
1993
Początek

W cztery lata po upadku komunizmu w Polsce, odby-
ły się pierwsze targi obronne w Kielcach. Międzyna-
rodowy Salon Przemysłu Obronnego wystartował 

4 września 1993 roku, po niespełna półrocznych przygo-
towaniach, jako pierwsze wydarzenie w ówczesnym Cen-
trum Targowym Kielce (dziś Targi Kielce), zorganizowane 
przez Świętokrzyską Agencję Rozwoju i Promocji Regio-
nu „Razem”, Centrum Biznesu EXBUD i Centrum Targo-
we Kielce. Trwał pięć dni. Zgromadził 85 firm z 5 krajów, 
w tym Republiki Południowej Afryki, Szwecji, Francji. Eks-
pozycja zajmowała jedną z dwóch hal, które posiadało 
wówczas Centrum Targowe Kielce. 
Wystawie towarzyszyła międzynarodowa konferencja, 
przygotowana wspólnie z Głównym Urzędem Planowania, 
na temat restrukturyzacji przemysłu obronnego w Polsce 
pod hasłem: Wspólna Europa, wspólne bezpieczeństwo to 
współpraca przemysłu obronnego. Gośćmi konferencji byli, 
między innymi, ówczesna Premier RP Hanna Suchocka oraz 
amerykański generał Crosbie E. Saint – Wiceprezydent Woj-
skowego Ośrodka Badawczego ds. Europy i Johanes Gerber – 
przewodniczący Towarzystwa Ekonomiki Obrony z Niemiec.
Targi wizytowali: Jerzy Milewski – Szef Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP, Paweł 
Łączkowski – Wicepremier Rządu RP, Janusz Onyszkiewicz 
– Minister Obrony Narodowej, Jan Krzysztof Bielecki – Mi-
nister, członek rady ministrów ds. kontaktów z Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą, generał broni Tadeusz Wilecki 
– Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Bo-

lesław Izydorczyk – Szef Departamentu Wojskowych Służb 
Informacyjnych WP, Jerzy Kropiwnicki – Minister, Kierownik 
Centralnego Urzędu Planowania, Andrzej Arendarski – Mini-
ster Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. 
Wyjątkowym wydarzeniem była wizyta Robina Bearda – za-
stępcy sekretarza generalnego NATO ds. Wsparcia Obrony, 
gdyż zaledwie kilka lat wcześniej NATO było naszym wrogiem. 
MSPO odwiedziła delegacja dowództwa Sił Zbrojnych 
Szwecji oraz przedstawiciele państw Grupy Wyszehradz-
kiej – szefowie sztabów i wiceministrowie obrony narodo-
wej Węgier, Czech, Słowacji i Polski.
Na otwarciu targów gości powitali Andrzej Mochoń – Prezes 
Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju i Promocji Regionu „Ra-
zem” i Wojewoda Józef Płoskonka. Wśród gości znaleźli się 
Wiceminister Obrony Narodowej Jan Kuriata, zastępcy 
szefa Sztabu Generalnego WP: generał dywizji Leon Ko-
mornicki i generał dywizji Zbigniew Zalewski, szef Inspek-
toratu Logistyki. Uroczystego otwarcia pierwszego Salo-
nu dokonał Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy 
Kancelarii Prezydenta – Minister Jerzy Milewski. 
Targom towarzyszyło także bezprecedensowe w krajach 
postkomunistycznych wydarzenie, jakim było wydanie 
pierwszego w Polsce Katalogu Polskiego Przemysłu Zbro-
jeniowego. Wydany został dodatek do ogólnopolskiego 
wydania Gazety Wyborczej, w którym wiodącym tytułem 
było „Droga do NATO prowadzi przez Kielce”.
Atrakcją dla Kielczan był widowiskowy pokaz lotniczy 
w Masłowie. ■ 

Dawna hala A, w miejscu której stanęła nowa hala, obecna F. Miejsce trawników zajęły parkingi, będące także miejscem ekspozycji zewnętrznej. Po prawej 
stronie, tzw. „Akropol" – niedokończone magazyny Domów Towarowych Centrum.



LAT / YEARS

Od pierwszej edycji, MSPO jest ważnym wydarzeniem dla każdej 
kolejnej ekipy rządzącej. Wizytują go Ministrowie Obrony Narodowej. 
W środku szef resortu obrony w 1993 roku Janusz Onyszkiewicz. 
Z lewej Prezes Zakładów Mechanicznych MESKO Roman Musiał.

Jan Krzysztof Bielecki (w środku) – były Premier RP, wówczas Minister, 
członek Rady Ministrów ds. kontaktów z Europejską Wspólnotą 
Gospodarczą zwiedza wystawę w towarzystwie Daniela Kunza 
(z lewej) – Wiceprezesa Centrum Targowego Kielce. 

Na zdjęciu od lewej: Roman Czerwiński – Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, generał Jan Kuriata – 
Wiceminister Obrony Narodowej, generał dywizji Zbigniew Zalewski 
– Zastępca Szefa Sztabu Generalnego, Szef Inspektoratu Logistyki, 
Minister Jerzy Milewski – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
przy Kancelarii Prezydenta, Józef Płoskonka – Wojewoda Kielecki, 
Andrzej Mochoń – Prezes ŚARiPR. 

Z okazji pierwszego MSPO wydany został dodatek do Gazety 
Wyborczej, poświęcony targom i problemom przemysłu 
obronnego.

Gościem targów był zastępca sekretarza generalnego NATO  
ds. Wsparcia Obrony Robin Beard, co było rzeczą wyjątkową,  
bo członkostwo Polski w NATO było w tym czasie jeszcze  
w zakresie marzeń.

Gośćmi konferencji byli Hanna Suchocka – ówczesna Premier 
Rządu RP i Jerzy Kropiwnicki – Minister, Kierownik Centralnego 
Urzędu Planowania, którzy spotkali się z dyrektorami polskich 
przedsiębiorstw przemysłu obronnego. 

_ Hanna Suchocka, Premier Rządu RP

Zmieniono sposób myślenia 
o przemyśle obronnym. To co 
obserwujemy w tym momencie 
w Kielcach stało się intencją 
niezwykle ważną, … serdecznie 
dziękuję za to panu Wojewodzie 
(Józef Płoskonka przyp.), panu 
dyrektorowi ŚARiPR (Andrzej 
Mochoń przyp.)… za zaangażowanie, 
w którym każdy dokłada coś 
od siebie, z czego powstanie 
rozwiązanie jednego z najbardziej 
bolesnych problemów Polski.



1994
Idziemy 
za ciosem

II Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od-
był się w Kielcach w dniach 8-12 września 1994 r. 
pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Le-

cha Wałęsy. Wzięło w nim udział 160 firm, w tym wszy-
scy najważniejsi polscy producenci przemysłu obronnego. 
Wśród wystawców zagranicznych znaleźli się przedsta-
wiciele Ukrainy, Francji, Szwecji, USA, Niemiec, Republiki 
Południowej Afryki, Czech oraz Izraela. Jego przebieg re-
lacjonowało 220 dziennikarzy akredytowanych w biurze 
prasowym.
Targi wizytował Premier RP Waldemar Pawlak, który z zain-
teresowaniem obejrzał ekspozycję w Centrum Targowym, 
zwracając szczególną uwagę na nowości polskiego prze-
mysłu, w tym śmigłowiec „Sokół” produkcji PZL Świdnik. 
Premier wziął także udział w spotkaniu z Attaché Wojsko-
wymi akredytowanymi w Polsce, którzy po raz pierwszy 
brali udział w zawodach w strzelaniu z broni krótkiej i dłu-
giej na strzelnicy ówczesnych Nadwiślańskich Jednostek 
Wojskowych w Kielcach, na tzw. Stadionie.
Przed KCK odbył się hapenning Bractwa Rycerskiego. Brac-
two Miecza i Kuszy z Warszawy przyjechało na zaprosze-
nie Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju i Promocji Regionu 
oraz redakcji Echa Dnia, by zaprezentować zbroje, miecze 

i stroje z epoki średniowiecza. Rycerskim pojedynkom oraz 
tańcom towarzyszyła muzyka zespołu ARS NOVA Jacka 
Urbaniaka.
Drugiej edycji MSPO towarzyszyły pokazy lotnicze w Ma-
słowie z udziałem odrzutowców „Iryda” i „Iskra”. Widzowie 
oglądali popisy zespołu akrobatycznego ROMBIK z Pułku 
Lotniczego w Radomiu, desant lotniczy w wykonaniu spa-
dochroniarzy z Aeroklubu Kieleckiego i żołnierzy z Nad-
wiślańskich Jednostek Wojskowych z samolotu AN-28, 
szturm z ziemi i powietrza brygady antyterrorystycznej 
przy użyciu śmigłowca „Anakonda”.
Po raz drugi odbyła się także konferencja ,,Międzynaro-
dowa współpraca gospodarczo-obronna. Partnerstwo 
w przemyśle obronnym'' pod patronatem Ministra-Kie-
rownika CUP prof. Mirosława Pietrewicza i Ministra Spraw 
Zagranicznych Andrzeja Olechowskiego.
Uczestnicy konferencji wysłuchali referatów programo-
wych, wygłoszonych między innymi przez Daniela Geor-
ga, dyrektora Dyrektoriatu Ekonomicznego NATO.
–
Podczas Salonu rozstrzygnięto Konkurs Osiągnięć Gospo-
darczych COP’94, w którym uczestniczyły firmy z regionu 
dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. ■

W MSPO '94 uczestniczyli wystawcy z 9 krajów. W tle biurowiec Centrum Targowe Kielce, w którym pracowało ok. 30 osób zajmując niespełna dwa piętra. 
Pozostałą powierzchnię wynajmowano.
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MSPO wizytował premier rządu Waldemar Pawlak, za nim w tle 
Zygmunt Szopa – Wojewoda Kielecki oraz Roman Musiał – Prezes 
Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju i Promocji Regionu „Razem”.

Rakietowy cel powietrzny. Zmodyfikowana w Polsce radziecka rakieta 
powietrze-powietrze.

Ekspozycję oglądał Mieczysław Wachowski – Szef Gabinetu 
Prezydenta RP, który otworzył targi w imieniu Prezydenta RP Lecha 
Wałęsy – Honorowego Patrona MSPO.

Marek Pol – Minister Przemysłu i Handlu zwiedza ekspozycję MSPO 
‘94 w towarzystwie m.in. generała Zbigniewa Zalewskiego (trzeci 
od lewej) – Szefa Inspektoratu Logistyki, Zastępcy Szefa Sztabu 
Generalnego WP i generała Tadeusza Wileckiego (drugi od lewej)  
– Szefa Sztabu Generalnego WP.

Czołg PT-91 „Twardy” z Bumaru – Łabędy. Premierowe pokazy 
samochodów zawsze najlepiej uświetniały piękne kobiety. Ten 
mechanizm sprawdził się także w przypadku czołgu.



1995
Defender 
znaczy 
obrońca

Tadziu, nawet nie przypuszczałem, że zobaczę tutaj tyle 
ciekawych rzeczy” zwrócił się premier Józef Oleksy, do 
generała Tadeusza Wileckiego, Szefa Sztabu General-

nego WP podczas uroczystego otwarcia III Międzynaro-
dowego Salonu Przemysłu Obronnego. W targach wzięło 
udział 150 firm z kilkunastu krajów, ekspozycje przez 5 dni 
obejrzało ponad 20 tysięcy zwiedzających, którzy wśród 
licznych atrakcji mogli poćwiczyć celne oko na urządze-
niach treningowych czeskiej firmy OMNIPOL. 
Polska powoli szykuje się do wstąpienia do NATO. Podczas 
wystawy prowadzone są rozmowy, nie tylko zakupowe, 
ale także te dotyczące restrukturyzacji polskich zakładów 
zbrojeniowych. Podczas tej edycji MSPO, powołana zosta-
je Polska Izba Producentów na rzecz Obronności Kraju.
MSPO relacjonowało 200 dziennikarzy, także zagranicz-
nych – z Niemiec i Francji, w tym aż 9 ekip TV. Targom już 
po raz trzeci towarzyszyły pokazy lotnicze w Masłowie, bę-
dące jednocześnie świętem Aeroklubu Kieleckiego, któ-
ry obchodził jubileusz 50-lecia. W programie pojawiły się: 
indywidualny pilotaż na samolocie „orlik”, desant, pokaz 
śmigłowców , a także akrobacje w wykonaniu Jerzego Woj-
nara, trzykrotnego rekordzisty świata w szybownictwie na 
samolocie PZL 104 Wilga. Można też było zobaczyć nowy 
typ śmigłowca PW5.
W programie wystawy znów pojawiła się międzynaro-
dowa konferencja, podczas której dyskutowano o możli-

wościach i sposobach finansowania procesów restruktu-
ryzacji przemysłu obronnego. Po raz pierwszy produkty 
prezentowane na targach „walczyły” o nagrodę Defender. 
W kategorii najbardziej atrakcyjnego polskiego wyrobu 
eksportowego, ze statuetką wyjechały z Kielc: granat na-
sadkowy przeciwpancerny odłamkowy (Zakłady Metalowe 
DEZAMET Nowa Dęba), silnik czołgowy S-1000 (Zakłady 
Mechaniczne PZL Wola), trójwspółrzędny radar dalekiego 
zasięgu TRD-1211 (Przemysłowy Instytut Telekomunikacji 
z Warszawy), karabinek szturmowy AKMS (Zakłady Meta-
lowe ŁUCZNIK Radom) oraz czołg PT-91 (Zakłady Mecha-
niczne BUMAR-ŁABĘDY).
Targi odwiedzili między innymi: szef Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego Henryk Goryszewski, Minister Przemy-
słu i Handlu Klemens Ścierski, Minister Współpracy Gospo-
darczej z Zagranicą Jacek Buchacz, Minister Przekształceń 
Własnościowych Wiesław Kaczmarek, Minister, Kierownik 
Centralnego Urzędu Planowania Mirosław Pietrewicz.
Na targach w Kielcach nie zabrakło światowych koncer-
nów, jak szwedzki Bofors, niemiecki Dornier, francuski 
Thompson. Prezentowały się firmy z Włoch, Szwajcarii, 
USA i Słowacji. 
Miasto żyło targami. Ulicą Sienkiewicza, dzięki fundacji  
ArtWoj, przeparadowały orkiestry wojskowe, a w Parku 
Miejskim odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego. ■

Na zdjęciu: drugi od lewej Józef Płoskonka – Wojewoda Kielecki, Roman Musiał – Prezes ŚARiPR i poseł Janusz Onyszkiewicz zwiedzają ekspozycję.
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Spotkanie założycielskie Polskiej Izby Producentów na rzecz 
Obronności Kraju z udziałem Ministra Mirosława Pietrewicza – Szefa 
Centralnego Urzędu Planowania.

Nagroda w konkursie organizowanym podczas Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego za produkty wyróżniające 
się oryginalnością oraz nowatorstwem myśli technicznej 
i technologicznej, walorami eksploatacyjnymi, a także korzystnymi 
wskaźnikami ekonomicznymi. Statuetkę zaprojektował kielecki 
artysta-rzeźbiarz Sławomir Micek.

Generał Tadeusz Wilecki – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
przymierzał się do nieco mniejszego kalibru. 

Ekspozycja zajęła obie posiadane przez Centrum Targowe Kielce hale 
(A i B) oraz 2000 m2 terenu zewnętrznego.

Minister Henryk Goryszewski, Szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego (w środku), na strzelnicy na kieleckim „Stadionie" 
podczas pierwszych targów Logistyka, które odbyły się w kwietniu 
1995 roku jako samodzielna wystawa, a od 2006 r. stały się 
uzupełnieniem MSPO.

Premier RP Józef Oleksy „przymierza” się do nagrodzonego 
Defenderem karabinka szturmowego AKMS produkowanego przez 
Zakłady Metalowe ŁUCZNIK Radom. 

Defender



1996
Szansa 

Wicepremier Mirosław Pietrewicz w kokpicie śmigłowca.

12 września 1996 rozpoczyna się w Targach Kielce 
IV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronne-
go. Jest to niezwykle ważny rok dla kraju – Sejm 

RP uchwalił ustawę o powołaniu Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej, którego celem było przygotowanie Polski do 
członkostwa w Unii Europejskiej, Polska stała się także 
pełnoprawnym członkiem OECD, czyli Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju. W tym samym roku Adam 
Małysz po raz pierwszy wygrał konkurs Pucharu Świata 
w skokach narciarskich w Oslo, a Wisława Szymborska zo-
stała laureatką literackiej nagrody Nobla.
To także ważny rok dla świata i jego przyszłości w pokojo-
wym rozwiązywaniu konfliktów. W Nowym Jorku podpi-
sano Traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. 
Na MSPO w Kielcach pojawiło się 114 wystawców z 11 kra-
jów. Patronatem wystawę objął Prezes Rady Ministrów RP 
Włodzimierz Cimoszewicz, który spotkał się w Kielcach 
z dyrektorami firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producen-
tów na Rzecz Obronności Kraju.
Na targach można było zobaczyć, m.in.: sprzęt lotniczy, 
pancerny, pojazdy opancerzone, amunicję, broń i mate-
riały wybuchowe, urządzenia elektroniczne, optoelektro-
niczne i łączności, sprzęt inżynieryjno-chemiczny, umun-
durowanie, techniczny sprzęt kwatermistrzowski, były też 
ośrodki badawcze i biura projektowe. 
Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym MSPO była 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szanse i zagroże-
nia procesów restrukturyzacji przemysłu obronnego w dru-

giej połowie lat 90-tych”. Dyskutowano przede wszystkim 
o międzynarodowej współpracy gospodarczo – naukowej, 
w szczególności w zakresie przemysłu obronnego. W kon-
ferencji udział wzięli między innymi Szef Dyrektoriatu Eko-
nomicznego NATO Daniel George oraz eksperci z państw 
NATO a także Chin, Japonii i Korei Południowej. 
Podczas Salonu zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Mo-
delarstwa Redukcyjnego i III edycję Konkursu Osiągnięć 
Gospodarczych COP’96.
–
Czwartą edycję MSPO odwiedzili między innymi Premier 
Włodzimierz Cimoszewicz, Sekretarz Stanu w Biurze Bez-
pieczeństwa Narodowego – Jerzy Milewski, Minister Prze-
mysłu i Handlu – Klemens Ścierski, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu – Roman Czerwiński, 
Dyrektor ds. Międzynarodowych DGA – Daniel Berthault, 
Szef Dyrektoriatu Ekonomicznego NATO – Daniel Geor-
ge, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodo-
wej – Krzysztof Węgrzyn, Wiceminister Obrony Republiki 
Czeskiej – Miroslaw Kalousek, Specjalny Doradca ds. Pro-
gramów NACC/PDP w Kwaterze Głównej NATO – Brenton 
Fischmann, Dyrektor Departamentu Ministerstwa Obrony 
USA d/s/Ekonomicznych i Analizy – George Wilhoit, Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej 
z zagranicą – Jan Czaja, Dyrektor Generalny Brytyjskiego 
Ministerstwa Obrony ds. Zakupów i Polityki Handlowej – 
John Gulwin, Dyrektor Departamentu Ministerstwa Obro-
ny RFN – Detlev Petry. ■
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Wicepremier – Mirosław Pietrewicz przemawia na gali wręczenia 
nagród, w jedynej ówczesnej sali konferencyjnej Centrum Targowego 
Kielce (dzisiejszej sali Lambda). Wypowiedź nagrywał znany 
dziennikarz Radia Kielce Tomasz Woś (po prawej).

