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Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego ponownie w Kielcach
Karol Ruzik
fot. Patryk Ptak
To już siedemnasty raz jak Targi Kielce
są
gospodarzem
Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego .
Przez cztery dni mieliśmy okazję oglądać
największą imprezę wystawienniczą sprzętu
wojskowego w centralnej europie. Trzysta
spółek w tym 98 z zagranicy zaprezentowało
swoje produkty. Największą ekspozycję
zaprezentowała Grupa BUMAR, mogliśmy
zobaczyć jak będzie wyglądało wyposażenie
żołnierza przyszłości, oraz jeden z hitów
tegorocznych targów - Polską Tarczę system do wykrywania i niszczenia celów
powietrznych. Tarcza powstała przy współpracy
Grupy BUMAR, Przemysłowego Instytutu
Telekomunikacji, CNPEP Radwar i europejskiej
wielonarodowej korporacji rakietowej MBDA.
System ten ma być odpowiedzią na drogie
baterie rakiet Patriot. Polscy oficerowie mogli
się już przekonać o skuteczności tego systemu.
Podczas testów które odbyły się na francuskim
poligonie w Biscarosse 8- go lipca 2009 polska
tarcza skutecznie odparła symulowany atak
pocisków samosterujących, które zostały
wystrzelone z morza.
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Do hitu tegorocznego MSPO możemy
również śmiało zaliczyć system aktywnej
obrony wozów bojowych TROPHY izraelskiej
korporacji RAFAEL. Podczas targów oprócz
ekspozycji Polskich Sił Zbrojnych, mogliśmy
zobaczyć wyposażenie żołnierzy grupy
wyszehradzkiej.

Nie mogło również zabraknąć pokazów
dynamicznych. W symulowanych warunkach
walki zaprezentowano sposoby ewakuacji
uszkodzonego sprzętu bojowego z miejsca
działań wojennych.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła
się przenośna strzelnica zaprezentowana przez
grupę BUMAR . Po okazaniu specjalnego biletu
zwiedzający mogli w jej wnętrzu sprawdzić
swoje umiejętności strzeleckie. Do wyboru
mieli Walthera, P99 oraz pistolet maszynowy
Glauberyt produkcji radomskiej.
Po zaspokojeniu ciekawości można
było
spróbować
tradycyjnej
wojskowej
grochówki
serwowanej
w
przenośnym
kasynie. Organizacja stała na bardzo wysokim
poziomie. Jeżeli chodzi o obsługę prasową nie
było żadnych problemów, dodatkowo można
się było zaopatrzyć w dużą ilość materiałów
związanych z tegoroczną wystawą.
Tegoroczne targi były sprawdzianem
dla organizatorów. Niedzielny pożar hali
wystawienniczej postawił tegoroczny MSPO
pod znakiem zapytania. Mimo trudności
organizatorzy sprostali zadaniu i pokazali,
że prężnie rozwijające się Targi Kielce
mogą stać się niebawem liderem w branży
wystawienniczej.
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Fotografowanie
Ilość sprzętu prezentowanego na Targach
mogła przyprawić o zawrót głowy, a więc i
rzeczy do fotografowania było na prawdę
masę. Wystawcy zapraszali do swoich stoisk,
pozwalali wchodzić do wnętrza pojazdów
umożliwiając w ten sposób robienie zdjęć
detalom. Jedynym utrudnieniem było chyba
tylko ciągłe wchodzenie kogoś w kadr :) Na
zewnątrz było bardzo silne światło, przez
co powstawały duże kontrasty, ciężkie do
sfotografowania.
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