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DSWE na kieleckich targach

W związku z uzyskaniem zgody na prowadzenie studiów licencjackich na kierunku Bez-
pieczeństwo Narodowe (nowy element w ofercie dydaktycznej Instytutu Stosunków Mię-
dzynarodowych) władze Uczelni podjęły decyzję o uczestnictwie przedstawicieli DSWE 
w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Salon jest największą 
imprezą w branży zbrojeniowej w naszej części Europy, przedsięwzięciem o ugruntowanej 
tradycji i renomie. 

W tegorocznym XV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego i XIII Między-
narodowych Targach Logistycznych wzięły udział 364 fi rmy z 24 krajów. Tradycją MSPO 
są prezentacje potencjału przemysłu obronnego poszczególnych państw. W ubiegłych la-
tach na MSPO miały miejsce wystawy narodowe Niemiec, Francji i Izraela. W tym roku 
targom towarzyszyła wystawa narodowa USA, na której zaprezentowało się 31 amerykań-
skich fi rm. 

Z tej okazji podczas uroczystego otwarcia MSPO nad pawilonami wystawienniczymi 
Targów Kielce odbyła się defi lada samolotów F -16 oraz skoki spadochroniarzy z fl agami 
polską i amerykańską. W uroczystości otwarcia uczestniczyli wicepremier Przemysław Go-
siewski, minister obrony narodowej Aleksander Szczygło, ambasador Stanów Zjednoczo-
nych w Polsce Victor Ashe, Claud Bolton – zastępca sekretarza Armii USA, szef Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gągor, dowódca Wojsk Lądowych gen.
broni Waldemar Skrzypczak. 

Targi rozpoczął pokaz sprawności Wojsk Lądowych, który odbył się na lotnisku w Ma-
słowie niedaleko Kielc. W ćwiczeniach wzięło udział 160 żołnierzy, 10 śmigłowców i 3 sa-
moloty CASA C -295. Wojska Lądowe przygotowały również na terenie targów wystawę 
statyczną sprzętu i uzbrojenia. W ekspozycji stałej znalazło się łącznie około 30 egzem-
plarzy sprzętu wojskowego. Po raz pierwszy szerokiej publiczności, oprócz wybranych eg-
zemplarzy sprzętu z poszczególnych rodzajów wojsk i służb, zaprezentowany został kołowy 
transporter opancerzony Rosomak wraz z dodatkowym opancerzeniem (tak zwana wersja 
afgańska).

Atrakcją targów była prezentacja przez fi rmę Sikorsky śmigłowca UH -60 Black Hawk. 
Różne wersje tej maszyny służą w siłach zbrojnych 26 państw na całym świecie, wykonując 
różnorodne zadania. Na targach można było obejrzeć nowoczesne motocykle prezentowa-
ne przez fi rmę Harley Davidson z przeznaczeniem dla policji oraz uczestniczyć w ofi cjalnej 
premierze samochodu Opel Astra III Sedan. 

W trzecim dniu MSPO odbył się pokaz sprawności jednostek ratowniczych Państwo-
wej Straży Pożarnej, przeprowadzony na terenie zewnętrznym w sąsiedztwie pawilonów 
wystawienniczych.

Jednym z ważnych wydarzeń podczas MSPO 2007 było podpisanie umowy pomiędzy 
Zakładami Mechanicznymi Bumar -Łabędy, spółką Bumar oraz BAE Systems Hägglunds 
AB. Porozumienie dotyczyło współpracy polskich fi rm z koncernem BAE w budowie syste-
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mu broni pancernej, której jednym z produktów jest czołg wsparcia CV90 120 -T. W dru-
gim dniu wystawy fi rma Bumar zaprezentowała po raz pierwszy publicznie w Polsce swój 
hit eksportowy – średni czołg PT -91E. Czołg w wersji oznaczonej „M” (Malaj) jest przed-
miotem jednego z największych kontraktów eksportowych polskiego przemysłu obronnego 
– wyposażenia sił zbrojnych Malezji w 48 czołgów oraz kilkanaście pojazdów zabezpiecze-
nia technicznego dla tych wozów.

Targom towarzyszyły liczne konferencje i seminaria branżowe. Podczas MSPO akredy-
towało się 190 dziennikarzy z kraju i zagranicy. 

Uczelnię w Kielcach reprezentowali dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych, 
dr hab. profesor DSWE Piotr Mickiewicz oraz pełnomocnik rektora ds. rozwoju dr hab. 
profesor DSWE Krzysztof Kubiak. 
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