Stoisko promocyjne Województwa Kieleckiego. Od lewej: 
Bogusław Ciesielski – Prezydent Kielc, Zygmunt Szopa – Wojewoda 
Kielecki, Mirosław Pietrewicz – Wicepremier, Adam Sosnowski – 
Wicewojewoda Kielecki.

Od lewej: Zygmunt Szopa – Wojewoda Kielecki, Bogusław Ciesielski – 
Prezydent Kielc i dziennikarz Rafał Szymczyk. 

Andrzej Mochoń – Wiceprezes Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju 
i Promocji Regionu S.A. i oficer Wojsk Lądowych, którego kamizelka 
kuloodporna oparła się pociskom wystrzelonym z kałasznikowa 
podczas pokazów towarzyszących targom. 

Roman Musiał – Prezes Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu, 
oraz Mirosław Pietrewicz – Wicepremier, Minister Skarbu i Zygmunt 
Szopa (z prawej) – Wojewoda Kielecki zwiedzają MSPO. 

_ Włodzimierz Cimoszewicz, Prezes Rady Ministrów 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Czwarty już Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego w Kielcach, 
podczas którego spotykają się 
najbardziej renomowane firmy 
światowe, jest najlepszym 
dowodem na rozwijającą się 
konsekwentnie współpracę 
międzynarodową w tej dziedzinie. 
Mam pełne przekonanie, że 
kieleckie targi stanowią znakomitą 
formę promocji wyrobów przemysłu 
obronnego.



1997
W przedsionku 
NATO 

Jubileuszowy, V Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego zgromadził 172 wystawców z 19 krajów, 
w tym 70 zagranicznych firm, a wśród nich największe 

koncerny lotnicze startujące w tzw. kontrakcie stulecia na 
dostawę samolotów wielozadaniowych dla polskiej armii. 
Na Salonie swoje ekspozycje miały McDonnell Douglas 
Corporation, British Aerospace, Lockheed Martin czy Fok-
ker Aviation.
1997 był kolejnym rokiem napięć pomiędzy krajami byłego 
bloku wschodniego. Powstał Związek Białorusi i Rosji, co 
było efektem napięć pomiędzy Białorusią i krajami ościen-
nymi, w tym Polską. Polska z kolei została zaproszona do 
rozmów akcesyjnych z NATO, a Hong Kong przeszedł pod 
jurysdykcję Chin.
MSPO stał się miejscem podpisywania umów o współ-
pracy pomiędzy światowymi koncernami a firmami pol-
skimi. Na uwagę zasługiwała umowa o długofalowej ko-
operacji pomiędzy Polskim Instytutem Lotnictwa a grupą 
przemysłową Hornet, w skład której wchodził amerykań-
ski Boeing. Po kontrakcie „lotniczym” przyszła kolej na 
producentów pojazdów lądowych. Polskie zakłady prze-
mysłu obronnego Bumar Łabędy, Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Gliwice, Państwo-
wy Instytut Telekomunikacji podjęły decyzję o kooperacji 
ze szwajcarską firmą Mowag. W oparciu o szwajcarskie 
doświadczenia w produkcji transporterów typu Piranha 

miała być podjęta w Polsce produkcja rodziny opancerzo-
nych transporterów kołowych. Wielu uczestników zgro-
madziło Sympozjum pt. „Rosyjski przemysł lotniczy i jego 
zdolność do współpracy z firmami polskimi”, podczas któ-
rego przedstawiono program modernizacji śmigłowców 
Mi-24 oraz samolotu Su-22. Gościem wydarzenia był Vla-
dimir Babaka, twórca uznanego za światowy hit samolo-
tu wielozadaniowego Su-39. Równie dużą uwagę skupiła 
prezentacja systemów obrony PATRIOT i S-300 oraz semi-
narium nt. certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania 
jakością oraz współpracy kooperacyjnej między przedsię-
biorstwami polskimi i niemieckimi.
Goście MSPO podziwiali czołg „Twardy” i pokaz prób ga-
śniczych przed wejściem do CTK podczas pokazów dyna-
micznych.
Po raz kolejny MSPO towarzyszyły pokazy lotnicze w Masło-
wie, w tym śmigłowca Mi-2, samolotów TB-9 oraz koliber 
i iskierka, trwały popisy na szybowcach ogar, pirat i bocian. 
Targi odwiedzili między innymi Wicepremier Rządu RP – 
Mirosław Pietrewicz, Minister Obrony Narodowej – Henryk 
Dobrzański, Minister Obrony Czech – Miroslav Vyborny, de-
legacja Królewskiego Ministerstwa Obrony Norwegii, de-
legacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy, delega-
cja Ośrodka Studiów Zaawansowanych NATO, delegacja 
Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z zagranicą Rosji, 
delegacja Ministerstwa Obrony Ukrainy. ■

Ekspozycja zewnętrzna. W miejscu widocznych na zdjęciu parterowych budynków, stoją obecnie biurowiec Targów Kielce oraz 
Centrum Kongresowe. Przy ulicy Zakładowej nie było jeszcze salonu Volkswagena.
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Mirosław Pietrewicz (drugi z lewej) – Wicepremier, Minister Skarbu 
zwiedza wystawę w towarzystwie Andrzeja Mochonia (w środku) –
Prezesa Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu i generała brygady 
Bogusława Smólskiego – Dyrektora Departamentu Rozwoju 
i Wdrożeń MON (po lewej), późniejszego Rektora Wojskowej 
Akademii Technicznej.

W MSPO ’97 wzięły udział największe koncerny lotnicze. Na zdjęciu 
stoisko British Aerospace. 

Imprezę uświetniły pokazy dynamiczne zorganizowane przez 
Dowództwo Wojsk Lądowych Wojska Polskiego, tradycyjnie za 
obecną halą G. Teraz znajdują się tam parkingi naziemny  
i wielopoziomowy. 

Wręczenie nagród w konkursie na najlepszy produkt 
przedsiębiorstwa z okręgu dawnego Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, było ważnym punktem programu.

Trzecią edycję targów LOGISTYKA (dziś część MSPO) wizytował 
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. 

Statuetka przygotowana z okazji piątej 
rocznicy MSPO.

V MSPO



1998
Restruktu-
ryzacja 

Premier Jerzy Buzek odwiedził MSPO.

VI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 
zgromadził rekordową liczbę wystawców. Po raz 
pierwszy przekroczyła ona 200. Wydarzenia z tar-

gów relacjonowało 210 dziennikarzy polskich i zagranicz-
nych, a Polska przygotowywała się do ogłoszenia przetargu 
na zakup 100 samolotów wielozadaniowych. Hitem wysta-
wy był samolot myśliwski „Eurofighter”, a także systemy 
prezentowane przez spółkę „Optimus-Lockheed Martin”, 
w tym stosowany w Pentagonie i biurach FBI zintegrowany 
system kontroli dostępu, służący jako ochrona obiektów. 
Salon odwiedziło 13 500 gości, w tym 10 delegacji zagra-
nicznych. Kielecka impreza zgromadziła ekstraklasę świa-
towego przemysłu zbrojeniowego i przedstawicieli rządów. 
Jeszcze żadnych z dotychczasowych targów nie odwiedzi-
ła taka liczba VIP-ów, zarówno cywilnych, jak i tych w mun-
durach. W czasie imprezy wystawcy już rezerwowali tar-
gowe stoiska na kolejny rok. 
Polska Izba Producentów na rzecz Obronności Kraju w ofi-
cjalnie wydanym oświadczeniu, krytycznie oceniła dotych-
czasowe działanie rządu, który bez konsultacji z branżo-
wym środowiskiem postanowił podpisać kolejny projekt 
restrukturyzacji polskiej zbrojeniówki. 
Każdego dnia teren za targowymi halami zamieniał się 
w prawdziwy poligon, na którym m.in. obserwowano de-
sant żołnierzy ze śmigłowca bojowego „Sokół”. Po spraw-
nie przeprowadzonej akcji powietrznej, na poligonie po-
jawiał się najnowszy model wozu rozpoznawczego BRDM 

„Żbik”, z którym współpracowali saperzy. Publiczność oży-
wiała się na widok czołgu „Twardy”, pod którego gąsieni-
cami ginęły największe zapory. Kulminacyjnym punktem 
pokazów była walka żołnierzy wręcz i strzelanie z broni 
krótkiej.
Równie widowiskowe były pokazy na lotnisku w Masło-
wie – indywidualne i grupowe skoki spadochronowe, po-
kaz holowania dwóch szybowców jednocześnie oraz akro-
bacje samolotowe i pokaz tzw. beczki. Dech w piersiach 
zaparł na krótką chwilę wyczyn skoczka-ratownika, ska-
czącego z małej wysokości. Jak się potem okazało był …
manekinem.
Targom towarzyszyła międzynarodowa konferencja pt. 
„Transformacja przemysłu obronnego u progu XX wieku” 
z udziałem 200 gości z Polski i świata.
Targi odwiedzili między innymi: Premier Jerzy Buzek, Ja-
nusz Tomaszewski – Wicepremier, Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Janusz Onyszkiewicz – Minister 
Obrony Narodowej, Romuald Szeremietiew – Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Longin Komo-
łowski – Minister Pracy, Janusz Steinhoff – Minister Gospo-
darki, Emil Wąsacz – Minister Skarbu, generał broni Hen-
ryk Szumski – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
generał dywizji Jarosław Bielecki – Zastępca Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, Jacek Ambroziak – Wice-
minister Skarbu, Dariusz Klimek – Wiceminister Gospo-
darki. ■
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Radarowe zestawy artyleryjskie z Radwaru.

Na MSPO w 1998 roku przyjechało 10 delegacji zagranicznych. Uroczystość otwarcia MSPO odbyła się pomiędzy biurowcem  
a obecną halą F. Nikt wtedy nie wątpił, że obiekt wymaga 
gruntownej modernizacji. 

Wielozadaniowy śmigłowiec bojowy „Sokół”, konstrukcji i produkcji 
polskiej z PZL Świdnik.

Na targach LOGISTYKA gościł Janusz Tomaszewski (pierwszy z lewej) 
– Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, tu 
w towarzystwie, m.in. Ignacego Pardyki – Wojewody Kieleckiego, 
Józefa Płoskonki – Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Bogdana Borkowskiego – Prezydenta Kielc i Stanisława Gieronia – 
Prezesa Zarządu Holdingu Cement Polski S.A.

Już od początku MSPO było miejscem spotkań najważniejszych 
polityków. Od lewej: Józef Płoskonka – Wiceminister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Zbigniew Derdziuk – Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jacek Ambroziak – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Andrzej Mochoń – Prezes 
Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu, Janusz Onyszkiewicz – 
Minister Obrony Narodowej, Jerzy Buzek – Prezes Rady Ministrów, 
Ingacy Pardyka – Wojewoda Kielecki, Dariusz Klimek – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Longin Komorowski – 
Wicepremier i Minister Pracy, Jerzy Stępień – Podsekretarz Stanu 
w MSWiA.

MSPO towarzyszą zawody strzeleckie dla attaché wojskowych 
akredytowanych w Polsce, którzy stają do rywalizacji z broni długiej  
o puchar Szefa Sztabu Generalnego WP oraz z broni krótkiej  
o puchar Komendanta Głównego Policji. W 1998 zawody odbyły się 
na kieleckim Stadionie.

Salon odwiedziło 13 500 gości, w tym 10 delegacji 
zagranicznych. Kielecka impreza zgromadziła 
ekstraklasę światowego przemysłu zbrojeniowego  
i przedstawicieli rządów.



1999
Polska? 
A wiem, 
Kielce!

Uroczyste otwarcie VII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Od lewej Józef Płoskonka – Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Janusz Onyszkiewicz – Minister Obrony Narodowej i Andrzej Mochoń – Prezes Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu SA.

Mój odpowiednik w jednym z państw świata powie-
dział kiedyś: Polska? A wiem, Kielce! – opowiadał 
Romuald Szeremietiew sekretarz stanu w Minister-

stwie Obrony Narodowej podczas VII Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego. Ćwierć tysiąca firm z 22 kra-
jów świata stanęło do rywalizacji w wyścigu o zwycięstwo 
w przetargach dla polskiej armii. Sejm rozpoczął debatę 
nad projektami ustaw do planu restrukturyzacji. Polska 
została pełnoprawnym członkiem NATO. Wydarzenie to 
upamiętniła zorganizowana po raz pierwszy przy MSPO, 
Wystawa Sił Zbrojnych RP, przedstawiająca potencjał na-
szej armii. 
W Centrum Biznesu dyskutowano o tym, jak wziąć udział 
w przetargach dla NATO, za pośrednictwem NAMSA (the 
NATO Maintenance and Supply Agency).
Niezwykle ważna okazała się deklaracja zorganizowania 
w Kielcach wyjazdowego spotkania NADREP (National Ar-
maments Director Representative) przy kwaterze głównej 
NATO, którą złożył Mirosław Borzęcki, reprezentant MON 
Polski w NATO.
VII edycję MSPO odwiedzili między innymi Janusz Ony-
szkiewicz – Minister Obrony Narodowej, Romuald Szere-
mietiew – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej, Bronisław Komorowski – Przewodniczący Sejmowej 
Komisji Obrony Narodowej, generał broni Henryk Szu-
mski – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Zbi-
gniew Siemiątkowski – Przewodniczący Sejmowej Komisji 

do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, generał Tadeusz 
Wilecki – były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
oraz oficjalne delegacje takich państw jak: Egipt, Repu-
blika Południowej Afryki, Grecja, Austria, Dania, Niemcy, 
Francja i Iran.
„Ogniem i mieczem, tradycja i nowoczesność” pod takim 
hasłem urządzono stoisko Huty Stalowa Wola stylizowane 
na średniowieczny zamek. Firma wyjechała z MSPO z na-
grodą za najlepsze stoisko targowe, ufundowaną przez 
prezesa Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu, współ-
organizatora targów. 
Ekspozycję uświetniały liczne produkty dla polskiej armii, 
policji i służb granicznych. Prezentowano miedzy innymi 
transporter opancerzony HSW „Pandur” 6x6 wykonany 
przez Hutę „Stalowa Wola” we współpracy z austriackim 
„Steyrem”. Skarżyskie MESKO zaprezentowało nowe po-
ciski od 20 do 35 milimetrów wyprodukowane we współ-
pracy ze szwajcarską firmą „Oerlikon Contraves”, pociski 
do wyrzutni rakietowej M-21 wytwarzane przez Tłocznię 
Metali „Pressta” SA we współpracy z francuską firmą „Ce-
lerg”. Atrakcją był śmigłowiec bojowy „Eurocopter” pro-
dukowany przez konsorcjum „Aerospatiale”. Był też polski 
„Sokół” uzbrojony we francuskie rakiety HOT.
–
Na poligonie targowym tradycyjnie odbyły się pokazy dy-
namiczne – pokaz kawalerii powietrznej z udziałem śmi-
głowców bojowych.■
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Zainaugurowanej w 1999 Wystawie Sił Zbrojnych RP towarzyszyły 
pokazy dynamiczne organizowane przez Wojska Lądowe.

Pracownicy ŚARiPR SA i studenci, którzy przygotowywali targi MSPO 
przy śmigłowcu bojowym Eurocopter Tiger, który był hitem Salonu.

Tłumy zwiedzających w halach wystawienniczych.Panie górą! Zespół organizacji MSPO

Dwusilnikowy śmigłowiec szturmowy. 
Opracowany przez europejskie konsorcjum 
Erocopter.

– Kielecki Salon Obronny daje polskim firmom to, czego im brakuje, 
czyli promocję i reklamę – powiedział Romuald Szeremietiew – 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Eurocopter Tiger



2000
AIR SHOW!

Francuska grupa akrobacji samolotowych Patrouille de France na „Air Show” w Radomiu.

W organizowanym po raz ósmy Salonie Przemysłu 
Obronnego wzięło udział ponad 260 firm w tym 
100 zagranicznych, reprezentujących 17 krajów. Za-

powiedziano podjęcie decyzji w sprawie zakupów sprzętu 
dla polskiej armii. Cała grupa kieleckich eksponatów, kan-
dydatujących do nagród MSPO – Defenderów znajdowała 
się na liście zakupów MON.
Bronisław Komorowski, Minister Obrony Narodowej pod-
czas tradycyjnego już na MSPO spotkania z szefami zakła-
dów zbrojeniowych, zapowiedział przedstawienie Białej 
Księgi Polskich Sił Zbrojnych, która miała zawierać oce-
nę aktualnego stanu naszej obronności, w tym kondycję 
przemysłu zbrojeniowego. Targom towarzyszyła konferen-
cja międzynarodowa pt. ,,Perspektywy rozwoju polskiego 
potencjału obronnego. Restrukturyzacja i offset – ryzyko 
i szanse''. 
Ale prawdziwym hitem na zakończenie MSPO były pierw-
sze Międzynarodowe Pokazy Lotnicze „Air Show” pod pa-
tronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, 
na lotnisku Sadków w Radomiu. Ich współorganizatorem 
była Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu (organiza-
tor MSPO), a pomysłodawcą jej ówczesny prezes Andrzej 
Mochoń (obecny szef Targów Kielce). W „Air Show” wzięło 

udział 108 statków powietrznych. 17 godzin podniebnych 
akrobacji śledziło 120 000 widzów na płycie lotniska. Po-
pisy słowackich „Białych Albatrosów”, niemieckich „Tor-
nado” i amerykańskich „F-16” oraz szwedzko-brytyjskiego 
„Gripena” relacjonowało 320 akredytowanych dziennika-
rzy. Piloci „Patrouille de France” wykonywali akrobacje na 
„Alphajetach”. Nie zabrakło podniebnego „czołgu” „Su-25”, 
brytyjskiego „Cambera” oraz francuskiego samolotu „Mi-
rage”. Wystawa statyczna zajęła 10 tysięcy metrów kwa-
dratowych. 
–
Gośćmi targów byli między innymi: Jerzy Buzek – Premier 
Rządu, Bronisław Komorowski – Minister Obrony Narodo-
wej, generał Andrzej Dulęba – od 1995 Szef Wojsk Lotni-
czych i Obrony Powietrznej, generał Henryk Szumski – Szef 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Jerzy Steinhoff – 
Minister Gospodarki, generał Ryszard Olszewski – rektor 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, 
od 2002 Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrz-
nej, Aleksander Stecenko – Wiceminister resortu Obrony 
Ukrainy. Do Kielc przyjechali na MSPO przedstawiciele ar-
mii i rządów, między innymi USA, Japonii, Rumunii i Arabii 
Saudyjskiej. ■
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Agnieszka Białek, obecna dyrektor Projektu MSPO z wystawą 
związana jest niemal od pierwszej edycji.

