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USA BĘDĄ KRAJEM WIODĄCYM MSPO 2019
Stany Zjednoczone będą krajem wiodącym Międzynarodowego Salonu Przemysłu Wojskowego w 2019
r., potwierdził to już Departament Obrony USA – poinformował Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce,
gdzie organizowana jest ekspozycja.
Wystawy narodowe na MSPO w Kielcach miało do tej pory 13 państw: Niemcy, Norwegia, Francja,
Izrael, USA, Szwecja, państwa Grupy Wyszehradzkiej, Wielka Brytania, Włochy, Turcja, Izrael i Korea
Południowa. W tym roku MSPO odbyło się pod hasłem stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Przypuszczenia dotyczące przyszłorocznej edycji MSPO Mochoń potwierdził we wtorek na posiedzeniu
senackiej komisji obrony. Przekonywał też parlamentarzystów, że zainteresowanie Polską jest w USA
duże. Podkreślał, że Amerykanie mają największy przemysł obronny na świecie.

Mamy oﬁcjalną odpowiedź od sekretarza obrony Stanów
Zjednoczonych, że USA będą krajem wiodącym. Przygotowania będziemy
musieli rozpocząć już niedługo. Stany Zjednoczone były już raz krajem
wiodącym 11 lat temu.
prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń

Mochoń powiedział także senatorom, że gdy poprzednim razem USA były głównym państwem MSPO,
zarówno organizatorzy, jak i główni goście popełnili błąd, który polega na tym, że program targów był
zbyt bogaty. – Amerykanie zaproponowali za dużo seminariów. To była trochę klęska urodzaju. Myślę,
że nie powinniśmy już popełnić takiego błędu. Amerykanie też mają tego świadomość – powiedział
prezes Targów Kielce.
Czytaj też: MSPO 2018. OBR-CTM z nagrodą prezydenta. Rosomak i WB Electronics z nagrodą MON.
Defendery rozdane
Odnosząc się do tegorocznej, XXVI edycji MSPO, Mochoń powiedział, że część wystawców
amerykańskich wyraziła żal, że choć było ich sporo, to prezydent Andrzej Duda nie odwiedził ich
stoiska i nawet symbolicznie nie powiedział "dzień dobry". – Na to będziemy starać się zwracać
uwagę, bo co tu dużo mówić, jesteśmy gospodarzem. Jeżeli zapraszamy gości, to wiem, że nie można
odwiedzić wszystkich i każdemu uścisnąć rękę, ale będę bardzo prosił o to w Biurze Bezpieczeństwa
Narodowego. Może w sposób symboliczny, może to nie musi być minister obrony narodowej, ale może
wiceminister, żeby podziękować newralgicznym gościom zagranicznym. Oni się ucieszą nawet z

drobnego gestu – powiedział prezes kieleckich targów.
Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz ocenił, że m.in. ze względu na amerykańską wystawę przyszłej
edycji MSPO będzie towarzyszyło olbrzymie zainteresowanie.
Czytaj też: Błaszczak zapowiada Fundusz Obrony Narodowej
Natomiast przewodniczący komisji obrony Jarosław Rusiecki (PiS), który jest senatorem z
województwa świętokrzyskiego, wśród najważniejszych wydarzeń tegorocznego MSPO wymienił
debatę o nowej dywizji Wojsk Lądowych. Organizatorem tej dyskusji było Defence24. Spotkanie
otworzył szef MON Mariusz Błaszczak. – Po obszernym wystąpieniu pana ministra odbyła się bardzo
wnikliwa dyskusja wśród ekspertów, a po kilku tygodniach taka decyzja (o powołaniu 18 Dywizji
Zmechanizowanej – przyp. red.) ujrzała światło dzienne – zauważył Rusiecki.
Czytaj też: Gen. Gromadziński: sztab 18 DZ ma powstać do września 2019 r., następnie przejmie 1
BPanc. i 21 BSP [SKANER Defence24]

Z kolei Mochoń przyznał, że Targi Kielce mają pewien kłopot, bo od trzech lat Forum Ekonomiczne w
Krynicy odbywa się w pierwszym tygodniu września, czyli w tym samym okresie co MSPO. – My mamy
związane ręce. Nie możemy uciec, ani tydzień wcześniej, ani tydzień później. (...) Rozmawiałem już
organizatorami (forum w Krynicy – przyp. red.). Oni mi tak jakby naiwnie odpowiadali, że jest Festiwal
Biegowy, więc musieli przesunąć termin. A gdy pytałem o drugi tydzień września, odpowiadali, że
pogoda jest mniej pewna – powiedział Mochoń, co wywołało wesołość senatorów. – Gdyby któryś z
panów miał wpływ na organizatorów forum w Krynicy, to stawiam dobre wino – zakończył prezes
kieleckich targów.
Prezes Targów Kielce potwierdził we wtorek, że w październiku 2019 r. ma rozpocząć się budowa
nowej hali wystawienniczej o powierzchni 12 tys. metrów kwadratowych. Jeszcze we wrześniu, w
programie SKANER Defence24.pl Mochoń podkreślał będzie to powierzchnia równa trzem istniejącym
już halom.
Czytaj też: Prezes Targów Kielce: Planujemy budowę nowej, bardzo dużej hali [SKANER Defence24]

