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P
rzy okazji wizyty na Air Fair
będzie można zobaczyć nie-
mal wszystkie (poza Bieli-
kiem) samoloty, które latają
w polskich siłach powietrz-

nych. Oprócz statycznej ekspozycji
sprzętu lotniczego organizatorzy wy-
darzenia zaplanowali wystawę wojsk
lądowych, podobną do tych, jakie
można było oglądać w poprzednich
edycjach. Wyjątkową atrakcją będzie
możliwość odbycia lotów widokowych
nad Bydgoszczą. 

Zainteresowanie targami jest duże
zarówno ze strony uczestników, jak
i wystawców. W tym roku w halach wy-
stawienniczych swoją ofertę zapre-
zentuje co najmniej 70–80 firm, które re-
prezentują branżę lotniczą, jak również
pokrewne dziedziny, współpracujące
z lotnictwem, m.in. z sektora przemy-
słu zbrojeniowego. Będą się prezen-
towały również uczelnie, które chcą za-
chęcić do zgłębienia wiedzy na stu-

diach przyszłe kadry lotnictwa. Swoją
obecność zapowiedzieli też zagra-
niczni przedsiębiorcy, m.in. z Ukrainy
i Stanów Zjednoczonych, którzy za-
mierzają wprowadzić swoje produkty
na polski rynek.

W ramach tegorocznej edycji Air
Fair odbędzie się kilka paneli tema-
tycznych oraz seminarium dotyczące
badań samolotów. Instytut Techniczny
Wojsk Lotniczych przybliży dwa tema-
ty – metodę nieniszczącego badania
kompozytowych konstrukcji lotniczych
oraz technologię naprawy konstrukcji
lotniczych na przykładzie samolotu
Mig-29 z wykorzystaniem elementów
kompozytowych. Seminaria popro-
wadzą również eksperci firmy Saab,
która od lat współpracuje z organiza-
torem targów, a przy okazji tegorocz-
nej edycji zaprezentuje samolot Bom-
bardier Q400 o konstrukcji dostoso-
wanej do prowadzenia działań wy-
wiadowczych o różnym charakterze.

26 maja firma Saab chce nim wykonać
trzy loty VIP-owskie, a dzień później po-
jawi się on na wystawie. Podczas jed-
nego z seminariów Saab przybliży te-
mat „System obrony montowany na sa-
molocie Mig-29”. Chodzi o podwie-
szenie wyposażenia specjalnego prze-
znaczenia umożliwiającego zwięk-
szenie możliwości samoobrony sa-
molotu na polu walki. Prezentacja bę-
dzie swego rodzaju relacją z postępu
prac nad projektem. Drugi temat bę-
dzie nawiązywał do systemów, które
zaprezentuje firma Saab. Ze swoim
wykładem wystąpi również grupa
HR Smiths. Wojskowe Zakłady Lotnicze
pochylą się nad tematyką bezzałogo-
wych statków powietrznych, a Instytut
Lotnictwa przedstawi swoje osiągnię-
cia w zakresie kompozytów.

Na terenie WZL w Bydgoszczy zo-
staną udostępnione obiekty, które na co
dzień są zamknięte dla osób z ze-
wnątrz. Centrum serwisowe Cirrusa dy-

Święto lotnictwa

Air Fair to dwudniowe święto branży lotniczej i fanów lotnictwa. Pierwszy dzień im-
prezy będzie zamknięty i przeznaczony wyłącznie dla środowiska lotniczego, które
spotyka się w Bydgoszczy już od 11 lat. Drugi dzień będzie otwarty dla wszystkich,
którzy mają ochotę zobaczyć zakład. Nie zabraknie atrakcji, które, rzecz jasna, będą
koncentrować się wokół samolotów

w Bydgoszczy



namicznie się rozwija i obsługuje coraz
więcej samolotów, zarówno polskich,
jak i zagranicznych. Co ważne, takie
same pod względem jakości usługi
WZL są tańsze w stosunku do ofert ser-
wisów w Niemczech i w innych krajach.
Cirrus, który przylatuje ze Stanów
Zjednoczonych, na ogół ląduje właśnie
tutaj. W centrum serwisowym nada-
wane są mu znaki, samolot wchodzi
w CAMO i jest przygotowywany do eks-
ploatacji. Z kolei lakiernia zajmuje je-
den z dwóch nowych hangarów. Dru-
gi hangar służy głównie do wykony-
wania obsług okresowych i obsługi
ciężkich samolotów cywilnych. W tej
chwili jest wykorzystywany w ramach
kontraktu zabezpieczającego wyko-
nywanie remontów polskich
Herculesów C-130, tzw. PDM.
Wykonane zostały już pełne
remonty dwóch C-130, a trze-
ci jest w zaawansowanym
stadium wykonania i będzie
oddany wojsku w sierpniu.
Następny C-130 przylatuje
do Centrum serwisowego
Cirrusa we wrześniu. Hangar
jest wykorzystywany przez
lotnictwo wojskowe, ale jest
przygotowany do obsługi
konstrukcji cywilnych. W la-
kierni przeznaczonej dla sa-