Pod koniec lat 90-tych uroczyste otwarcia targów odbywały się na 
terenie zewnętrznym, pomiędzy budynkami administracyjnym, 
a dawną halą A, w miejscu której stanęła nowa hala F.

Poseł Włodzimierz Cimoszewicz, były Premier Rządu RP, podczas 
zwiedzania ekspozycji MSPO.

Pokazy „Air Show” były prawdziwym hitem na zakończenie MSPO. 
Ich pomysłodawcą był Andrzej Mochoń, obecny Prezes Zarządu 
Targów Kielce (w środku). Z lewej gen. brygady, pilot Zenon 
Smutniak – Komendant i Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie. 

_ Premier Jerzy Buzek 

Jestem na targach po raz drugi, 
ale od mojej ostatniej wizyty przed 
dwoma laty wiele się zmieniło. 
Widać olbrzymi postęp zarówno 
organizacji imprezy, jak również 
wśród wystawców. Rozwój 
polskiego przemysłu obronnego, 
jego promocja poprzez kielecki 
Salon, gdzie licznie przybywają 
zagraniczni wystawcy, ma 
szczególne znaczenie dla naszej 
obronności, bezpieczeństwa kraju, 
w tym również ekonomicznego.Premier Jerzy Buzek przeciął wstęgę, otwierając VIII MSPO. Obok 

premiera, Andrzej Mochoń prezes ŚARR SA, organizatora targów 
MSPO.

Minister Obrony Narodowej Bronisław Komorowski zwiedza wystawę 
statyczną podczas „Air Show”.



2001
Jak Grom  
z nieba...

Agresywny tłum napadł posterunek sił pokojowych 
ONZ, obrzucając żołnierzy pomidorami i ogórkami. 
Jeden wojskowy został ranny i odwieziony do szpita-

la polowego. Nikomu z cywilów nic się nie stało. Konflikt 
został zażegnany pokojowo – taki scenariusz miał pokaz 
dynamiczny zorganizowany przez Centrum Szkolenia dla 
Potrzeb Sił Pokojowych ONZ podczas pierwszego dnia IX 
edycji MSPO. 
Targi zgromadziły ponad 250 firm z 21 krajów, towarzyszy-
ła im prezentacja Wojsk Lądowych, podczas której można 
było obejrzeć sprzęt i wyposażenie polskiej armii. Odby-
ły się trzy konferencje naukowe poświęcone współpra-
cy przemysłów obronnych Polski i Ukrainy, polskiej myśli 
obronnej i perspektywom rozwoju Sił Zbrojnych oraz restruk-
turyzacji kapitałowej polskiego przemysłu obronnego. 
Hitem wystawy okazała się armatohaubica (pole rażenia 
42 km) z Huty Stalowa Wola. Wiele podziwu wzbudzał 
zmodernizowany „Su-22” oraz przeciwlotniczy zestaw ar-
tyleryjski „Loara” (strzela na odległość 4 km), a także wyrzut-

nie z przeciwlotniczą rakietą „Grom” skarżyskiego Mesko.  
Po raz drugi MSPO towarzyszyły Międzynarodowe Poka-
zy i Targi Lotnicze AIR SHOW odbywające się na lotnisku 
wojskowym w Radomiu z nieziemskimi atrakcjami, do któ-
rych zaliczano samolot pionowego startu Harrier czy bez-
załogowy statek powietrzny Predator. Podniebne akroba-
cje, które oglądało ponad 100 000 widzów, wykonywały 
zespoły: ZA Żelazny, Orlik, TS-11 Iskra, śmigłowce Mi-24D 
„Skorpion” oraz goście z zagranicy – „Białe Albatrosy” ze 
Słowacji, „Patrulla Aguila” z Hiszpanii i "Frecce Tricolori" 
z Włoch. Pokazom towarzyszyła konferencja pt.” Lotnic-
two w Polsce – główne problemy na początku XXI wieku”.
Gośćmi targów byli między innymi: Bronisław Komorow-
ski – Minister Obrony Narodowej, Marek Dukaczewski – Za-
stępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał 
broni Edward Pietrzyk – Dowódca Wojsk Lądowych, ka-
dra kierownicza i dowódcza Wojska Polskiego, delegacja 
Ministerstwa Obrony Ukrainy, dyrektorzy przedsiębiorstw 
przemysłu obronnego Ukrainy. ■

Pokazy dynamiczne. Poligon za halami Targów Kielce.
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„Air Show" w Radomiu wizytował w 2001 roku Prezydent RP 
Aleksander Kwaśniewski, obok Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony 
Powietrznej RP, generał broni Andrzej Dulęba.

Barwy Włoch zagościły nad radomskim Sadkowem wraz z pokazami 
akrobacji Frecce Tricolori na towarzyszących MSPO pokazach „Air 
Show".

Śmigłowce na stałe wpisały się w ekspozycję MSPO. Na zdjęciu 
prezentacja śmigłowców W3 Sokół, produkowanych przez PZL 
Świdnik.

_ Bronislaw Komorowski, Minister Obrony Narodowej

Tegoroczne targi mają dla mnie 
charakter „graniczny” pomiędzy 
czasem poszukiwań, a czasem 
współpracy polskiego przemysłu 
obronnego i lotniczego ze 
światowymi potentatami  
w tej branży…

Bronisław Komorowski – Minister Obrony Narodowej razem 
z Markiem Dukaczewskim – Zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego testowali wojskowego quada. 

MSPO towarzyszyła prezentacja Wojsk Lądowych, podczas której 
można było obejrzeć sprzęt i wyposażenie polskiej armii.

Uroczyste otwarcie IX Międzynarodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego, na ścianie budynku widoczne jest jeszcze stare logo 
Centrum Targowego Kielce (obecnie Targi Kielce).

Wystawę wizytowali od lewej: gen. brygady Włodzimierz Michalski 
Szef Wojsk Aeromobilnych, Bronisław Komorowski – Minister Obrony 
Narodowej oraz generał broni Edward Pietrzyk (pierwszy z prawej) –
Dowódca Wojsk Lądowych. 



2002
Jubileusz

Przetargi na sprzęt dla polskiej armii, obrona przed 
terroryzmem po atakach na World Trade Center z 11 
września 2001 roku i jubileusz kieleckich targów zd-

minowały X edycję Międzynarodowego Salonu Przemyslu 
Obronnego. W historii targów ten rok zapisał się także jako 
czas zmiany nazwy z Centrum Targowe Kielce na Targi 
Kielce, które przejęły organizację MSPO od Świętokrzyskiej 
Agencji Rozwoju Regionu. W 2002 roku podpisana została 
także umowa pomiędzy ŚARR SA a Ministerstwem Obro-
ny Narodowej o wsparciu resortu przy organizacji MSPO.
Do Kielc przyjechało 250 firm z 20 krajów i attache wojsko-
wi z 30 krajów świata, którzy obserwowali efektowny po-
kaz śmigłowcowej grupy powietrzno-szturmowej. Kawa-
leria powietrzna odbiła Premiera RP Leszka Millera z rąk 
terrorystów, w inscenizacji przygotowanej z okazji 10-le-
cia MSPO. Szef polskiego rządu otworzył targi oraz konfe-
rencję „Człowiek i technika na współczesnym polu walki'' 
z udziałem generała Charlesa Hornera amerykańskiego 
dowódcy Sił Powietrznych. Ta konferencja, podobnie jak 
wiele innych towarzyszących MSPO, odbyła się w kielec-
kim Exbudzie. Targi Kielce nie posiadały jeszcze bowiem 
własnego centrum kongresowego. A na radomskim Sad-

kowie, podczas organizowanych już po raz trzeci pokazów 
lotniczych Air Show, pojawił się prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski. Zainteresowaniem publiczności cieszył się 
samolot „Messerschmitt Bf 109” z czasów II wojny świato-
wej. Pokaz brytyjskiego „Harriera” startującego i lądujące-
go w pozycji pionowej wzbudzał aplauz. W pokazach na 
niebie brały udział polskie ekipy: „Żelazny”, „Orliki” i „Biało-
-Czerwone Iskry”. A na ziemi, Agencja Mienia Wojskowe-
go sprzedawała wycofane z armii hełmy, czapki, telefony 
i maski przeciwgazowe.
W pokazach uczestniczyło 80 samolotów i 130 pilotów 
z 80 państw. 380 akredytowanych dziennikarzy, w tym 
30 zagranicznych relacjonowało podniebne show.
Hitem wystawy w Kielcach był natomiast zdalnie stero-
wany model samolotu bez pilota „Bio-trans”, na którym 
żołnierze mogli się szkolić w zestrzeliwaniu celu. Odbyła 
się także, m.in. prezentacja supernowoczesnego austriac-
kiego kołowego transportera opancerzonego „Pandur”.
–
Oprócz polskiego premiera targi odwiedzili, między inny-
mi, Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński i ko-
smonauta Mirosław Hermaszewski. ■

Cała ówczesna infrastruktura Targów Kielce, tzn. biurowiec z salą konferencyjną, dwie hale wystawiennicze A i B bez nowoczesnej hali E i Centrum 
Kongresowego. Za halami widoczny jest zagajnik, w miejscu którego stoi obecnie parking wielopoziomowy. 



LAT / YEARS

Dynamiczny pokaz wojsk lądowych tuż za halami Targów Kielce był 
inscenizacją możliwości polskiego wojska.

Wizyty attaché wojskowych potwierdzają rangę imprezy. W historii targów, 2002 rok zapisał się jako czas zmiany nazwy 
z Centrum Targowe Kielce na Targi Kielce, które dopiero wtedy 
przejęły organizację MSPO od Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju 
Regionu. Do Kielc przyjechało 250 firm z 20 krajów.

_ Premier RP Leszek Miller

Konsekwentne zmierzanie 
organizatorów MSPO do 
europejskiej czołówki przynosi 
widoczne efekty. Dziś Salon 
Przemysłu Obronnego w Kielcach 
jest jedną z największych 
i najpoważniejszych imprez tego 
typu w Europie.

Wizyta premiera Leszka Millera (w środku). Z prawej gen. broni 
Edward Pietrzyk – Dowódca Wojsk Lądowych, a z lewej Włodzimierz 
Stępień – Prezydent Kielc i Włodzimierz Wójcik – Wojewoda 
Świętokrzyski.

Statuetka okolicznościowa na jubileusz 
10-lecia MSPO.

X MSPO



2003
Tylko dla 
dorosłych…

Uwaga gości skupiona na ... pięknych hostessach.

Z XI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronne-
go co najmniej kilka, spośród 266 prezentujących się 
na targach firm z 21 krajów, wyjechało z podpisanymi 

międzynarodowymi kontraktami. Tytuły gazet krzyczały: 
Miliony przeszły przez Kielce! O największym targowym 
sukcesie głośno mogli mówić przedstawiciele brytyjskiej 
firmy BAE Systems, produkującej samoloty „Hawk”. Zo-
stały one wybrane do zaawansowanego szkolenia indyj-
skich sił powietrznych. 
MSPO to nie tylko targi, kontrakty, ale wydarzenie z udzia-
łem wysokiej rangi dyplomatów z całego świata. XI MSPO 
swoje podwoje otworzył dla oficjalnych delegacji, między 
innymi z Indii, Malezji, Mali i Chile. Inauguracji dokonał Mi-
nister Nauki Michał Kleiber, obecny był również Wicemi-
nister Obrony Narodowej Janusz Zemke i Wiceminister 
Skarbu Państwa Andrzej Szarawarski, a także Ambasador 
Stanów Zjednoczonych Chrostopher Hill.
Media rozpisywały się o planowanej wizycie na targach 
Michała Kałasznikowa twórcy legendarnej już wtedy bro-
ni, najbardziej popularnego na świecie pistoletu maszy-
nowego. Zapowiedziano rajd czołgów „Leopard” oraz po-
kazy policyjnych grup antyterrorystycznych. Odbyły się 
także prezentacje i wystawa sprzętu dla służb munduro-
wych, w tym policji, straży pożarnej i straży granicznej. 

Największą atrakcją Salonu była replika obozu Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Iraku oraz polska premiera 
zestawu uzbrojenia do samolotu F-16, w tym pocisk rakie-
towy klasy powietrze-powietrze „Python5” i „Derby”, pre-
zentowane przez izraelski koncern Rafael. Po raz pierwszy 
także, MSPO towarzyszyły Międzynarodowe Targi Logi-
styczne Logistyka, które od 1995 roku były samodzielnym 
wydarzeniem w kalendarzu Targów Kielce i odbywały się 
na pół roku przed Salonem Obronnym. Premierę miały 
także nowe zasady wprowadzone na MSPO. Na targi od 
2003 roku mogą wchodzić tylko osoby pełnoletnie.
–
Bez ograniczeń wiekowych można było wchodzić na pły-
tę lotniska Sadków w Radomiu, by podziwiać podniebne 
pokazy na towarzyszącym już po raz czwarty MSPO, Air 
Show. Ta edycja była największą tego typu imprezą w Pol-
sce i jedną z największych w Europie, zgromadziła 140 ty-
sięcy widzów, 360 dziennikarzy z Polski oraz świata i 150 
statków powietrznych. Gwiazdami wydarzenia były ze-
społy akrobacyjne Red Arrows z Wielkiej Brytanii, Patro-
uille de France oraz piloci z Izraela na F-15. Po wielu latach 
przerwy odbyła się defilada 20 polskich samolotów, które 
obserwowali m.in. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski 
i Premier Leszek Miller. ■
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Minister Nauki Michał Kleiber otworzył MSPO w odnowionej sali 
konferencyjnej LAMBDA w Targach Kielce. Na zdjęciu trzeci od lewej 
Janusz Zemke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
Włodzimierz Wójcik – Wojewoda Świętokrzyski, Andrzej Szarawarski – 
Minister Gospodarki.

Replika campu w polskiej strefie w Iraku.

Targowa premiera wielozadaniowego pojazdu kołowego Hummer 
z urządzeniami do rozpoznawania pola walki. 

Michał Kleiber – Minister Nauki i Informatyzacji oraz Janusz Zemke 
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej podczas 
zwiedzania ekspozycji. W tle nieistniejący już biurowiec, który stał na 
terenie targów.

Izraelski koncern Rafael zaprezentował po raz pierwszy zestaw 
uzbrojenia do samolotu F-16, w tym pocisk rakietowy klasy powietrze-
powietrze „python5” i „derby”.

System kierowanych rakiet ziemia-powietrze 
opracowany w ZSRR na początku lat 60-tych 
XX wieku. Na wyposażeniu polskiej armii, 
modernizowany w naszym kraju od roku 
2000. 

Zestaw 
przeciwlotniczy 
z rakietami KUB 



2004
Bundeswehra

Wystawa Narodowa przemysłu obronnego Niemiec zapoczątkowała tradycję Lead Nation na MSPO. Odbyła się w nowo pozyskanej przez Targi 
Kielce hali C. Była to inauguracja tej hali w działalności TK.

XII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obron-
nego dał początek nowej tradycji w historii 
tego wydarzenia. Po raz pierwszy odbyła się 

wystawa kraju wiodącego, a swój potencjał obronny za-
prezentowały Niemcy. Na zaproszenie polskiego Minister-
stwa Obrony ekspozycję przygotowała Bundeswera. Od 
tej pory, aż po współczesne nam czasy MSPO odnotował 
jeszcze 18 Wystaw Narodowych. W 2022 krajem wiodącym 
na 30 jubileuszowym MSPO jest Turcja. 
W 2004 roku na targach prezentowała się rekordowa licz-
ba 283 wystawców z 22 krajów i Salon po raz pierwszy zajął 
trzecią halę wystawienniczą. Wystawie towarzyszyły po-
kazy tresury psów policyjnych oraz sprawności jednostek 
ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. 
Obowiązkowym punktem programu były konferencje 
przygotowane między innymi przez Stowarzyszenie Euro-
-Atlantyckie czy Instytut Problemów Strategicznych. Pod-
czas naukowych rozważań dyskutowano o nowej strate-

gii bezpieczeństwa narodowego Polski oraz transformacji 
polskich wojsk lądowych w XXI wieku.
Uwagę zwiedzających zwracały między innymi: zestaw 
przeciwpancerny Panzerfaust 90, kołowy transporter 
opancerzony Rosomak, Puma – zmodernizowany bojowy 
wóz piechoty BWP, a także „pustynny” Star 944 i opance-
rzony samochód patrolowy BRDM-2 M96iK Szakal. Wielu 
gości sprawdzało swoje umiejętności na symulatorze sys-
temu NT-D Dandy dla przeciwpancernego pocisku stero-
wanego od izraelskiego Rafaela. 
–
Obok Premiera RP Marka Belki, który otworzył targi, go-
ścmi Salonu byli między innymi Jerzy Szmajdziński Mi-
nister Obrony Narodowej, Ryszard Kalisz Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Peter Eickenboom Wicemi-
nister Obrony Narodowej Niemiec, Janusz Zemke Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Bronisław 
Komorowski Prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. ■
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Dużo emocji wzbudziły pokazy sprawnościowe Straży Pożarnej.

