
Tegoroczny, XXX Salon Przemysłu Obronnego jest wydarzeniem szczególnym nie tylko z powodu jubileuszu, ale przede 
wszystkim dlatego, że odbywa się w czasie, gdy od ponad pół roku trwa zbrojna niesprowokowana  agresja Rosji 
przeciwko Ukrainie. Nigdy na MSPO nie pokazywano sprzętu, który jest wykorzystywany w działaniach bojowych w 
Europie. 

Sytuacja bezpieczeństwa w Europie sprawia, że po raz pierwszy w historii Salonu mamy wyraźne, niemal namacalne 
wskazania dotyczące kierunków  i tempa modernizacji nie tylko Wojska Polskiego, ale państw całej Europy.  Głównym 
priorytetem dla Polski jest dziś, by nowoczesny, wydajny sprzęt był dostarczany szybko i w dużych ilościach.  Sprzęt i 
uzbrojenie prezentowane podczas Salonu - jego jakości, zdolności i dostępności – to kwestie o najwyższym 
znaczeniu.   

 Wojna w Ukrainie dostarczyła bezcennych analiz i wniosków dotyczących tego, jakiego sprzętu potrzebujemy i co jest 
skuteczne na realnym polu walki. Przykładem jest choćby gospodarz tegorocznej eskpozycji narodowej – Turcja, 
której system „Bayraktar” jest niezmiennie wysoko oceniany przez jego użytkowników, w tym przede wszystkim 
naszych przyjaciół Ukraińców walczących o wolność swojej ojczyzny. Doskonale sprawdzają się polskie „Kraby” i 
„Pioruny”.  

 Jako Polska mocno wspieramy Ukrainę. Pomagamy  w wielu wymiarach  – wojskowo, dyplomatycznie, humanitarnie 
i politycznie. Zwycięstwo Ukrainy będzie też zwycięstwem Polski i Europy. Rosyjska agresja pokazała, że musimy 
wzmacniać nasz potencjał militarny i  budować kolejne obszary odporności państwa.  Dlatego mi. in. dokupujemy 
sprawdzone w boju „Pioruny” oraz rozwijamy zdolności w obszarze bezzałogowców. Przyspieszamy w bardzo 
ważnym programie polskiej obrony powietrznej – to tzw. „mała Narew”. Czekamy na dostawę śmigłowców AW149 
dla Lotnictwa Wojsk Lądowych. W Marynarce Wojennej, oprócz kluczowych postępów w programie budowy fregat 
„Miecznik”, trwają dostawy kolejnych niszczycieli min typu „Kormoran II”. Wzmacniamy Wojsko Polskie w każdej 
domenie działań. Jesteśmy silniejsi i konsekwentnie pracujemy nad tym, by modernizować wojsko, rozwijać zdolności 
i sukcesywnie zastępować posowiecki sprzęt. 

 W ostatnim czasie zawarliśmy kontrakty na kupno nowoczesnego i potrzebnego uzbrojenia – od naszego 
największego sojusznika USA kupujemy najlepsze czołgi na świecie – Abramsy. Jesteśmy też zainteresowani kolejnymi 
dostawami nowoczesnej artylerii – systemów Himars (pierwszą partię zamówiliśmy w USA 3 lata temu), oraz 
dodatkowych systemów Patriot, co pozwoli nam na domknięcie budowy polskiego zintegrowanego systemu 
naziemnej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Z Koreą podpisaliśmy umowy na zakup tysiąca czołgów K2, 
ponad 600 haubic K9, kupimy też 48 samolotów FA-50. Warto podkreślić, że te kontrakty będą realizowane przy 
dużym udziale polskiego przemysłu zbrojeniowego.  
To znaczące liczby, wręcz bezprecedensowe, ale jako państwo, które jest liderem na wschodniej flance NATO, musimy 
dysponować znaczącą siłą. Musimy odstraszać, a w razie potrzeby również skutecznie odeprzeć 
potencjalnego  agresora. Stawiamy na własne zdolności bojowe, budujemy liczne, nowoczesne i dobrze wyposażone 
siły zbrojne. Bo to na nas spoczywa obowiązek obrony Polski. 

 XXX Salon Przemysłu Obronnego jest również okazją do kompleksowego zaprezentowania przedstawicielom 
zagranicznego przemysłu obronnego oraz sił zbrojnych rozwiązań już opracowanych ale również tych 
opracowywanych przez polski przemysł obronny. To także okazja nawiązania kontaktów gospodarczych i budowania 
strategicznych sojuszy przemysłowych.  

I wreszcie, MSPO przyczynia się do popularyzacji problematyki obronnej wśród społeczeństwa. Jubileuszowa edycja 
Salonu cieszy się olbrzymim zainteresowaniem publiczności wobec rosnącej świadomości wagi kwestii 
bezpieczeństwa i obronności.  Wszystkim życzę korzystnych kontraktów, nawiązania owocnych kontaktów i 
dobrych  wrażeń z pobytu w Kielcach! 
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