molotów komunikacyjnych malowane
są samoloty typu Saab i Atr-72/42 oraz
Q-400. Największym statkiem po-
wietrznym, który zmieści się w hali, jest
B737 (ma być serwisowany przez WZL
już w sierpniu). WZL  zajmuje się rów-
nież zdejmowaniem powłok lakierni-
czych metodą plastic media blasting.
Za pomocą specjalistycznego ścier-
niwa usuwa się powłoki lakiernicze
z pokryć samolotu F-16 oraz innych
statków powietrznych. Remonty ele-
mentów do samolotów F-16, zwłaszcza
elementów podwozia tych konstrukcji,
wymusiły inwestycję w specjalne sta-
nowiska, które służą między innymi
umacnianiu powierzchni i osi ele-

mentów wytrzymałościo-
wych, na które potem na-
kładany jest chrom.

WZL inwestuje przede
wszystkim w nowe, uni-
kalne technologie dla lot-
nictwa, które mogą być
wykorzystywane także do
innych celów, np. mogą
służyć w branży kolejo-
wej lub w przemyśle mo-
toryzacyjnym. Przykładem
jest choćby Shotpeenning

– zrobotyzowane urządzenie, które
umacniania detale konstrukcyjne na
najwyższym światowym poziomie. WZL
propaguje mało znane w Polsce inno-
wacyjne rozwiązania, które warto im-
plementować w przemyśle, m.in. dzię-
ki współpracy z uczelniami. Dlatego za-
plecze zakładu obejmuje cały czas mo-
dernizowany park maszynowy, syste-
matycznie doposażany w urządzenia
CNC, obrabiarki wieloosiowe i inne nie-
zwykle precyzyjne maszyny sterowane
cyfrowo. Jako część centrum kompe-
tencyjnego PGZ firma rozwija też pro-
jekty bezzałogowych statków po-
wietrznych, wdrażając powierzchnie
produkcyjne dla tego typu urządzeń la-

tających. Właśnie pod ką-
tem produkcji dronów roz-
budowywana jest kompozy-
townia firmy.

Dzięki dotychczasowym
osiągnięciom i ambitnym pla-
nom firma cieszy się reno-
mą i ugruntowaną pozycją.
W konsekwencji jest zapra-
szana do negocjacji z MON
w ramach różnych progra-
mów, których założeniem jest
zasilenie polskiej armii w bez-
załogowe statki powietrzne.
W portfolio produktów firmy

pojawiły się już drony i konstrukcje roz-
poznawcze oraz takie, które mogą
przenosić na pokładzie różne sensory,
w tym laboratoria badawcze. W WZL
rozwijane są trzy sztandarowe pro-
dukty: rozpoznawczy bezpilotowy sta-
tek powietrzny E310, dron Sowa, który
może być wyposażony w kamery i wy-
korzystywany do badań laboratoryj-
nych powietrza, oraz bezpilotowy
Drozd, który może być wyposażony
w różnego rodzaju sensory. 

Dzień otwarty podczas targów Air
Fair to doskonała okazja dla wszyst-
kich zainteresowanych lotnictwem,
by zwiedzić duży, liczący się zakład,
w którym dokonuje się modernizacji sa-
molotów i produkuje się innowacyjne
statki powietrzne. Oprócz samej wizy-
ty na terenie WZL zwiedzający będą
mogli obejrzeć sprzęt lotniczy. Będzie
można wsiąść m.in. do kabiny Miga-29
i Su-22. Dodatkową atrakcją będą
towarzyszące imprezie występy ze-
społów młodzieżowych i tanecznych,
prezentacje tresury psów przez  straż
miejską, pokazy walk rycerskich
i sztuk walki, prezentacje wojsk spe-
cjalnych, paintball i wiele atrakcji dla
dzieci. �
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Kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku, szy-
kowali się państwo właśnie do otwarcia wiel-
kiej inwestycji – malarni. Mówił pan wówczas,
że chcecie państwo wejść na rynek z przy-
tupem, który będzie słychać w całej Europie.
Udało się osiągnąć ten cel?