Ryszard Kalisz (w środku) – Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zwiedza wystawę, m.in. w towarzystwie Włodzimierza 
Wójcika – Wojewody Świętokrzyskiego (z tyłu od lewej) i Tomasza 
Raczyńskiego – Prezesa Targów Kielce.

Kołowy Transporter Opancerzony 
Rosomak na licencji fińskiej firmy 
Patria wielokrotnie stanowił ważną 
część ekspozycji MSPO.

Po raz pierwszy odbyła się Wystawa Narodowa w ramach 
MSPO . Swój potencjał obronny prezentowały firmy przemysłu 
niemieckiego. 

Rosomak

Prezes Rady Ministrów Marek Belka podczas otwarcia MSPO 2003 
podkreślił wagę wydarzenia dla polskiej obronności. W uroczystości 
wzięli udział również Peter Eickenboom – Wiceminister Obrony 
Narodowej Niemiec (drugi z lewej) i Jerzy Szmajdziński – Minister 
Obrony Narodowej (trzeci z prawej).

Ekspozycja zewnętrzna. Dobrze widoczne są stare zabudowania, tzw. 
"Akropolu" – niedokończonych hal Domów Towarowych Centrum, 
które przez lata straszyły gości i wystawców targów. W miejscu 
za prezentowanym na zdjęciu sprzętem już za kilka lat zostanie 
wybudowane nowoczesne Centrum Kongresowe.

Na zaproszenie polskiego 
Ministerstwa Obrony ekspozycję 
przygotowała Bundeswera. Od tej 
pory, aż po współczesne nam czasy 
MSPO odnotował jeszcze 18 Wystaw 
Narodowych. W 2022 r. krajem 
wiodącym na 30. jubileuszowym 
MSPO jest Turcja. 



2005
Vive la France

Prezentacja dwusilnikowego śmigłowca wielozadaniowego NH Industries NH90. Jego pierwsze egzemplarze weszły do służby dopiero w 2006 roku. 
Zamówiło je 14 państw. W tle widok na silosy zbożowe, na których za parę lat Targi Kielce umieszczą największą w Polsce reklamę wielkoformatową.

Marek Belka, Prezes Rady Ministrów otworzył w Kiel-
cach XIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obron-
nego. Premierowi towarzyszyli Jerzy Szmajdziń-

ski, Minister Obrony Narodowej, Janusz Zemke, pierwszy 
zastępca ministra. Premier zwiedził ekspozycję w halach 
wystawienniczych Targów Kielce oraz obejrzał pokazy 
sprawności wojsk lądowych biorących udział w misjach 
stabilizacyjnych. 
W ramach MSPO 2005 otwarta została Wystawa Naro-
dowa Francji, przedstawiająca wyposażenie sił zbrojnych 
tego kraju. Wzięło w niej udział 40 firm francuskich. Pod-
czas targów, dzięki tej wystawie doszło do rozmów mię-
dzy polskim premierem i szefem resortu obrony a przed-
stawicielami francuskich sił zbrojnych. Ich tematem była 
wymiana technologii i współpraca pomiędzy przemysła-
mi obydwu państw. 
W targach po raz pierwszy uczestniczyło ponad 300 
wystawców z 19 krajów świata, którzy wystawiali sprzęt 
i rozwiązania technologiczne dla wojska, policji i innych 
służb mundurowych. Przed pawilonami wystawienniczy-

mi stanęła największa w dotychczasowej historii targów 
ekspozycja Grupy Bumar, zajmując ponad 1500 metrów 
kwadratowych w halach oraz niemal drugie tyle przezna-
czono na ekspozycję zewnętrzną dla tej grupy.
Jedną z największych targowych sensacji była defilada lot-
nicza nad Kielcami z udziałem dwóch wielozadaniowych 
francuskich samolotów Mirage 2000 przystosowanych 
do przenoszenia broni jądrowej oraz śmigłowców Gazelle, 
Puma i Mi-24. Kielczanie byli po raz pierwszy świadkami 
takiego widowiska, gdyż samoloty bojowe poruszają się 
tylko korytarzami bojowymi poza terenami miast.
Relacje z wydarzenia przekazywało kilkuset dziennikarzy 
z kraju i świata akredytowanych w biurze prasowym Tar-
gów Kielce. Wydany został dodatek do dziennika Rzeczpo-
spolita poświęcony MSPO i przemysłowi zbrojeniowemu.
MSPO towarzyszyły Międzynarodowe Targi Logistyczne LO-
GISTYKA , odbyły się liczne konferencje i seminaria m.in. "Bu-
dowa grup bojowych UE w świetle doświadczeń operacji 
stabilizacyjnych i pokojowych" i " Współpraca polsko-fran-
cuska w dziedzinie przemysłu obronnego i technologii". ■
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Odrestaurowany w 70% z oryginalnych części polski, przedwojenny, 
lekki czołg rozpoznawczy TKS produkowany w Ursusie.

Wystawa Narodowa Francji skupiła 40 firm tamtejszego przemysłu 
obronnego. 

Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak na licencji fińskiej firmy 
Patria wielokrotnie stanowił ważną część ekspozycji MSPO.

Otwarcie z udziałem Premiera Marka Belki. Na zdjęciu również 
ówczesny Prezes Zarządu Targów Kielce Tomasz Raczyński (pierwszy 
z prawej) i Dyrektor Projektu MSPO i LOGISTYKA Katarzyna Prostak 
(druga z lewej).

_ Marek Belka, Premier RP

Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego to ważne 
przedsięwzięcie, które w istotny 
sposób promuje krajowy przemysł 
obronny i odgrywa niebagatelną 
rolę w modernizacji technicznej Sił 
Zbrojnych RP. 

Targi otworzyła defilada lotnicza nad Kielcami z udziałem 
dwóch wielozadaniowych francuskich samolotów Mirage 2000 
przystosowanych do przenoszenia broni jądrowej oraz śmigłowców 
Gazelle (widoczne na zdjęciu), Puma i Mi-24.

Przed pawilonem wystawienniczym C można obejrzeć jedno  
z największych stoisk w historii polskich targów, należące do Grupy 
BUMAR.



2006
Świat na 
Salony

XIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronne-
go i XII Międzynarodowe Targi Logistyczne, 
które otworzył honorowy patron wystawy 

Premier Jarosław Kaczyński, zgromadziły 344 firmy z 23 
krajów, z Austrii, Belgi, Chile, Czech, Danii, Finlandii, Fran-
cji, Hiszpanii, Izraela, Kanady, Korei Południowej, Litwy, 
Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Rosji, Słowacji, Szwe-
cji, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch. Po raz pierwszy 
w hotelach regionu zabrakło miejsc dla targowych gości, 
szczególnie dla tych, którzy oczekiwali wysokich standar-
dów. Wiele spośród 26 oficjalnych delegacji między inny-
mi z Brunei, Filipin, Indii czy Kolumbii musiało poszukać 
noclegów w Warszawie i Krakowie. 
Podczas MSPO odbył się pokaz śmigłowców oraz wystawa 
Wojsk Lądowych. Prawdziwą sensacją stało się niepozor-
nie wyglądające urządzenie o wielkości ok. 1 m i wadze 250 
kilogramów. Była to pierwsza w Polsce i prawdopodobnie 
jedna z pierwszych na świecie niszczarka twardych dys-
ków komputerowych. Zaprezentowano także, między in-
nymi, najnowszy sprzęt militarny wykorzystywany przez 
wojska lądowe, chemiczne, inżynieryjne oraz powietrzne. 
Wojska Lądowe pokazały zintegrowany system dowodze-
nia oraz gotowość do realizacji niemilitarnych działań kry-
zysowych, antyterrorystycznych. Wśród wielu produktów 

uwagę zwracały buty do chodzenia po polu minowym 
czy plecakowy miotacz gazu pieprzowego oraz pocisk ra-
kietowy przeznaczony do samolotów F16 ze skarżyskiego  
MESKO.
Tradycją MSPO stały się prezentacje potencjału przemysłu 
obronnego poszczególnych państw. Po wystawie Niemiec 
i Francji w 2006 roku przyszła kolej na Izrael. Siedemna-
ście firm izraelskich, zgromadzonych w ramach Wystawy 
Narodowej, zajęło powierzchnię 650 m2 z 19 000, które sta-
nowiły całość wystawy.
W 2006 roku targi MSPO oprócz szefa rządu odwiedzili 
Minister Przemysław Gosiewski – Przewodniczący Komi-
tetu Stałego Rady Ministrów, Radosław Sikorski – Minister 
Obrony Narodowej, gen. Franciszek Gągor – Szef Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Edward Pie-
trzyk – Dowódca Wojsk Lądowych, gen. broni Stanisław 
Targosz – Dowódca Sił Powietrznych, gen. Marek Bień-
kowski – Komendant Główny Straży Granicznej, Kazimierz 
Krzowski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożar-
nej, Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Marek Zająka-
ła – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
Paweł Poncyliusz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Go-
spodarki, Paweł Szałamacha – Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Skarbu. ■

Podczas każdej edycji targów, organizatorzy prezentują flagi państw reprezentowanych na wystawie.
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Od prawej Minister Przemysław Gosiewski – członek Rady Ministrów, 
Andrzej Mochoń – Prezes Targów Kielce, Premier Jarosław 
Kaczyński celuje z karabinu typu beryl z radomskiego Łucznika. 
Od lewej senator Jarosław Rusiecki i Grzegorz Banaś – Wojewoda 
Świętokrzyski.

Udział w targach wzięło 26 zagranicznych delegacji. To rekord 
w historii MSPO do 2006 roku. Kolejne lata przyniosą zwiększone 
zainteresowanie wystawą.

Targi odwiedzili przedstawiciele 
rządów i sztabów generalnych: 
• Delegacja Ministerstwa Obrony Albanii na czele 

z Wiceministrem Obrony Panią Zana XHUKA
• Delegacja Ministerstwa Obrony Filipin na czele 

z Wiceministrem Obrony Panem Jose F. Santosem
• Delegacja Ministerstwa Obrony Grecji na czele 

z Wiceministrem Obrony Panem Vassiliosem 
Michaloliakosem

• Delegacja Ministerstwa Obrony Rumunii na czele 
z Wiceministrem Obrony Panem Ioan Ionem

• Delegacja Ministerstwa Obrony Francji na czele 
z Ambasadorem Borja de Mozota

• Delegacja Ministerstwa Obrony Chile na czele 
z Podsekretarzem Stanu ds. lotnictwa Panem Raule 
Vergara Menesesem

• Delegacja Ministerstwa Obrony Włoch na czele 
z Zastępcą Sekretarza Generalnego i Narodowego 
Dyrektora Uzbrojenia gen. broni Carmine Policem

• Delegacja Ministerstwa Obrony Finlandii na czele ze 
Stałym Sekretarzem Obrony Narodowej Dyrektorem 
Uzbrojenia Panem gen. por. Kari Rimpim

• Delegacja z Chin na czele z Zastępcą Szefa 
Generalnego Sztabu ds. Uzbrojenia gen. dyw. Zhang 
Shimingiem

• Delegacja Europejska Agencji Obrony EDA na czele 
z Dyrektorem Panem Nickiem Whitney

• Jego Ekscelencja Ambasador USA Pan Victor Ashe
• Jej Ekscelencja Ambasador RPA Pani Febe Margarida 

Figueiredo
• Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Mołdowy 

Pan Boris Gamurari

Brama główna prowadząca do Targów Kielce. Wkrótce zostanie 
przebudowana na terminal wejściowy, a za nią w 2010 roku, 
w miejscu widocznych na zdjęciu stoisk pomiędzy halami, 
powstanie nowoczesna hala E. 

_ Premier Jarosław Kaczyński 

„Kielce stały się miejscem 
prezentacji nie tylko polskiego 
przemysłu obronnego. Cieszę się, 
że region Świętokrzyski, dzięki 
drugim pod względem wielkości 
targom w Polsce, ma kontakt 
z zagranicznymi kontrahentami. 
Targi w Kielcach rozwijają się, 
trzeba dążyć, aby mogły walczyć 
nawet o pierwszeństwo w Polsce 
w sektorze targowym.

W 2006 roku krajem prezentującym się w ramach Wystawy 
Narodowej był Izrael. 

Radosław Sikorski (w środku) – Minister Obrony Narodowej po 
uroczystości wręczenia nagród DEFENDER oraz wyróżnień i nagród 
specjalnych.



2007
US Army 

Otwarcie MSPO z udziałem przedstawicieli delegacji zagranicznych. Uroczystości przed rozbudową infrastruktury ośrodka odbywały się na placu przed halą C. 
W obecnej hali A w 2007 roku znajdowała się hurtownia Eurocash.

Inauguracja jubileuszowego, 15. Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego odbyła się w nieco in-
nym miejscu niż w ubiegłych latach. Targi się rozra-

stają, odbywają się już w czterech halach. Właśnie przed 
jedną z nich, zajętą przez Grupę Bumar, zgromadzili się 
uczestnicy i goście Salonu. W uroczystości otwarcia wziął 
udział Wicepremier Przemysław Gosiewski, Minister Obro-
ny Narodowej Aleksander Szczygło, a także Ambasador 
USA Victor Ashe i Claude M. Bolton – asystent sekretarza 
wojsk lądowych USA do spraw zakupów, a nad głowami 
zgromadzonych przeleciały dwa samoloty F-16. Wylądo-
wał też skoczek z dwiema flagami: polską i amerykańską.
XV jubileuszowy MSPO 2007 pobił kolejne rekordy, win-
dując targi zdecydowanie na trzecie miejsce w rankingu 
największych wystaw przemysłu zbrojeniowego w Euro-
pie, po londyńskiej DSEi i paryskiej Eurosatory. Taką ocenę 
przedstawili mediom zgodnie w czasie konferencji pra-
sowej 30 sierpnia 2007 w Warszawie – wiceszef resortu 
obrony – Marek Zająkała i Prezes Targów Kielce – Andrzej 
Mochoń.
W 2007 roku podczas Salonu wystawiło się ponad 360 
przedsiębiorstw z 21 krajów na ponad 20 tys. m2. 
W programie znalazły się liczne wydarzenia towarzyszą-
ce: konferencje, seminaria i pokazy. Wojska Lądowe za-

prezentowały opanowanie obiektu siłami Wojsk Aeromo-
bilnych na Lotnisku w Masłowie oraz komponenty Wojsk 
Lądowych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Czterdzieści osiem (w tym 28 zagranicznych delegacji 
oficjalnych) i ponad 8,5 tysiąca osób odwiedziło kielecki  
Salon. 
Czwarty rok z rzędu miała miejsce wystawa narodowa. 
W 2007 roku swój potencjał obronny prezentowały Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej. Wystawie towarzyszyły 
seminaria departamentu Armii USA, w tym na temat woj-
skowych badań i rozwoju oraz amerykańskich Programo-
wych Biur Wykonawczych.
Delegacją Pentagonu kierował Claude M. Bolton – asystent 
sekretarza wojsk lądowych do spraw zakupów, logistyki 
i nowych technologii. Wśród osób godnych szczególne-
go zainteresowania pojawił się Antony J. Tether – dyrektor 
słynnej DARPA – agencji zaawansowanych technologicz-
nie programów obronnych USA.
Amerykańska delegacja na czele z Ambasadorem Vic-
torem Ashe wzięła także udział w odsłonięciu pomnika 
Homo Homini w Kielcach. Monument autorstwa Adama 
Myjaka upamiętnia ofiary zamachu na World Trade Cen-
ter w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku powstał z ini-
cjatywy Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego. ■
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Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło (w środku) na 
wystawie Sił Zbrojnych RP.

Wystawę Narodową USA podczas MSPO 2007 otworzył Ambasador 
USA w Polsce Victor Ashe i Wicepremier Przemysław Gosiewski.

W otwarciu MSPO wzięli udział siedzący od lewej: Przemysław 
Gosiewski – Wicepremier, Aleksander Szczygło – Szef MON, Victor 
Ashe  – Ambasador USA w Polsce oraz Claude M. Bolton – asystent 
sekretarza wojsk lądowych USA do spraw zakupów. 

Andrzej Mochoń – Prezes Targów Kielce oraz Bożena Staniak – 
Wiceprezes Targów Kielce witali gości przed wejściem na wystawę. 
Na zdjęciu z Wicepremierem Przemysławem Gosiewskim. W tle silosy 
zbożowe, na których zaledwie na kilka dni przed rozpoczęciem MSPO 
zawisła reklama firmy z nowym logo Targów Kielce – wtedy była to 
największa reklama wielkoformatowa w Polsce!

Odsłonięcie pomnika Homo Homini przy ulicy Ściegiennego 
w Kielcach upamiętniło ofiary zamachu na World Trade Center 
w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku w piątą rocznicę tragedii. 
W uroczystości wzięli udział między innymi szef delegacji 
Pentagonu na MSPO Claude M. Bolton.

Nagrodzony na MSPO statuetką 
Defendera, pojazd bojowy TUR 
produkowany przez zakłady AMZ-
Kutno Sp. z o.o.

TUR



2008
Militarna 
elita

W deszczowej aurze Minister Obrony Narodowej 
Bogdan Klich otworzył MSPO 2008, któremu to-
warzyszyła wystawa narodowa Szwecji. Przemysł 

obrony tego kraju został ukształtowany podczas zimnej 
wojny. Szwedzka polityka neutralności wymagała moc-
nych sił zbrojnych i przemysłu obronnego. 
Na świecie pogłębia się kryzys finansowy, MSPO rośnie 
w siłę. Podczas gdy w edycji 2007 roku, swoje wyroby pre-
zentowało 364 wystawców z 21 państw, to w 2008 roku 
było ich 390 z 22 państw, między innymi z USA, Wielkiej 
Brytanii, Izraela, Brazylii, Turcji, Rosji, Francji i Szwajcarii. 
W Polsce zniesiono obowiązek służby wojskowej, zakoń-
czyła się polska misja wojskowa w Iraku, władze naszego 
kraju podpisały umowę o lokalizacji w Polsce amerykań-
skiej bazy rakietowej. Na MSPO po raz pierwszy od wie-
lu lat wrócono do tradycji spotkań przedstawicieli rządu 
z prezesami firm przemysłu zbrojeniowego. Pojawiła się 
szansa, że ministrowie znaleźli wspólny język z twórca-

mi najnowocześniejszych rozwiązań w branży. Odbyła się 
między innymi konferencja naukowa pod patronatem 
Ministra Obrony Narodowej „Nowoczesne technologie 
systemów uzbrojenia” oraz dotycząca roli Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w obrocie uzbrojeniem i sprzętem 
wojskowym z zagranicą.
Ciekawostką prezentacji Wystawy Sił Zbrojnych RP było 
obozowisko wzorowane na tych, w których pełnią służbę 
wojskową polscy żołnierze na misji w Republice Czadu. 
Uczestnicy wystawy mieli rzadką okazję obejrzenia śmi-
głowców, w tym tak renomowanych firm jak Sikorsky 
z USA czy NH Industries (konsorcjum założone przez fir-
my Agusta z Włoch, Eurocopter z Francji i Fokker z Holan-
dii). Wśród eksponatów uwagę przykuwał Kołowy Trans-
porter Opancerzony Rosomak z moździerzem NEMO czy 
samobieżna armata Langusta z Huty Stalowa Wola. 
Prezes Targów Kielce SA, Andrzej Mochoń zapowiedział 
modernizację ośrodka , na którą spółka wyda 140 mln zł! ■

Premiera polskiego mostu towarzyszącego MS-20 "Daglezia" (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych). Bumar, skupiający państwowe firmy 
zbrojeniowe, po raz pierwszy nie budował osobnego wielkiego pawilonu na terenie zewnętrznym. Grupa wykorzystała całość hali C na swoją ekspozycję. Tę tradycję 
podtrzymuje obecnie Polska Grupa Zbrojeniowa.
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Pokazy Dynamiczne Straży Pożarnej, w tle hala A z Wystawą 
Narodową Szwecji.

