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SPRAWOZDANIE: „SIŁA W EUROPIE”. KONFERENCJA TOWARZY -
SZĄCA XXII MI ĘDZYNARODOWEMU SALONOWI PRZEMYSŁU 

OBRONNEGO, 3 WRZEŚNIA 2014 R. 
 
W dniach 1-4 września 

2014 r. na terenie Targów Kielce 
odbyła się XXII edycja Międzyna-
rodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego, największa 
w dotychczasowej historii MSPO. 
Na niemal 25.000 m2 ponad 500 
wystawców z 27 krajów świata 
zaprezentowało swoją ofertę, a targi 
odwiedziło ponad 15.000 zwiedza-
jących. MSPO 2014 towarzyszyła 
także największa liczba spotkań, 
seminariów, kongresów 
i konferencji, a jedną 
z najciekawszych merytorycznie 
była przeprowadzona w trzecim 
dniu targów konferencja „Siła 
w Europie. Militarne i niemili-
tarne narzędzia oddziaływania 
w konfliktach mi ędzynaro-
dowych”, zorganizowana przez 
Instytut Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 

Tematyka poruszana przez prelegentów reprezentujących różnorodne ośrod-
ki naukowe z całej Polski dotykała wielu zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, 
w tym bezpośrednio i pośrednio toczącego się od wiosny 2014 r. konfliktu zbrojne-
go na terenie wschodnich obwodów Ukrainy. 

Obrady otworzył Prorektor UJ ds. dydaktyki, prof. dr hab. Andrzej Mania, 
a wtórował mu Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, 
prof. dr hab. Bogdan Szlachta. Głos zabrał również prezes Targów Kielce dr An-
drzej Mochoń, który przywitał licznie zebranych naukowców oraz wyraził nadzieję 
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na nawiązanie współpracy środowiska akademickiego z biznesem i przemysłem 
zbrojeniowym.  

Organizatorzy podzielili konferencję na dwa panele – pierwszy z nich mode-
rowany przez dra. Witolda Sokałę z UJK, drugi przez dra.hab. prof. UJ Roberta 
Kłosowicza. Referat wstępny, dotyczący różnorodnych form wykorzystania siły 
w konfliktach europejskich po zakończeniu Zimnej Wojny, zaprezentował dr hab. 
prof. UwB Daniel Boćkowski. Kolejny prelegent, dr Piotr Bajor z UJ przeanalizował 
toczący się konflikt ukraiński w ujęciu wojny hybrydowej. Kolejne wystąpienia 
dotyczyły reakcji państw europejskich (zwłaszcza b. mocarstw kolonialnych) na 
kryzysy polityczne i militarne w Afryce (dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz), prze-
biegu interwencji Zachodu na Bliskim i Środkowym Wschodzie (dr Wojciech 
Michnik z UJ) oraz specyfiki nordyckiej percepcji bezpieczeństwa (prof. dr hab. 
Ryszard M. Czarny z UJK – b. ambasador w Szwecji, Norwegii i Islandii). 
W dalszej części obrad rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej, płk prof. dr 
hab. Dariusz Kozerawski poruszył problem szans i zagrożeń w wykorzystaniu sił 
międzynarodowych w stabilizacji konfliktów zbrojnych, prof. dr hab. Michał Choro-
śnicki z UJ zarysował kwestię terroryzmu w Europie, a dr hab. prof. UG Rafał Oża-
rowski przedstawił możliwości oddziaływania państw europejskich na zagrożenie 
fundamentalizmem muzułmańskich. 

Po przerwie, spędzonej głównie na zwiedzaniu ekspozycji wystawowej 
MSPO 2014, prelegenci przystąpili do dalszych obrad. Kmdr por. rez. dr hab. 
Krzysztof Kubiak z UJK zaprezentował problem zagrożeń dla żeglugi morskiej i ich 
wpływu na strategiczne interesy państw europejskich, a z-ca komendanta Placówki 
Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach mjr dr hab. Adrian Siadkowski 
(Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) przedstawił kwestię przemocy 
w europejskiej przestrzeni powietrznej. W dalszej części obrad dr Dominika Dziwisz 
z UJ omówiła możliwości prowadzenia wojny w cyberprzestrzeni w europejskim 
środowisku bezpieczeństwa, a dr Robert Czulda z UŁ przybliżył zebranym proble-
matykę form i uwarunkowań użycia siły przez USA w europejskiej przestrzeni stra-
tegicznej. Ostatnia część konferencji została zdominowana przez młodych naukow-
ców z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ: dr Marek 
Czajkowski zaprezentował system European Phased Adaptive Approach (EPAA) 
jako jeden z europejskich instrumentów odstraszania, dr Michał Matyasik scharakte-
ryzował wybrane przykłady działań niekinetycznych podczas międzynarodowych 
operacji wojskowych, Jakub Dyczka omówił zdolności europejskich sił specjalnych 
w zakresie Foreign Internal Defense, a Mateusz Szabla poruszył problem wzmoc-
nienia kinetycznych zdolności państw Unii Europejskiej przez grupy bojowe. 

Obrady podsumowane zostały ciekawą i merytoryczną dyskusją, 
a organizatorzy konferencji wyrazili chęć kontynuowania podjętej idei spotkań nau-
kowych w ramach kooperacji trzech ośrodków akademickich – Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Akademii Obrony Narodowej – 
oraz Targów Kielce. 
  