– Tak, inwestycja została oddana
do użytkowania w dwóch fazach.
Pierwsza – styczniowa – obejmowała
komorę, w której rozpoczęliśmy duży
przegląd strukturalny samolotów C-130
Hercules w zakresie PDM. Natomiast
druga komora, przeznaczona wy-
łącznie na usługi malarni, zaczęła
pracę w lipcu. To tam ulokowaliśmy re-
alizację zamówień cywilnych. Krótko
mówiąc, jedna z komór pracuje na
rzecz wojska, druga jest otwarta wy-
łącznie na usługi cywilne. 

Czy było o nas słychać? Szczerze
mówiąc, do tej pory nie informowaliśmy
w branżowych czasopismach o tym, że
malujemy samoloty, ponieważ prze-
szliśmy przez wiele etapów przygoto-
wawczych, prób na różnych segmen-
tach samolotów, by móc wykonać per-
fekcyjny produkt. Zdobywaliśmy do-
świadczenie na różnego rodzaju sa-
molotach: Boeing 737, Saab 340, Bom-
bardier Q400, Beechcraft King Air 350i,
ATR 42 i 72. Naszymi klientami były ta-
kie kraje, jak Grecja, Niemcy, Tajwan,
Indonezja. Bardzo zależy nam na pod-
pisaniu umów z dużym kontrahentem
w najbliższym czasie.
Czy po niemal rocznym funkcjonowaniu ma-
larni jest pan zadowolony z trybu jej pracy
i może pan śmiało powiedzieć, że spełnia ona
wszystkie założone wcześniej cele?

– Mam taki charakter, że nigdy nie
jestem zadowolony z tego, co już osią-
gnęliśmy. Wprawdzie delikatnie prze-
kroczyliśmy zakładany wynik finanso-
wy działalności malarni w porównaniu
z tym, co założyliśmy w biznesplanie
przy wdrożeniu usług malarskich, jed-
nak nie jest to satysfakcjonujące, po-
nieważ przyjęliśmy, że rozwój malarni
to nie tylko usługi malarskie, lecz tak-
że naprawa i serwis. Rozszerzenie
usług pozwoli nam na efektywniejsze
wykorzystanie powierzchni.

Jaka największa „perełka” opuściła dotąd
mury malarni?

– Wszystkie usługi, które do tej
pory wykonaliśmy, cechował najwyższy
poziom. Mimo tego bardzo cieszyliśmy
się, kiedy mury naszej malarni opuścił
ATR 42-500 tajwańskich linii lotniczych
Trans Nusa Air Services – w tym przy-
padku efekt końcowy w postaci skom-
plikowanej grafiki był niezwykły.
Świadczą państwo usługi dla lotnictwa woj-
skowego i cywilnego. Jakimi atutami udaje
się państwu wybić wśród niemałej przecież
konkurencji?

– Usługi w zakresie lotnictwa woj-
skowego to wiele lat praktyki i w tym za-
kresie rzeczywiście uważamy się za li-
dera rynku. Możemy pochwalić się
jakością wykonywanych usług, termi-
nowością, nowymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi. Natomiast usługi cywil-
ne to element, nad którym pracujemy,
by jego efekt finansowy był nie tylko wi-
doczny, ale dominujący w naszej dzia-
łalności. To wszystko jeszcze przed
nami, dlatego staramy się, by WZL
Nr 2 S.A. były znane nie tylko z wyso-
kiej jakości, wyróżniającej nas spośród

konkurencji, ale – co także ważne w lot-
nictwie cywilnym – z terminowości.
Chcemy być miejscem, gdzie zlecana
usługa jest zawsze wykonywana na
czas. Innym elementem, który na pew-
no przyciągnie do nas firmy, jest kom-
pleksowe świadczenie usług, dlatego
nieustannie informujemy, że jesteśmy
nie tylko malarnią, lecz także zajmu-
jemy się samolotami w sposób wszech-
stronny.
Czy usługi cywilne mają również, oprócz woj-
skowych, znaczący wpływ na kondycję fi-
nansową firmy i jej rozwój?

– Mają i sądzę, że w najbliższych la-
tach będą miały coraz większy. To nie
jest związane tylko z rentownością. Nie-
zwykle ważne jest dla nas tworzenie
nowych miejsc pracy. Jesteśmy pra-
codawcą, który oferuje coraz szerszy
zakres usług, w związku z tym każdy
miłośnik i pasjonat lotnictwa, który
chciałby związać swoje życie zawo-
dowe z WZL Nr 2 S.A., znajdzie u nas
coś dla siebie. Z tego też względu tak
ważny jest rozwój lotnictwa cywilnego,
na który patrzymy nie tylko jako na po-
stęp finansowy, lecz także jako rozwój
ludzi, którzy do nas trafiają.
Co warunkuje sukces w branży lotniczej?