Wystawa Sił Zbrojnych została uhonorowana przez Targi Kielce 
i redakcję miesięcznika RAPORT-WTO nagrodą za niezwykle 
realistyczną prezentację zabezpieczenia logistycznego i warunków 
służby żołnierzy w PKW Czad.

Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich otworzył 16. 
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Pierwszy z lewej Szef 
Sztabu Generalnego WP Franciszek Gągor.

Poseł Przemysław Gosiewski, były Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów na otwarciu Salonu.

Śmigłowce stanowiły jedną z głównych atrakcji Salonu.

„Kielce – od lat tutaj było centrum polskiej obronności. COP! Teraz, 
Salon Przemysłu Obronnego – tradycja i współczesność. Wiem, że 
dzięki Salonowi Przemysłu Obronnego, polska obronność zyskuje. 
To wielka zasługa ludzi, którzy Salon organizują” – napisał w księdze 
pamiątkowej Romuald Szeremietiew, były Wiceminister Obrony 
Narodowej.

Uroczystość otwarcia MSPO 2008 
uświetnili żołnierze kawalerii konnej.

Żołnierz kawalerii konnej



2009
Pali się! 

Dym widać z odległości dwóch-trzech kilometrów – 
relacjonował przed 9 rano na antenie TVN24 Arka-
diusz Wesołowski, rzecznik komendy wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Godzinę później 
przyznał, że to już pożar, który wciąż się rozwija. Po trzech 
godzinach walki z ogniem, pożar w hali A Targów Kielce 
został opanowany. 
Jak informują strażacy, nikt nie ucierpiał, ale obiekt nie 
nadaje się do użytku. Mimo to, planowany na początek ty-
godnia Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od-
będzie się, poinformował Prezes Targów Andrzej Mochoń, 
a około godziny 12.30 w południe spotkał się z wystawca-
mi, którym wyjaśniał, że przez całą noc będą budowane 
w pustej hali D stoiska zastępcze, dokładnie tej wielkości, 
w jakiej wystawcy z hal ogarniętych pożarem mieli wy-
kupione miejsce. Nie było paniki, kłótni, ani pretensji. Or-
ganizator MSPO i jego pracownicy zdali trudny egzamin 
w sytuacji kryzysowej.
XVII edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronne-
go przeszła do historii za sprawą pożaru w przeddzień rozpo-
częcia wystawy, wywołanego zwarciem instalacji elektrycznej 
w dzisiejszej hali F, a kolejna G uległa zadymieniu. Zdarzenie 
to wyłączyło obydwa pawilony z targowej ekspozycji.
Ze spalonej hali obronną ręką wyszły dwa Rosomaki. Trans-
portery, choć znajdowały się w strefie, gdzie temperatura 
dochodziła do 1500°C, wyjechały z pogorzeliska na wła-
snych kołach. W pożarze, wśród wielu eksponatów uszko-

dzeniu uległa także radiostacja RRC 9210 z gdyńskiego 
Radmoru. Nadtopiona i okopcona po oskrobaniu stopio-
nego plastiku i podłączeniu akumulatorów działała bez 
zarzutu – dając doskonałe świadectwo odporności na na-
wet najbardziej ekstremalne warunki eksploatacji.
Pomimo pożaru i światowego kryzysu, cięć wydatków 
zbrojeniowych i redukowanych programów moderniza-
cyjnych, na kieleckich targach wystawiło się 365 wystaw-
ców z 27 państw. O Salonie Obronnym media informowały 
nie tylko za sprawą pożaru, ale licznych premier produkto-
wych, konferencji i wystawy potencjału obronnego przed-
siębiorstw z państw grupy Wyszehradzkiej.
Po raz pierwszy na MSPO 2009 zademonstrowano nowy 
system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na-
zwany Tarcza Polski. Hitem była prezentacja pierwszego 
w pełni operacyjnego systemu aktywnej obrony wozów 
bojowych – Trophy, izraelskiej korporacji Rafael, której ze-
stawy ppk – Spike, wytwarzane na podstawie licencji w Pol-
sce, Grupa Bumar (dziś PGZ) dostarcza MON. 
Rozpoczynający uroczystość inauguracji MSPO, Andrzej 
Mochoń nawiązał do pożaru Hali F, w gaszeniu którego 
brało udział 140 jednostek straży pożarnej. Podziękował 
strażakom, policjantom, władzom miejskim i pracowni-
kom targów, za skuteczne zlikwidowanie żywiołu i usu-
nięcie jego skutków. Szczególne podziękowania złożył 
wystawcom, za cierpliwość i zaufanie wykazane w trakcie 
przenoszenia stoisk do innej hali. ■

W niedzielę 30 sierpnia, w przeddzień rozpoczęcia MSPO w hali wystawienniczej A (obecna F) wybuchł pożar.
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W pierwszym dniu targów, w ramach pokazu dynamicznego, swoje 
umiejętności zademonstrowali żołnierze pododdziałów ewakuacji 
sprzętu z 1. Brygady Logistycznej, którzy pokazali różne sposoby 
ewakuacji uszkodzonego sprzętu z pola walki. 

Premiera światowa samochodu RG-31LHM BAE Systems.W niedzielę rano, tuż przed Salonem wybuchł pożar w hali A. 
Znajdowały się w nich Rosomaki, które nie uległy uszkodzeniu 
i wyjechały na własnych kołach. W poniedziałek rozpoczęto 
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.

W uroczystości otwarcia MSPO brali udział m.in. Bogdan Klich – 
Minister Obrony Narodowej, gen. Franciszek Gągor – Szef Sztabu 
Generalnego WP.

Gala rozdania nagród Defender na zakończeniu Salonu. Mimo 
kryzysu gospodarczego i pożaru, który tuż przed otwarciem strawił 
jedną z hal, impreza imponowała rozmachem, gromadząc ponad 
300 wystawców.

Czesław Piątas – Wiceminister Obrony Narodowej, wręcza nagrodę 
Grand Prix dla Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji za stację 
rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych.

Pomimo pożaru i światowego 
kryzysu, cięć wydatków 
zbrojeniowych i redukowanych 
programów modernizacyjnych 
na kieleckich targach 
wystawiło się 365 wystawców 
z 27 państw. O Salonie 
Obronnym media informowały 
nie tylko za sprawą pożaru, ale 
licznych premier produktowych, 
konferencji i wystawy 
potencjału obronnego 
przedsiębiorstw z państw 
grupy Wyszehradzkiej.



2010
Nowe hale

Cieszę się, jak widzę, że Targi Kielce rosną w siłę i jak 
bardzo rozwinął się Salon Obronny. Jeszcze kilka lat 
temu był on dużo skromniejszy. Teraz, dzięki aspira-

cjom i determinacji pracowników Targów oraz przedsta-
wicieli przemysłu zbrojeniowego, Kielce promują nie tylko 
swój ośrodek wystawienniczy, ale również Polskę. To, że 
ten Salon się odbywa na tak wysokim poziomie, jest do-
skonałym dowodem na to, że potencjał Polski i polskich 
Sił Zbrojnych jest znaczący. Dziękuję za ten rozwój – mówił 
podczas otwarcia MSPO w 2010 Prezydent RP, Zwierzch-
nik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski.
Zgodnie z zapowiedziami prezesa Targów Kielce Andrzeja 
Mochonia XVIII edycja MSPO odbyła się także w nowych 
halach! W niespełna rok odbudowano po pożarze halę A 
(obecnie hala F) i zmodernizowano zniszczoną przez dym 
halę G. Powstały także nowa, supernowoczesna hala E oraz 
terminal wejściowy. 
Kolejne lata przyniosą zakończenie budowy obiektów Cen-
trum Kongresowego, parkingu wielopoziomowego i cen-
trum administracyjno – biurowego oraz drugiego terminala 
wejściowego od zachodniej strony targów. Nowa infrastruk-
tura ośrodka już w 2010 roku spowodowała, że możliwości 
budowy stoisk znacznie się poszerzyły, a wygląd wystawy 
zmienił swoje oblicze, zbliżając MSPO do światowych przed-
sięwzięć. Niezwykle dynamiczny rozwój kieleckiego ośrod-

ka był komentowany przez gości MSPO. Do Targów Kielce 
w 2010 roku przyjechało 360 firm z 25 krajów, w tym także 
z Wielkiej Brytanii, która przygotowała Wystawę Narodową. 
Targi wizytowali członkowie 30 delegacji zagranicznych, 
w tym sześć z Ministrami Obrony Narodowej na czele. 
Minister ds. strategii bezpieczeństwa międzynarodowe-
go w Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii Gerald Ho-
warth, obecny podczas uroczystości otwarcia targów pod-
kreślił, że udział brytyjskich firm w MSPO to szczególne 
wyróżnienie. – Wielka Brytania przykłada ogromną wagę 
do stosunków z Polską, w ramach których bardzo istotne 
znaczenie ma długotrwała współpraca pomiędzy naszymi 
krajami w obszarze obrony – dodał.
Swoją premierę miał między innymi projekt wozu wsparcia 
ogniowego – polskiego lekkiego czołgu o roboczej nazwie 
Anders. Sensacją była prezentacja wytwarzanego w Miel-
cu amerykańskiego śmigłowca „Black Hawk”.
Zwiedzający MSPO mieli również wyjątkową okazję obej-
rzenia sprzętu wojskowego wykorzystywanego w prakty-
ce. Pokaz dynamiczny przygotowali żołnierze 17 Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej, pod kierownictwem 
majora Grzegorza Kaliciaka, dowodzącego legendarną już 
obroną City Hallu w irackiej Karbali w 2004 roku, pięć lat 
później wybranego „Żołnierzem Roku” w plebiscycie „Pol-
ski Zbrojnej”. ■

Po raz pierwszy MSPO odbyło się także w nowej hali E, wybudowanej na pustym placu pomiędzy halami C i D oraz A i B.
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Na targach w Kielcach wystawę narodową zorganizowali Brytyjczycy. 
Przemysł obronny ich kraju dysponuje ogromnym potencjałem. 
Jest drugim – po USA – największym eksporterem wyposażenia 
wojskowego na świecie.

Na stoisku Wojskowych Zakładów Mechanicznych prezentowany był 
pojazd opancerzony Ranger. Demonstrowany w Kielcach egzemplarz 
to prototyp numer 002, który w tym roku uczestniczył w pokazach 
dynamicznych w Millbrook, w Wielkiej Brytanii.

Uroczystość otwarcia przed wybudowaną w rekordowo krótkim 
czasie halą E. Do Kielc przybyli parlamentarzyści, z szefami komisji 
obrony, Stanisławem Wziątkiem i gospodarki, Wojciechem 
Jasińskim. Wojsko reprezentował Szef Sztabu Generalnego WP, 
generał Mieczysław Cieniuch wraz z dowódcami niemal wszystkich 
Rodzajów Sił Zbrojnych.

_ Generał Mieczysław Cieniuch, Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego

Salon zajmuje ważne, jeżeli nie 
najważniejsze miejsce w kalendarzu 
targów przemysłu obronnego 
Europy Środkowo–Wschodniej (…) 
tutaj mamy okazję na żywo zetknąć 
się z nowoczesnymi technologiami, 
produktami i sprzętem najwyższej 
klasy. W szczególności cieszy 
mnie coroczne, olbrzymie 
zainteresowanie wystawą Sił 
Zbrojnych RP, prezentującą 
zmieniające się oblicze naszej 
armii, jej nowe wyposażenie 
i umiejętności…

Uroczystość otwarcia MSPO, na zdjęciu od lewej: Wojciech Lubawski – 
Prezydent Kielc, gen. Mieczysław Cieniuch – Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, Bogdan Klich – Minister Obrony Narodowej, 
Bronisławem Komorowski – Prezydent RP, Gerald Howarth – brytyjski 
minister ds. strategii bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Anna Maria Anders – córka generała Władysława Andersa – obecnie 
Ambasador Polski we Włoszech. Za nią prezentowana na targach 
makieta lekkiego czołgu Anders, opracowanego przez gliwicki 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM.

O randze MSPO świadczy fakt, że targi odwiedzili przedstawiciele 
55 krajów. To jedna trzecia wszystkich państw świata. Było też 
kilkadziesiąt delegacji rządowych i wojskowych, na czele których stali 
ministrowie obrony. 



2011
Czarny 
jastrząb 

Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej, a na 
MSPO rolę instytucji wiodącej odgrywała Europejska 
Agencja Obrony. W XIX edycji MSPO wzięło udział 385 

wystawców z 20 krajów, w tym z Austrii, Belgii, Brazylii, 
Czech, Danii, Finlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Izraela, 
Włoch, Norwegii, Polski, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwaj-
carii, USA. Po raz pierwszy do Kielc przyjechały firmy z In-
dii. Targi wizytowało ponad 30 delegacji zagranicznych – 
przedstawicieli departamentów obrony z całego świata. 
Wystawcy zaprezentowali swoją ofertę dla wojska i służb 
specjalnych na prawie 23 000 metrów kwadratowych po-
wierzchni. Targi otworzył Minister Obrony Narodowej To-
masz Siemoniak. W ciągu trzech dni kielecki Salon odwie-
dziło ponad 10 000 osób.
Siły Zbrojne RP zaprezentowały swoje najnowsze wypo-
sażenie i umiejętności pod hasłem: „Nowoczesny sprzęt 
w profesjonalnej armii”. W pierwszym dniu targów odbył 
się pokaz dynamiczny – ewakuacja z rejonu działań bojo-
wych z żołnierzami 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w roli 
głównej. Po raz pierwszy na MSPO zaprezentowany został 
śmigłowiec bezzałogowy Aquila (UAVS Poland), który brał 
udział w przetargu na dostawę bezzałogowego statku po-
wietrznego dla Podlaskiej Komendy Straży Pożarnej. Na 
Salonie Obronnym 2011 miała miejsce także światowa pre-
miera Jelcza 882.53 8x8, największego i najmocniejszego 
wariantu jaki kiedykolwiek powstał w fabryce pod Wrocła-

wiem. Wśród licznych konferencji i seminariów odbyła się 
prezentacja NAMSA – agencji odpowiedzialnej za zaopa-
trzenie, zabezpieczenie eksploatacji uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego oraz usług na potrzeby państw – członków 
NATO a także konferencja państw członkowskich Euro-
pejskiej Agencji Obrony EDA na tematy bezpieczeństwa 
dostaw.
Ważnym wydarzeniem na MSPO było podpisanie porozu-
mienia pomiędzy Sikorsky Aircraft Corporation, PZL Mie-
lec i Grupą Bumar, dotyczącego możliwości współpracy 
w zakresie dostaw uzbrojenia do wielozadaniowego śmi-
głowca S-70i Black Hawk, w oczekiwaniu na przetarg na 
dostawy nowych śmigłowców wielozadaniowych dla pol-
skiej armii. Grupa Bumar (późniejszy PGZ) zamierza starać 
się o przyszłe dostawy polskiego uzbrojenia i elementów 
wyposażenia, dla dowolnego wybranego przez MON typu 
śmigłowca. 
–
W uroczystym otwarciu targów udział wzięło kilkaset osób 
– wysocy rangą przedstawiciele polskiej armii, admini-
stracji państwowej, posłowie, senatorowie, kilkadziesiąt 
delegacji z zagranicznych ministerstw obrony, wystawcy 
i zwiedzający. Gośćmi honorowymi ceremonii byli: Minister 
Obrony Narodowej RP Tomasz Siemoniak, Minister Spraw 
Zagranicznych RP Radosław Sikorski, Szef Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego Stanisław Koziej. ■

Śmigłowiec Black Hawk Sikorsky był atrakcją Salonu. W tle hala F wybudowana w miejscu hali A (po jej pożarze w 2009 r.). 



LAT / YEARS

Podczas drugiego dnia MSPO, Sikorsky Aircraft Corporation, PZL 
Mielec i Grupa Bumar podpisały porozumienie dotyczące możliwości 
współpracy w zakresie dostaw uzbrojenia do wielozadaniowego 
śmigłowca S-70i Black Hawk. Porozumienie podpisali Robert 
Mastronardi – Szef Programu śmigłowca Black Hawk w Sikorsky 
Aircraft Corporation, Artur Wojtas – dyrektor programów wojskowych 
w PZL Mielec oraz Edward Nowak – Prezes Bumar i Mariusz 
Andrzejczak – Wiceprezes ds. Rozwoju Bumar.

W uroczystym otwarciu Salonu przed nowoczesna halą E, wzięli 
udział przedstawiciele armii, administracji państwowej, kilkadziesiąt 
delegacji zagranicznych i wystawcy. 

_ Tomasz Siemoniak, Minister Obrony Narodowej 

Gratuluję. MSPO umacnia swoją 
pozycję i z dumą mogę powiedzieć, 
że to największa tego typu impreza 
w Europie Środkowej. Można ją 
porównać do targów w Paryżu 
i Londynie. Salon się rozwija 
i stwarza doskonałe możliwości 
do kontaktu firm z Siłami 
Zbrojnymi, jak i przedstawicielami 
administracji państwowej 
kilkudziesięciu państw. To 
zdecydowanie najlepsza promocja 
polskiej gospodarki zbrojeniowej 
na arenie międzynarodowej. MSPO 
upływa w tym roku pod znakiem 
europejskiej prezydencji, stąd też 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
i Europejska Agencja Obrony są 
współorganizatorami specjalnego 
seminarium o bezpieczeństwie 
dostaw.

Uroczystość była okazją do podziękowań osobom, które od lat 
współpracują z Targami Kielce. Na zdjęciu drugi od lewej Marcin 
Idzik –  Wiceminister Obrony Narodowej oraz generałowie: Krzysztof 
Juniec, Roman Klecha i Lech Konopka.

Od lewej: posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, Bożentyna Pałka-
Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, poseł Stanisław Wziątek – Szef 
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, gen. Zbigniew Głowienka 
– Dowódca Wojsk Lądowych, Stanisław Koziej – Szef Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, Tomasz Siemoniak – Minister Obrony 
Narodowej. Od prawej gen. Paweł Lamla – Wojska Lądowe oraz  
dr Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu Targów Kielce (trzeci od prawej). 
W tle budowa Centrum Kongresowego Targów Kielce. Robotnicy 
przerwali prace i obserwowali pokaz dynamiczny. 

W ceremonii otwarcia MSPO uczestniczył m.in. poseł Tomasz 
Kaczmarek kojarzony jako agent Tomek. Obok senator Krzysztof Słoń.



2012
Soczewka 

Kieleckie Targi są jak soczewka, w której widać zmiany 
zachodzące w naszych siłach zbrojnych, całym sys-
temie obronnym i w relacjach między Polską a świa-

tem… Prezes Targów Andrzej Mochoń przyrzekł mi przeka-
zać zdjęcia od początków MSPO, kiedy tu przyjeżdżałem. 
Jestem lekko przerażony, bo pewnie będzie widać jak czas 
zrobił swoje, ale Targom Kielce te minione 20 lat wycho-
dzi na dobre. Są w porę uchwyconą szansą gospodarczą, 
polityczną dla miasta, dla regionu, dla całego polskiego 
systemu obronnego.” – powiedział prezydent Bronisław 
Komorowski, otwierając jubileuszowy XX Międzynarodo-
wy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Od 2012 r. Sa-
lon odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej.
Podczas uroczystości otwarcia wystąpił także Minister 
Obrony Włoch, Gianpaolo di Paola. Szef resortu powiedział, 
że kieleckie targi są świetną okazją do prezentacji zarów-
no osiągnięć europejskiego przemysłu zbrojeniowego, jak 
i współpracy na poziomie transatlantyckim. Przykładem 
udanych działań, w które zaangażowani są Europejczycy, 
mogą być misje w Libanie oraz Kosowie. Gianpaolo di Paola 
powiedział, że największym wyzwaniem będzie debata na 
temat wyjścia UE z kryzysu. Kluczowe dla bezpieczeństwa 
będzie wzmacnianie NATO oraz struktur europejskich bę-
dących dwoma, równie ważnymi filarami bezpieczeństwa 
na Starym Kontynencie.
Jubileuszowy XX Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego zgromadził 396 wystawców, w tym 146 zagra-

nicznych, odwiedziło go ponad 13 000 gości. Ekspozycja 
zajęła 27 166 metrów kwadratowych i po raz pierwszy od-
była się we wszystkich siedmiu halach, jakimi dysponują 
Targi Kielce. Wystawę Narodową przygotowali Włosi na 
powierzchni 1000 metrów kwadratowych w halach i na 
terenie zewnętrznym. Podczas seminarium Ministerstwa 
Obrony Włoch omawiano aspekty związane z „Cyfryzacją 
pola walki”.
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP przy współudzia-
le Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej przygoto-
wał wystawę statyczną i pokazy dynamiczne „Działanie 
plutonu zmechanizowanego w zasadzce” w wykonaniu  
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz 25. Bry-
gady Kawalerii Powietrznej.
Odbyło się spotkanie Sergieja Sikorskyego, syna założycie-
la marki Sikorsky Aircraft Igora Sikorskyego, twórcy śmi-
głowców Black Hawk z Ministrem Spraw Zagranicznych 
Radosławem Sikorskim.
Propozycje obrony powietrznej i rakietowej dla Polski 
przedstawił podczas konferencji amerykański gigant Ray-
theon, w tyle nie pozostały PZL Świdnik i AgustaWestland 
oraz PZL Mielec i Sikorsky Aircraft Corp., a także europejski 
koncern Eurocopter, które przygotowały prezentacje swo-
ich produktów podczas spotkań konferencyjnych. Strate-
gię na lata 2013-2018 przedstawiła natomiast Grupa Bumar. 
Podczas MSPO Agencja Rozwoju Przemysłu i Bumar pod-
pisały deklarację o współpracy przy realizacji projektu bu-
dowy nowej Fabryki Broni w Radomiu. ■

Nowoczesna hala E stanowi miejsce ekspozycji międzynarodowych koncernów. Na pierwszym planie stoisko firmy Cenzin (obecnie w grupie 
PGZ) – firmy handlu zagranicznego, która uczestniczyła w MSPO od pierwszej edycji targów.
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Wystawę Narodową przygotowali Włosi na powierzchni 1000 
metrów kwadratowych w halach i na terenie zewnętrznym. 
Podczas seminarium Ministerstwa Obrony Włoch omawiano 
aspekty związane z „Cyfryzacją pola walki”.

Włoskie przedsiębiorstwo Selex Galileo należące do koncernu 
Finmeccanica, prezentuje w Kielcach swój najnowszy bezzałogowy 
statek latający – Falco EVO, którego oblot miał miejsce kilka tygodni 
wcześniej.

Minister Obrony Włoch, Gianpaolo di Paola powiedział, że targi są 
świetną okazją do prezentacji osiągnięć europejskiego przemysłu 
zbrojeniowego. Od lewej gen. Mieczysław Cieniuch – Szef Sztabu 
Generalnego WP, od prawej Radosław Sikorski – Minister Spraw 
Zagranicznych.

Stoisko firmy PZL Świdnik, a na nim m.in. śmigłowce AgustaWestland 
AW149 i SW4 SOLO. W tle budowa centrum kongresowego i nowego 
biurowca Targów Kielce. 

Uroczystość otwarcia XX Międzynarodowego Salonu Obronnego 
była również okazją do wręczenia odznaczeń za wybitne zasługi 
dla rozwoju gospodarki Polskiej i rozwoju przedsiębiorczości oraz 
wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej – Prezydent 
RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczył 
Andrzeja Mochonia, Złotym Krzyżem zasługi Bożenę Staniak i Bożenę 
Hetman, Srebrnym Krzyżem Zasługi Katarzynę Prostak. Za zasługi 
w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy 
i wsparcia, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Monika 
Witek.

Spotkanie Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych 
z Sergiejem Sikorskym, synem założyciela marki Sikorsky Aircraft. 

Owczarki belgijskie Malinois, to jedna z najczęściej wykorzystywanych 
do pracy w służbach mundurowych ras psów. Tutaj w trakcie 
pokazów dynamicznych MSPO 2012.



2013
Centrum 
Kongresowe 

Najstarsza orkiestra wojskowa świata Mehter Bölügü 
z Turcji powitała uczestników XXI Międzynarodowe-
go Salonu Przemysłu Obronnego. Występ muzyków 

podkreślał obecność firm z ich ojczyzny na kieleckich tar-
gach. Turecka wystawa narodowa zorganizowana została 
z okazji 90-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych 
turecko-polskich.
Turcja była tylko jednym z 24 krajów, z których pochodziły 
firmy prezentujące swoje produkty na targach. Do Kielc 
przybyło w sumie blisko 400 firm by utworzyć ekspozy-
cję na powierzchni 25 000 metrów kwadratowych. Wśród 
nich nie zabrakło światowych gigantów przemysłu obron-
nego, jak wielonarodowy koncern przemysłu zbrojenio-
wego i lotniczego BAE Systems, amerykańskie Boeing 
i Raytheon, europejski koncern zbrojeniowy specjalizujący 
się w produkcji broni rakietowej MBDA, francuski Thales 
czy szwedzki Saab. MSPO 2013 odwiedziło 13 tysięcy gości, 
w tym między innymi z Kanady, Korei, Czech, Estonii, Fin-
landii, Rumunii, Iranu, Szwecji, Rosji, Ukrainy, Japonii, USA, 
Litwy, Turcji, Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii, Czech, Francji, 
Rosji, Czarnogóry, Słowenii i Meksyku.
Uroczystość otwarcia z udziałem Honorowego Patrona 
MSPO Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Mini-
stra Obrony Turcji Ismeta Yilmaza oraz kilkuset gości z ca-

łego świata, po raz pierwszy odbyła się w nowym, superno-
woczesnym Centrum Kongresowym Targów Kielce, które 
do użytku oddane zostało zaledwie kilka dni wcześniej. 
W jego salach, w tym Sali Sigma zlokalizowanej na 57-me-
trowej wieży, z widokiem na panoramę gór świętokrzy-
skich, miał miejsce szereg konferencji. Możliwości nowego 
obiektu wykorzystali organizatorzy (Defence24) towarzy-
szącego po raz pierwszy MSPO szczytu gospodarczego li-
derów przedsiębiorstw branży obronnej z Polski, Francji, 
Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier oraz Rumunii w ramach 
konferencji pn. „Kluczowa rola wspólnych programów mo-
dernizacyjnych dla Sił Zbrojnych oraz programów związa-
nych z bezpieczeństwem wewnętrznym jako motoru dla 
regionalnej współpracy przemysłów obronnych” (Trójkąt 
Weimarski, Grupa Wyszehradzka+). 
Dwudziesta pierwsza edycja Salonu obronnego upłynęła 
pod znakiem premier produktowych, konferencji i zapo-
wiedzi przetargów na uzbrojenie dla polskiej armii oraz 
podpisanych umów. Polski Holding Obronny zawarł z Woj-
skiem Polskim umowę na dostawy urządzeń szkolno-tre-
ningowych dla operatorów przeciwpancernych pocisków 
kierowanych Spike, a Polska uzyskała prawa do pełnej mo-
dyfikacji technicznej transporterów oraz do ich produkcji 
zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. ■

Na zdjęciu od lewej generał Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Popis najstarszej wojskowej orkiestry marszowej świata Mehter Bölügü z Turcji. 
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Uwagę gości MSPO przykuwali 
panowie z sumiastymi wąsami 
w tradycyjnych tureckich strojach. 
Muzycy tureckiej orkiestry 
wojskowej zwiedzali ekspozycję 
i zadziwiali nie tylko wyglądem 
i niewątpliwym talentem 
muzycznym, lecz także militarnymi 
zainteresowaniami. Zadawali tak 
frapujące dla marketingowców 
pytania dotyczące prezentowanego 
sprzętu, że konieczne były 
konsultacje z jego konstruktorami. 
Ostatecznie egzamin z wiedzy zdali 
śpiewająco…

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski: (...) Kolejny rok  
i za każdym razem lepiej. Gratuluję nowej wieży i dojazdu z lotniska 
obwodnicą. Polska w budowie! Życzę, aby Targi z roku na rok rosły  
w siłę.

Otwarcie targów po raz pierwszy odbyło się w nowym Centrum 
Kongresowym Targów Kielce, oddanym do użytku zaledwie kilka dni 
wcześniej. Zgromadziło licznie przedstawicieli oficjalnych delegacji 
zagranicznych. Do zgromadzonych gości przemawiał Prezydent RP 
Bronisław Komorowski.

Na MSPO zadebiutował amerykański 5,56-mm karabinek 
Barrett REC7 (Reliability Enhanced Carbine). Reprezentujący 
Amerykanów „Cenzin” zdecydował się sprowadzić broń w odmianie 
samopowtarzalnej. Na zdjęciu przymierza się do niej poseł Andrzej 
Bętkowski z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, obecny Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki we 
francuskim śmigłowcu Caracal. 

Nowy wschodni terminal wejściowy (dawniej główna brama  
i wejście na targi.



2014
„TYTAN” 
rekordów

Stoisko PGZ – konferencja prasowa, inauguracja działalności Grupy. Na pierwszym planie prezes PGZ Wojciech Dąbrowski, Minister Skarbu Państwa 
Włodzimierz Karpiński oraz Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. 

Nigdy dotąd w historii, Międzynarodowy Salon Prze-
mysłu Obronnego nie odbywał się w atmosferze woj-
ny tuż przy granicy naszego kraju. Ranga wystawy 

obronnej w obliczu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na-
brała szczególnego dla bezpieczeństwa Polski znaczenia. 
Stąd na wystawę zwrócone były oczy całej Europy. Uru-
chomiono procedury zakupu nowych systemów obrony 
powietrznej, śmigłowców wielozadaniowych i transporto-
wych oraz kilkunastu innych typów wyposażenia w naj-
większym programie modernizacyjnym wojska w III RP. 
Ruszył program indywidualnego wyposażenia i uzbroje-
nia TYTAN. Rząd planuje wydać ponad sto miliardów zło-
tych do 2022 roku. Polska stała się więc bardzo atrakcyj-
nym rynkiem dla dostawców uzbrojenia z całego świata. 
Podczas XXII edycji Międzynarodowego Salonu Przemy-
słu Obronnego w Kielcach zaprezentowało się ponad 500 
firm i instytucji z 27 krajów, w tym 215 firm zagranicznych 
prezentujących najnowocześniejszy sprzęt militarny świa-
ta. W 2014 roku narodową wystawę zorganizował przemysł 
obronny Francji. 
Był to Salon pełen rekordów. Po raz pierwszy powierzch-
nia wystawy przekroczyła 25 000 metrów kwadratowych, 
odwiedziło ją przeszło 15 000 gości. MSPO 2014 było rekor-
dowe również ze względu na liczbę merytorycznych spo-
tkań. Podczas wystawy odbyło się bowiem blisko 40 semi-
nariów, kongresów i konferencji będących idealną okazją 
do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy na temat 
najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny techniki. XXII 

edycja przyciągnęła do kieleckiego ośrodka wystawienni-
czo-kongresowego setki przedstawicieli mediów. W Biu-
rze Prasowym Targów Kielce akredytowało się ponad 400 
dziennikarzy.
Ogromne zainteresowanie MSPO było spowodowane tak-
że uruchomieniem procedur zakupu systemów obrony 
powietrznej, śmigłowców wielozadaniowych i transporto-
wych oraz kilkunastu innych typów wyposażenia w pro-
gramie TYTAN – największym do tego czasu programie 
modernizacyjnym wojska w III RP. MSPO 2014 było rekor-
dowe także pod względem liczby prezentowanych pod-
czas targów nowoczesnych śmigłowców. W Targach Kiel-
ce wylądowały wielozadaniowe EC725 Caracal i Tigre HAD, 
AH-64 Apache, Black Hawk, Agustawestland 149, a także 
bezzałogowiec Scan Eagle.
Skarżyskie Mesko na Salonie Obronnym podpisało ważne 
dla przyszłości firmy umowy. Sfinalizowano kontrakt na 
produkcję i dostawę przeciwlotniczego programu Grom 
dla sił zbrojnych Litwy. Jest to czwarty kraj po Gruzji, Indo-
nezji i Japonii, do którego trafią zestawy Grom.
–
W Targach wzięli udział między innymi Minister Obrony 
Narodowej Tomasz Siemoniak, Czesław Mroczek, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz gene-
rał brygady Gintautas Zenkevicius z Ministerstwa Obro-
ny Litwy, Minister Obrony Narodowej Francji Jean-Yves 
Le Drian, Minister Obrony Narodowej Pakistanu Khawaja 
Muhammad Asif. ■
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_ Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski

Nowe projekty, nieustanny rozwój, 
kilkadziesiąt wystaw rocznie, 
bogata i różnorodna oferta to 
gwarancja profesjonalizmu, 
światowych standardów i wysokiej 
jakości usług. Z dnia na dzień Targi 
Kielce stawiają wyżej poprzeczkę  
i równają do najlepszych w Europie.

Jako jeden z konkurentów w polskich przetargach na śmigłowce 
wojskowe, Airbus Helicopters wystawiał podczas MSPO dwie 
maszyny. Dla uderzeniowego Tigre HAD była to pierwsza prezentacja 
przed polską publicznością.

20 spółek należących do Polskiego Holdingu Obronnego zostało 
skonsolidowanych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jej 
działalność została zainaugurowana podczas XXII edycji MSPO. 

W powitaniu Tomasza Siemoniaka – Ministra Obrony Narodowej 
wzięła udziała Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski.

W 2014 roku narodową wystawę zorganizował przemysł obronny 
Francji. 

Konferencja prasowa Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka (z prawej) oraz Ministra Obrony Narodowej Francji  
Jean-Yves Le Driana zgromadziła mnóstwo dziennikarzy.

Wystawa narodowa Francji.



2015
Medialnie

Lądowanie śmigłowca Caracal. W tle 57-metrowa wieża z salą konferencyjną i widokiem na Góry Świętokrzyskie oraz nowoczesne Centrum Kongresowe.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2015 
odnotował kolejne rekordy. XXIII edycja na po-
wierzchni ponad 27 000 metrów kwadratowych 

zgromadziła 568 wystawców z 30 krajów świata. W wyda-
rzeniu wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda oraz ofi-
cjalne delegacje zagraniczne z 58 krajów. Targi odwiedziło 
20 000 gości. Wystawę Narodową przemysłu obronnego 
zaprezentowała Norwegia. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyło się seminarium „Polska i Norwegia – silne part-
nerstwo w zakresie obronności, przemysłu i technolo-
gii: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” organizowane 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej Norwegii. Semi-
narium poprowadził wiceminister obrony Norwegii, Øy-
stein Bo.
Temperaturę wokół MSPO podsycał program moderni-
zacji technicznej polskich Sił Zbrojnych na lata 2014-2022 
z zakupami broni i sprzętu za 130 mld zł, w tym przetargi 
na zakup śmigłowców wielozadaniowych – stąd tak licz-
na ich reprezentacja na targach. Wielkie zainteresowanie 
wzbudzały turecki ATAK, francuskie Tiger, Caracal oraz 
H145M, amerykański Apache i Black Hawk. 

Na MSPO w 2015, podobnie jak w latach ubiegłych podpi-
sano ważne umowy. Mesko zawarło porozumienie o współ-
pracy z amerykańskim koncernem ORBITAL ATK oraz turec-
kim TAI. Drugiego dnia podpisano natomiast porozumienie 
potwierdzające współpracę z innym tureckim koncernem 
– ROKETSAN, z którym umowę podpisały także Wojskowe 
Zakłady Lotnicze. Kontrakty z Boeingiem, a także koncer-
nem SAAB podpisała natomiast Polska Grupa Zbrojeniowa. 
XXIII edycję MSPO relacjonowała rekordowa liczba przed-
stawicieli mediów z kraju i świata. W Biurze Prasowym 
Targów Kielce akredytowało się 564 dziennikarzy, fotore-
porterów i ekip telewizyjnych z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, 
USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Czech, Niemiec, 
Norwegii, Węgier, Grecji, Belgii, Słowacji czy Francji, a tak-
że najliczniej z Polski.
O MSPO głośno było za sprawą stacji telewizyjnych TVP, 
TVN, Polsat, TVN24, Polsat News, dzienników Rzeczpo-
spolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Puls 
Biznesu, tygodników Wprost, Newsweek, a także anteny 
Polskiego Radia, oraz Polskiej Agencji Prasowej czy brytyj-
skiej Agencji Informacyjnej Reuters. ■
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_ Ine Eriksen Soereide, Minister Obrony narodowej Norwegii 

Stosunki między naszymi krajami 
stale się pogłębiają. Dzisiejsza 
rzeczywistość wymaga bowiem 
mocnej współpracy między 
państwami NATO. Dziś mamy 
możliwość zaprezentować ofertę 
kilkunastu norweskich firm 
sektora obronnego i porozmawiać 
o przyszłych projektach. MSPO to 
jedno z najważniejszych wydarzeń 
tej branży na świecie, dlatego to 
doskonałe miejsce by pokazać co 
mamy do zaoferowania. To dla mnie 
ogromny zaszczyt uczestniczyć 
wydarzeniu z tak wielkim i ciągle 
rosnącym potencjałem. 

Wielozadaniowy bezzałogowy dron Manta od WB Electronics miał 
premierę na targach w Kielcach – to całkowicie polska produkcja, ma 
niezwykłe możliwości, między innymi pionowy start i lądowanie.

O bezzałogowych statkach powietrznych opowiadał Prezydentowi RP 
Andrzejowi Dudzie prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski  
(z prawej). Jeden z kilku dronów od WB o nazwie „Za dzieci Ukrainy”, 
wykorzystywany jest do walki z rosyjską inwazją.

Podczas MSPO 2015 Wystawę Narodową przygotowała Norwegia

Europejska wersja Tiger Had od Airbus. MSPO wizytował Prezydent RP Andrzej Duda oraz Paweł 
Soloch szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w środku 
Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce i poseł Andrzej 
Będkowski.

Minister Obrony Narodowej Norwegii Pani Ine Ericsen Soreide 
zwiedza ekspozycję w towarzystwie prezesa PGZ Wojciecha 
Dąbrowskiego oraz Ministra Obrony Narodowej Tomasza 
Siemoniaka (z tyłu po prawej) i szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego Pawła Solocha (po lewej z tyłu). 



2016
Strategicznie  
z PGZ 

PGZ czyli Polska Grupa Zbrojeniowa – partnerem strategicznym MSPO.

Świat obiegła informacja podana przez polski resort 
obrony podczas XXIV edycji MSPO, o tym że Polska 
złożyła do rządu USA zapytanie ofertowe w sprawie 

zakupu zestawów obrony powietrznej Patriot.
Nikogo już nie zaskakuje, że kielecka wystawa branży 
obronnej bije kolejne rekordy i tak będzie przez kilka na-
stępnych lat. Tym razem do stolicy świętokrzyskiego przy-
jechało 614 firm z 30 krajów, ale po raz pierwszy połowę 
z nich stanowili wystawcy z zagranicy. Targi odwiedziło łącz-
nie 50 delegacji z 46 krajów. Po raz pierwszy także MSPO 
zyskało dla swojej wystawy partnera strategicznego. Od 
2016 roku jest nim Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), która 
przygotowała imponującą ekspozycję w hali C i na zna-
czącej części terenu zewnętrznego, prezentując produkty 
kilkudziesięciu polskich spółek zrzeszonych w koncernie. 
PGZ podpisała na MSPO 2016 kilka listów intencyjnych 
o współpracy, między innymi z włoskim Leonardo i ame-
rykańskim Lockheed Martin, a także francuskim TDA. 
„Kierunek nowoczesność” tak zatytułowana została ekspo-
zycja Sił Zbrojnych RP, na której zaprezentowały się na 14 
000 metrów kwadratowych w dwóch halach i na terenie 
zewnętrznym wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka 
wojenna i wojska specjalne. 
Swoje „święto” na MSPO miały tradycyjnie służby podle-
głe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Gościem wystawy był komendant Główny Policji nadinsp. 
Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami, a także Komendant 
Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak. 

Policja, służby podległe MSWiA za kilka lat (w 2022 r.) do-
czekają się własnego wydarzenia w Kielcach w odrębnym 
od MSPO terminie. Będą to Międzynarodowe Targi Policji 
i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE.
–
Swoją nagrodę dla produktu najlepiej służącego podno-
szeniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych 
RP wręczył Prezydent RP Andrzej Duda obecny na uro-
czystości pod znakiem Defendera – czyli nagrody przy-
znawanej za produkty prezentowane na MSPO. Podczas 
tej samej uroczystości wręczone zostały również Nagroda 
Specjalna Ministra Obrony Narodowej, a także wyróżnienia 
Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego 
Straży Granicznej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbroj-
nych oraz Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
– Oglądałem wystawę z ogromnym zainteresowaniem 
przede wszystkim jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych w czasie, 
gdy modernizujemy polską armię. Oczekuję, że program 
wydatków na Wojsko Polskie i zobowiązania wobec so-
juszników będą realizowane sprawnie. (…) Chcę, by wypo-
sażenie było najlepsze i by cena była adekwatna do jakości 
w trosce o bezpieczeństwo polskiego żołnierza – oświad-
czył prezydent Andrzej Duda podczas gali zakończenia 
XXIV MSPO. Prezydent pogratulował również organizacji 
MSPO Prezydentowi Miasta Kielce Wojciechowi Lubaw-
skiemu, Prezesowi Zarządu Targów Kielce dr Andrzejowi 
Mochoniowi oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu Agacie 
Wojtyszek. ■
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Do stolicy świętokrzyskiego na targi obronne przyjechało 614 firm 
z 30 krajów. Po raz pierwszy połowę z nich stanowili wystawcy 
z zagranicy. 

Otwarcie MSPO w nowoczesnych wnętrzach Sali Omega  
Centrum Kongresowego 

Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyska, Andrzej Mochoń 
– Prezes Targów Kielce, Antoni Macierewicz – Minister Obrony 
Narodowej, który otworzył targi MSPO.

Prezydent RP Andrzej Duda po raz drugi odwiedził MSPO. Nagrodę 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej 
służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił 
Zbrojnych RP otrzymało Konsorcjum firm: MESKO S.A. – Skarżysko-
Kamienna (lider) + Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego – Warszawa oraz Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe 
Telesystem-Mesko Sp. z o.o. – Lubiczów za Przenośny Przeciwlotniczy 
Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun, który udowodnił swoją jakość 
podczas obrony Ukrainy przed agresją Rosji.

PGZ podpisała na MSPO 2016 kilka listów intencyjnych o współpracy, 
między innymi z amerykańskim koncernem Lockheed Martin. Od 
lewej Wiceprezes Zarządu PGZ Maciej – Lew Mirski, Prezes PGZ 
Arkadiusz Siwko, Lockheed Martin reprezentowali wiceprezesi 
Jonathan Hoyle i Tom Oles.

Kolumna czasu

Dzieło kieleckiego rzeźbiarza Sławomira Micka, stanęło 
na targowym dziedzińcu w lipcu 2016 roku. Sześciome-
trowy obelisk z symboliczną pozłacaną klepsydrą w 1999 
roku ustawiono przed Ratuszem w Kielcach, upamięt-
niając nadejście XXI wieku.
„Kolumnę Czasu” zdemontowano w 2007 roku podczas 
budowy parkingu. W 2016 roku swoje miejsce znalazła 
w Targach Kielce. Wyszukana w magazynach Przedsię-
biorstwa Zieleni i Usług Komunalnych, miedziana klep-
sydra przeszła gruntowną renowację. W krakowskiej 
Pracowni Złotniczej Wojciecha Talagi została pozłocona. 
Odnowiono i odtworzono tablice z 12 znakami zodiaku, 
które otaczają kolumnę. Dla większego efektu postu-
ment w Targach Kielce został punktowo oświetlony.
– W 1999 roku, jako prezes Świętokrzyskiej Agencji Roz-
woju Regionu, która była jednym z czterech fundatorów 
„Kolumny Czasu”, uczestniczyłem w zamykaniu klep-
sydry miedzy innymi wraz z ówczesnym prezydentem 
Kielc Włodzimierzem Stępniem. To dla mnie osobista 
„podróż sentymentalna”, bowiem na liście do przyszłych 
pokoleń widnieje między innymi mój podpis – mówi An-
drzej Mochoń, prezes Targów Kielce. – Wśród zamknię-
tych wewnątrz przedmiotów znalazły się także znaczki 
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego i tar-
gów Logistyka z 1999 roku.
Klepsydrę uzupełniły jeszcze aktualne przesłania Pre-
zydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, Prezesa Targów 
Kielce Andrzeja Mochonia, oraz bieżące wydania gazet, 
monety, pocztówki MSPO.



2017
Frajda dla 
kielczan

Dni Otwarte i wystawa Wojsk Lądowych zgromadziły tłumy kielczan.

Uczestnicy jubileuszowego XXV Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego byli świadkami wspa-
niałego forum łączącego potencjalnych klientów i do-

stawców, mieli okazję w jednym miejscu zobaczyć pre-
zentację najnowocześniejszych technologii i produktów 
w zakresie uzbrojenia i techniki wojskowej. Swoje ekspo-
zycje zaprezentowało 618 wystawców z 27 krajów świata, 
w tym m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Norwegii, Wielkiej 
Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Najliczniej obecne były 
firmy z Niemiec (48), Wielkiej Brytanii (34) i Stanów Zjed-
noczonych (30), a wizytowało je aż 67 delegacji zagranicz-
nych. Targom towarzyszyła wystawa narodowa przemysłu 
obronnego Korei Południowej. Nieodłącznym elementem 
MSPO była wystawa statyczna i prezentacja potencjału 
Sił Zbrojnych RP „Innowacyjność, Technika, Skuteczność”. 
W organizacji Wystawy Sił Zbrojnych wzięło udział 700 żoł-
nierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej.
Organizatorzy przygotowali także w związku z jubileuszem 
25-lecia MSPO dużą frajdę dla miłośników militariów, pol-
skiego wojska i historii. Po zakończeniu wystawy dla wojska 
i firm branży militarnej, czyli od soboty 9 września w ośrod-
ku wystawienniczym trwał dwudniowy pokaz dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Można było zobaczyć, na przykład 
część ekspozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, oglądać 
z bliska Rosomaka, Ikara X – na podwoziu Hummera, sa-

mobieżną haubicę Kryl z Huty Stalowa Wola, czołgi z ZM 
Bumar – Łabędy: PT-91 M2, PT-17, czołg Leopard 2PL. 
Tylko w trzy dni tj. od wtorku do czwartku MSPO odwie-
dziło ponad 19 tysięcy, a w dni otwarte dodatkowo ponad 
16 tysięcy, głównie kielczan i mieszkańców regionu z cały-
mi rodzinami.
Przygotowano i wydano zwiedzającym 6400 porcji gro-
chówki. Profil „Wystawa Sił Zbrojnych” na Facebook-u od 
5 do 10 września 2017 odwiedziło ponad 116 tys. osób.
Kieleckie targi miały jak co roku wyjątkowe znaczeniu dla 
polskiego sektora zbrojeniowego, od wielu lat wspierane 
przez Ministerstwa: Obrony Narodowej, Gospodarki, Spraw 
Zagranicznych, Skarbu Państwa, Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Siły Zbrojne RP oraz Polską Izbę Producentów na 
Rzecz Obronności Kraju. Atrakcjami uroczystego otwarcia 
MSPO były malowanie na piasku oraz pokaz taekwondo 
w wykonaniu Koreańczyków.
Odbył się uroczysty apel klas mundurowych z udziałem 
ministra Obrony Narodowej, który zainaugurował pilota-
żowy program dla szkół ponadpodstawowych pod nazwą 
"Edukacja Wojskowa". W uroczystości wzięli udział na-
uczyciele, przedstawiciele uczniów z 250 szkół z klasami 
mundurowymi z całej Polski. Nasz region reprezentowała 
ponad 40-osobowa klasa kadetów z Zespołu Szkół Me-
chanicznych w Kielcach, a także klasa z Sandomierza. ■



Francusko-włoskie konsorcjum Thales i aktualne rozwiązania  
w obszarze technologii kosmicznych.

Apel klas mundurowych, uczniowie prezentują się przed Ministrem 
Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem. 

Zabytkowe koła reńskie (na zdjęciu) – trenażery dla pilotów dziś 
zastąpiono żyroskopami.

„Latający motocykl” Hoverbike (Scynomo Aerospace) – dron 
umożliwiający poruszanie się człowieka nad ziemią, inspirowany 
Gwiezdnymi Wojnami.

Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki wizytuje  
MSPO 2017.

Pokazy taekwondo. Koreańskie sztuki walki zaprezentowano na 
wystawie przy okazji Wystawy Narodowej Korei Południowej. 

Amerykański śmigłowiec  
Black Hawk Sikorsky. 

Black Hawk
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2018
100 lat 
Niepodległej

Minister Mariusz Błaszczak podczas apelu klas mundurowych. Na MSPO 2018 świętowane było 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pod znakiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
upłynął XXVI MSPO, po raz drugi w historii wystawy 
Polska była krajem wiodącym. Po raz trzeci gościem 

honorowym MSPO był Prezydent RP Andrzej Duda. Targi 
Kielce podpisały porozumienie o współpracy na kolejne  
3 lata z dotychczasowym Partnerem Strategicznym MSPO 
Polską Grupą Zbrojeniową. Salonowi towarzyszyły 24. Mię-
dzynarodowe Targi Logistyczne Logistyka. 
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w 2018 
roku zgromadził 624 firmy z 31 krajów świata, w tym 328 
firm polskich. Targi wizytowały 53 delegacje z 46 państw. 
Ekspozycja 2018 zgromadziła rekordową liczbę 6 śmigłow-
ców: Apache AH-64, Mi-8MSB, Mi-2, Black Hawk, Głuszec, 
SW-4 Solo Ruas. MSPO 2018 odwiedziło 34 106 gości z ca-
łego świata, w tym 16 000 podczas towarzyszących im Dni 
Otwartych.
Ponad 1000 żołnierzy przygotowywało i zabezpieczało Wy-
stawę Sił Zbrojnych, która zatytułowana była „Obronność 
– Współpraca – Skuteczność”. Na zwiedzających czekało 
aż 380 jednostek sprzętu i eksponatów. Były to między in-
nymi: czołgi Leopard 2 i Twardy, pojazdy opancerzone Ro-
somak, samobieżny moździerz RAK, system przeciwlotni-
czy Poprad. 
Pokazy tresury psów policyjnych, pokazy strzeleckie, pre-
zentacje różnych sztuk walki i umiejętności grup opera-
cyjnych towarzyszyły Dniom Otwartym MSPO, które już 
po raz drugi odbywały się w Targach Kielce. Ciekawostką 

była ekspozycja między innymi zabytkowych samocho-
dów "Star". 
Dni Otwarte MSPO dedykowane 100-leciu Odzyskania Nie-
podległości okazały się doskonałą lekcją wychowania oby-
watelskiego dla rodzin z dziećmi oraz miłośników milita-
riów i historii.
Podobnie jak poprzednie edycje, MSPO upłynęło pod zna-
kiem konferencji, seminariów, prezentacji, ważnych umów, 
zapewnień , intencji i porozumień. Minister Obrony Narodo-
wej Mariusz Błaszczak podpisał porozumienie o współpra-
cy wojskowej z Ministrem Obrony Etiopii, odbył rozmowy 
bilateralne ze swoimi odpowiednikami z Mołdawii i Nepalu. 
Drugiego dnia 26. Międzynarodowego Salonu Przemy-
słu Obronnego odbyły się pokazy dynamiczne na terenie 
Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych Dowódz-
twa Wojsk Lądowych na kieleckiej Bukówce.
W pokazie brało udział około 100 żołnierzy z I Batalionu 17. 
Brygady Zmechanizowanej Kawalerii Powietrznej, a do-
kładnie 7. Dywizjon Lotniczy z Nowego Glinnika.
Targi zakończyła uroczysta gala wręczenia za produkty 
prezentowane na targach nagród Defender, Wyróżnienia 
Specjalnego Ministra Obrony Narodowej, a także najważ-
niejszej Nagrody Prezydenta RP dla produktu najlepiej słu-
żącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy 
Sił RP. Otrzymał ją Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Cen-
trum Techniki Morskiej w Gdyni za okrętowy system za-
rządzania walką SCOT. ■



Targi Kielce podpisały z PGZ list intencyjny o partnerstwie 
strategicznym dla MSPO na kolejne lata, od lewej Sebastian Chwałek 
– Wiceminister Obrony Narodowej, Jakub Skiba – Prezes PGZ, Mariusz 
Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Andrzej Mochoń – Prezes 
Targów Kielce.

Andrzej Duda – Prezydent RP ogląda śmigłowiec Black Hawk 
(obecnie na wyposażeniu polskiej policji).

Dni Otwarte MSPO dedykowane 100-leciu Odzyskania 
Niepodległości okazały się doskonałą lekcją wychowania 
obywatelskiego dla rodzin z dziećmi oraz miłośników militariów 
i historii. Na pierwszym planie brytyjski samochód pancerny 
Daimler Dingo Mk III i amerykański czołg M3A1 Stuart.

Targi wizytowały 53 delegacje z 46 państw. 

Boeing, śmigłowiec Apache.

LAT / YEARS

Prototyp bojowego 
wozu piechoty.

Borsuk



2019
Kosmicznie

Przekazanie Prezydentowi RP – Andrzejowi Dudzie fragmentu polskiej flagi oraz pyłu księżycowego z misji Apollo 15. Od lewej: Tom Kallman – Prezes Kallman 
Worldwide, płk Alfred Merril Worden – amerykański astronauta, Andrzej Duda – Prezydent RP, Marek Paterek – Inspektor Ochrony Danych w Biurze Bezpieczeństwa 
Narodowego, Georgette Mosbacher – Ambasador USA w Polsce, generał Charles W. Hooper – Dyrektor Defense Security Cooperation Agency USA.

XXVII Salon Obronny w Targach Kielce 
przeszedł do historii jako wystawa, 
która w 7 halach na 27 tysiącach 

metrów kwadratowych zgromadziła 610 firm z 31 krajów 
świata, w tym aż 307 firm zagranicznych. Targi odwiedziło 
58 delegacji z 49 państw. Na MSPO 2019 pojawiło się 30,5 
tysiąca gości z całego świata, w tym 13 tysięcy podczas to-
warzyszącego wystawie Dnia Otwartego. Oprócz gościa 
honorowego – Prezydenta Andrzeja Dudy, wydarzenie od-
wiedzili także Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Naro-
dowej, Georgette Mosbacher, Ambasador USA w Polsce 
oraz astronauta amerykański, członek misji Apollo 15, Al-
fred Merrill Worden. 
Swoją Wystawę Narodową Podczas MSPO 2019 miały Sta-
ny Zjednoczone. Zaprezentowało się na niej aż 65 firm.
Zwiedzający mieli okazję zobaczyć między innymi śmi-
głowce takie jak Boeing Apache AH-64, PZL Świdnik 
(Agusta-Leonardo) Głuszec, PZL Mielec (Sikorsky, Lock-
heed Martin) Black Hawk 70, Bell Helicopter Śmigłowiec 
Bell 407 oraz amerykański Chinook (Boeing). Na stoiskach 
można było obejrzeć sprzęt pancerny i rakietowy, mate-
riały wybuchowe, sprzęt i materiały wojsk chemicznych. 
Prezentowano uzbrojenie i sprzęt lotniczy oraz obrony po-
wietrznej.

Salon Obronny w Kielcach to nie tylko wystawa najnowsze-
go sprzętu z Polski i zagranicy. To przede wszystkim biznes. 
Już pierwszego dnia targów Inspektorat Uzbrojenia złożył 
zamówienia w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej na 
ponad 720 milionów złotych. Siły Zbrojne zakupiły zdolne 
do przerzutu stacje radiolokacyjne BYSTRA, wozy dowo-
dzenia oparte na KTO (kołowy transporter opancerzony), 
Rosomak 8x8 oraz sprzęt optoelektroniczny ze spółki PCO 
S.A. Ponadto, porozumienie z brytyjską spółką podpisało 
MESKO, zapewniając sobie włączenie w globalny łańcuch 
dostaw MBDA .
MSPO 2019 uzupełniło merytorycznie 38 konferencji, de-
bat, seminariów, oficjalnych spotkań na stoiskach firm. 
Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizował 
Ogólnopolską Konferencję Naukową, na której poruszo-
no temat przemysłu obronnego jako głównego podmiotu 
polityki gospodarczo-obronnej Polski. 
Pułkownik Alfred Merril Worden, gość Wystawy Naro-
dowej USA, który był pilotem modułu dowodzenia misji 
APOLLO 15 spotkał się także z młodzieżą w Zespole Szkół 
Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Kielcach. Pułkow-
nik wspomniał o tym, że bardzo ważna jest kolonizacja 
kolejnych planet Układu Słonecznego. ■



_ Georgette Mosbacher, Ambasador USA w Polsce

Polska dowiodła, że jest liderem 
NATO. Jest to wspaniałe, że można 
być tutaj wspólnie i pracować 
nad wspólnym bezpieczeństwem 
na świecie. Te targi pokazują 
specjalne relacje między Stanami 
Zjednoczonymi a Polską.

Wystawa Polskiej Grupy Zbrojeniowej podczas MSPO 2019 na terenie 
zewnętrznym.

Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej podczas otwarcia 
MSPO.

Płk. Alfred Merril Worden – uczestnik misji kosmicznej Apollo 15 
rozmawia z polskim astronautą gen. Mirosławem Hermaszewskim.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk 
przekazuje dyplom upamiętniający 100. rocznicę powstania Policji 
Państwowej Prezesowi Targów Kielce Andrzejowi Mochoniowi.

Odśpiewanie Hymnu Narodowego USA podczas ceremonii 
otwierającej MSPO 2019 przez Ashley Pollock z US Navy Band dla 
podkreślenia obecności amerykańskich firm tworzących Wystawę 
Narodową podczas MSPO 2019.

Prezydent RP Andrzej Duda na siedzeniu pilota pełnowymiarowej 
makiety amerykańskiego myśliwca F-35 (Lockheed Martin).

LAT / YEARS



2020
Covid. 
Pokonać 
strach 

Żołnierze 5. Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór podczas targów prowadzili dezynfekcję sprzętu. 

We wrześniu 2020, w roku pandemii oczy świato-
wego nie tylko militarnego przemysłu skierowane 
były na Targi Kielce z dwóch powodów. Po pierw-

sze, tradycyjnie to właśnie w Kielcach jesienią światowe 
koncerny militarne prezentują wizje nowoczesnego woj-
ska. Drugi aspekt dotyczył covidowej hibernacji branży 
wystawienniczej, którą dzięki determinacji Targów Kielce 
udało się pokonać.
Zorganizowany na 10 000 metrów kwadratowych pod ści-
słym nadzorem sanitarnym Salon zgromadził 185 firm z 15 
krajów, w tym elitę producentów uzbrojenia rakietowego 
– od Raytheona i Lockheed Martina z USA po brytyjską 
część MBDA. Wystawę Narodową przygotowała Wielka 
Brytania. Mniejsza liczba wystawców spowodowana była 
oczywiście ograniczeniami covidowymi, przede wszyst-
kim w ruchu międzynarodowym.
Podczas „pandemicznej” edycji MSPO słowo „bezpieczeń-
stwo” zostało odmienione przez wszystkie przypadki. Sta-
rania Targów Kielce w tym aspekcie docenił podsumowu-
jąc trzy targowe dni na uroczystej gali wręczenia nagród, 
osobiście zaangażowany w organizację Sebastian Chwa-
łek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
przewodniczący Rady Programowej MSPO:
– To dobry moment do podziękowań wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że pomimo stanu epidemicznego, 
mogliśmy spotkać się we wrześniu w Kielcach i rozmawiać 

na tematy związane z obronnością i uzbrojeniem. Specjal-
ne podziękowania kieruję do organizatorów i gospodarzy 
Salonu, do pana prezesa Andrzeja Mochonia i wszystkich 
pracowników Targów Kielce oraz do władz miejskich i lo-
kalnych. Dziękuję za umożliwienie nam udziału w tym wy-
jątkowym wydarzeniu oraz za gościnność i zapewnienie 
środków bezpieczeństwa, które na każdym kroku mieli-
śmy okazję obserwować. 
Targi Kielce podjęły szereg działań stosując sanitarny 
reżim. Pojawiły się między innymi wielofunkcyjne kabiny 
do dekontaminacji, wyposażone w funkcję mierzenia tem-
peratury. Jak zwykle nie zawiodło Wojsko Polskie, które 
nie tylko w covidowym czasie przygotowało Wystawę Sił 
Zbrojnych, ale żołnierze 5. Pułku Chemicznego dbali o od-
każanie miejsc i sprzętów ekspozycji na MSPO, a mundu-
rowi pozostawali do dyspozycji Targów Kielce w zakresie 
zintensyfikowania działań dezynfekcyjnych.
–
Ale MSPO to przede wszystkim biznesowe spotkania i umo-
wy zawierane pomiędzy producentami sektora obronne-
go z różnych kontynentów. Tak było i w 2020 roku, kiedy 
między innymi Huta Stalowa Wola podpisała umowę z cze-
ską Tatrą Export na zaprojektowanie oraz dostawę pojazdu 
w układzie 4x4 wraz z kompletną dokumentacją techniczną 
umożliwiającą produkcję w Polsce, z przeznaczeniem mię-
dzy innymi dla Wojsk Rakietowych i Artylerii. ■



Prezydent Kielc Bogdan Wenta, tak jak wszyscy zwiedzający, stosował 
się do obowiązujących przepisów epidemiologicznych: usta i nos 
zakryte w pomieszczeniach, bez maseczek można było zwiedzać 
ekspozycję zewnętrzną. Z prawej Sławomir Stachura – Dyrektor 
Gabinetu Prezydenta Kielc, z tyłu Sławomir Gierada – kielecki 
adwokat, doradca Prezydenta Kielc.

Razem z Prezesem Andrzejem Mochoniem wystawę zwiedzali od 
lewej: Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski, Anna Krupka – 
Wiceminister Sportu, Krzysztof Słoń – Senator RP, Marek Bogusławski 
– Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Wawrzyk 
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który ma 
osobisty wkład w to, że targi MSPO w 2020 roku doszły do skutku. 

Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego są 
gale wręczenia nagród – uroczystość w 2020 roku miała jak zawsze 
wspaniałą oprawę.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta nie tylko oglądał, ale także sprawdzał 
poszczególne produkty, w tym przenośny przeciwlotniczy zestaw 
rakietowy Piorun. 

Jeremy Quin – Minister Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii podczas 
zwiedzania ekspozycji, w środku Sebastian Chwałek – Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, przewodniczący Rady 
Programowej MSPO.

Jeden z trzech przystosowanych specjalnie dla polskiej policji 
śmigłowców lekkich model 407 stworzony przez amerykańską firmę 
Bell można było zobaczyć na MSPO 2020.

LAT / YEARS

_ Jeremy Quin Minister Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii

Jakim wielkim zaszczytem jest 
być tu dziś z Wami! W wielkiej 
Brytanii zawsze jesteśmy pod 
wielkim wrażeniem wytrzymałości 
i determinacji Polaków. Przykłady 
tej wytrzymałości i determinacji 
można mnożyć patrząc na 
wieloletnią historię narodu. Zatem 
nie jest żadnym zaskoczeniem, że 
pomimo wszystkich wyzwań przed 
którymi stoi świat , to właśnie 
Polska daje przykład organizując 
najwyższej klasy targi. Cyfry może 
są skromniejsze. Ale jakość jak 
zawsze wysoka.



2021
Abrams  
i Narew

Niezawodny pojazd bojowy – czołg podstawowy amerykański Abrams. Jeden z najlepszych czołgów na świecie, który wkrótce będzie stanowił wyposażenie 
Polskich Sił Zbrojnych. Ten egzemplarz prezentowany był jeszcze przez Siły Zbrojne USA.

Widoczny progres odnotowała druga pandemiczna 
edycja MSPO, zwłaszcza porównując dane tego 
i poprzedniego roku. W 2020 roku targi zgroma-

dziły 185 wystawców z 15 krajów , a w 2021 było ich już 400 
z 27 krajów. Pomimo poprawy sytuacji covidowej wciąż 
jednak dla wielu przeszkodą były ograniczenia związane 
z epidemią, w tym głównie w w ruchu międzynarodowym. 
Z tego powodu podczas XXIX edycji Salonu Obronnego, 
zabrakło na przykład firm z Australii. Przygotowano na-
tomiast pawilony Narodowe: amerykański, brytyjski, nie-
miecki, norweski, włoski, ukraiński.
Targi odwiedziło 11 000 ośób, w tym oficjalne delegacje 
z 14 krajów. Kielecki ośrodek gościł także ponad 300 dzien-
nikarzy z Polski i zagranicy. XXIX MSPO to dni pełne pre-
zentacji, rozmów, ważnych wizyt i decyzji. Polska po raz 
kolejny w Kielcach pokazała światu swój potencjał, a świat 
przywiózł do Kielc rozwiązania, które mogą być wdrożo-
ne w Polsce. To właśnie tutaj, w Kielcach, po raz kolejny 
na MSPO miało miejsce wydarzenie o znaczeniu strate-
gicznym dla naszego kraju. Inspektorat Uzbrojenia MON 
i Polska Grupa Zbrojeniowa zawarły umowę ramową doty-
czącą dostawy systemu obrony powietrznej krótkiego za-
sięgu Narew. Obecny na MSPO Prezydent Andrzej Duda 

podkreślił, że to największy i najbardziej skomplikowany 
kontrakt w historii polskich Sił Zbrojnych – kilkadziesiąt 
miliardów złotych na prawie 400 wyrzutni. 
Ważne z punktu widzenia kieleckiego ośrodka oraz zali-
czanej do trzech najważniejszych wystaw Europy branży 
militarnej – MSPO, było podpisanie listu intencyjnego po-
między Targami Kielce a Polską Grupą Zbrojeniową o part-
nerstwie strategicznym dla targów na kolejne lata.
Odbyło się ponad 30 konferencji i seminariów, wiele firm 
świętowało swoje jubileusze. Ekspozycji tradycyjnie towa-
rzyszyła Wystawa Sił Zbrojnych RP zorganizowana w tym 
roku pod hasłem „WYTRWAĆ – OPANOWAĆ – POKONAĆ”.
Targowe stoiska pełne były sprzętu najnowszej generacji. 
Firma Lockheed Martin zaprezentowała m. in. model my-
śliwca bojowego F-35 Lightning II w skali 1:1. Ta imponu-
jąca maszyna gościła już na kieleckich Targach podczas 
XXVII edycji MSPO w 2019 roku. Atrakcją Targów Obron-
nych 2021 był również czołg M1A2 Abrams. Ten niezawodny 
pojazd bojowy zdążył już sprawdzić się na frontach kon-
fliktów zbrojnych od Bliskiego Wschodu, po odległe za-
kątki Azji. Trzecia generacja, która pojawiła się na MSPO, 
do dziś uważana jest za jeden z najlepszych, o ile nie naj-
lepszy czołg na świecie. ■



Podczas MSPO 2021 podpisano list intencyjny, potwierdzający dalszą 
współpracę pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, a Targami Kielce 
w zakresie partnerstwa strategicznego dla MSPO. Na zdjęciu od 
lewej: Bogdan Borkowski – zastępca Prezesa Zarządu Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej, Bogdan Wenta – Prezydent Kielc, Sebastian Chwałek 
– Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i dr Andrzej Mochoń – 
Prezes Zarządu Targów Kielce.

Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 
zaprezentowano pierwszą wyprodukowaną w Hucie Stalowa Wola 
wyrzutnię M903 systemu Patriot.

Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej z amerykańskimi 
żołnierzami przy czołgu M1A2 Abrams.

Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Mariusz 
Błaszczak – Minister Obrony Narodowej i Andrzej Mochoń – Prezes 
Zarządu Targów Kielce, podczas zwiedzania ekspozycji MSPO 2021.

Czeska spółka Excalibur Army podczas Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego zaprezentowała swoją najnowszą 
armatohaubicę samobieżną na podwoziu kołowym.

Podczas MSPO 2021 Targi Kielce zostały uhonorowane nagrodą 
Niebieskiej Wstęgi przez Grupę WB, jako niezawodny partner 
w biznesie. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu 
Targów Kielce, Piotr Wojciechowski – Prezes Zarządu Grupy WB 
i Roman Musiał – szef projektów strategicznych Grupy WB. 

LAT / YEARS

_ Bogdan Wenta, Prezydent Kielc

W tym szczególnym roku chcemy 
Państwa zapewnić, że będziecie 
bezpieczni także i w Kielcach. Targi 
Kielce dołożyły wszelkich starań, 
by prezentacje sprzętu, spotkania 
i wymiana myśli dokonywały się 
bez podwyższonego ryzyka. Przez 
ostatnie miesiące włożono olbrzymi 
trud, by jesienne ekspozycje mogły 
dojść do skutku. Bardzo chciałbym 
za to podziękować i władzom 
Targów Kielce i wszystkim 
pracownikom spółki.



LAT / YEARS

W ciągu czterech targowych dni kielecki ośrodek odwiedziła 
rekordowa liczba, ponad 19 tysięcy gości.

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził MSPO trzeciego dnia. Spotkał 
się m.in. z przedstawicielami firmy Baykar.

Mimo niesprzyjającej pogody Targi Kielce odwiedziło podczas Dnia 
Otwartego 10,5 tysiąca zwiedzających z całej Polski.

Sebastian Chwałek – prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Lee Yong-
bae – prezes Hyundai Rotem podpisali porozumienie pomiędzy 
obiema firmami o współpracy. W sumie podczas MSPO 2022 
zatwierdzono 8 umów, 3 porozumienia o współpracy i jedno 
memorandum. 

Spektakl „Nieoczywista historia Kopciuszka” Kieleckiego Teatru 
Tańca uświetnił galę jubileuszową. 30 lat temu MSPO było targowym 
Kopciuszkiem, który mimo przeciwności losu zabłysnął na trudnym 
rynku lat 90., a jeszcze większego blasku nabrał w kolejnych latach.

_ Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Wojna uświadomiła nam 
wszystkim, że czas spokoju 
się skończył. Fakt ten stał 
się impulsem do rozwoju 
naszego rodzimego przemysłu 
obronnego i wyjątkowej troski 
o bezpieczeństwo. Musimy 
w szybkim tempie dokonywać 
modernizacji sił zbrojnych. Z tego 
punktu widzenia, wizjonerstwem 
było rozwijanie wydarzenia, 
jakim jest Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego. Jestem tu 
po raz piąty i jestem z tego dumny.

2022
30 lat MSPO

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obron-
nego zgromadził 613 wystawców z 33 krajów świata, 
w tym 312 firm polskich. Targi odwiedziło 60 delega-

cji z 39 państw, w  tym osiem szczebla ministerialnego. 
Oprócz gościa honorowego – Prezydenta Andrzeja Dudy, 
wydarzenie odwiedzili także premier Mateusz Morawiecki, 
wicepremier Minister Obrony Narodowej Mariusz Błasz-
czak oraz Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego. Delegacji tureckiej, która w tym roku przygoto-
wała Wystawę Narodową przewodniczył Minister Obrony 
Narodowej Hulusi Akar. W wydarzeniu wzięła udział rów-
nież kadra dowódcza Wojska Polskiego.

Obok najnowocześniejszego sprzętu takiego jak śmigłow-
ce boinga czy bell’a hitem Salonu okazał się Bayraktar, 
dron bojowy firmy Baykar, który stał się znany jako bardzo 
skuteczna broń chroniąca Ukraińców przed najeźdźcami 
z Rosji. Bayraktar był prezentowany w ramach Wystawy 
Narodowej Republiki Turcji. ■
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