– Tak jak już wspominałem, każdy,
kto składa u nas zamówienie na usłu-

Wiele składowych jednego sukcesu
Wszystko jeszcze przed nami, dlatego staramy się, by WZL Nr 2 S.A. były znane nie
tylko z wysokiej jakości, wyróżniającej nas spośród konkurencji, ale – co także ważne w
lotnictwie cywilnym – z terminowości – mówi Leszek Walczak, prezes Wojskowych
Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy

Dążymy do tego, by każdy
mógł rozwijać u nas swoje
umiejętności. Nie pa-
trzymy tylko na efekt koń-
cowy w postaci
finansowej, ale realizu-
jemy biznes społecznie
odpowiedzialny.



gę, w pierwszej kolejności oczekuje
terminowości, bo na rynku cywilnym
liczy się przede wszystkim czas, na
jaki samolot zostaje wyłączony z dzia-
łalności. Dodatkowo dbamy o naj-
wyższą jakość. Dzięki tej wielkiej in-
westycji, jaką było uruchomienie ma-
larni, mamy odpowiednie warunki do
pracy – dopasowaną wilgotność, tem-
peraturę i wentylację. Wykorzystujemy
też najnowsze technologie, które są
dostępne na świecie. Zapewnienie
tych wszystkich czynników gwarantuje
stworzenie finalnego produktu naj-
wyższej jakości. 
Zarządzanie taką firmą jak WZL 2 na pewno
nie jest proste. Jak pogodzić ekonomiczny in-
teres spółki z jej pozytywnym społecznym od-
biorem i tym, aby była ona przyjaznym miej-
scem pracy? 

– Bardzo dużą wagę przywiązu-
jemy do tego, by stworzyć jak najlep-
sze warunki pracy dla wszystkich za-
trudnionych u nas osób. Wiele lat za-
jęło nam doprowadzenie do takiej
sytuacji, jaką mamy dziś – mam na
myśli fakt, że każde stanowisko pra-
cy jest przyjazne i spełnia wszystkie
wymogi.

Dążymy do tego, by każdy pra-
cownik mógł rozwijać u nas swoje
umiejętności. Nie patrzymy tylko na

efekt końcowy naszej działalności
w postaci finansowej, ale realizujemy
biznes społecznie odpowiedzialny.
W zakładzie powstał klub krwiodaw-
ców, rozwijamy wolontariat pracow-
niczy. Niesiemy pomoc potrzebują-
cym, oczywiście nie wszystkim, którzy
się do nas zgłoszą, ponieważ ukie-
runkowana pomoc wydaje się naj-
sensowniejsza i przede wszystkim re-
alizowana jest długofalowo.
Czy z taką pozycją rynkową, jaką dziś ma WZL
Nr 2 S.A., nadal trzeba zabiegać o klientów,
czy sami się oni do państwa zgłaszają?

– Nie ma firmy, a przynajmniej my
nie pretendujemy do miana takiej, któ-
ra jest znana na całym świecie, o któ-
rej wszyscy wiedzą i sami się do niej
zgłoszą. Ważna jest dla nas umiejęt-
ność wyszukania klienta, zadbania
o jego potrzeby. Interesują nas głównie
zlecenia długofalowe. Stąd nasze po-
szukiwania, rozmowy w celu podpisa-
nia umów długoletnich, które gwa-
rantowałyby nam ciągłość pracy,
a klientowi zadowolenie z tego, że ma
miejsce, w którym spełniane są jego
oczekiwania.
Jakie krótko- i długofalowe plany malują się
na horyzoncie, jeśli chodzi o dalszą działal-
ność Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2
S.A.?

– WZL Nr 2 S.A. to nie tylko lot-
nictwo wojskowe, czyli Su-22, MiG-29,
F-16 czy Hercules i oddany właśnie do
użytku nowy kompleks dla samolotów
transportowych i dużych samolotów
pasażerskich. To również rozwój Sys-
temów Bezzałogowych Statków Po-
wietrznych, w ramach którego zo-
staliśmy Centrum Kompetencyjnym
Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Stano-
wią one dla nas przede wszystkim
nową gałąź działalności o bardzo
wysokich technologiach, która po-
zwala nam nie tylko spożytkować
posiadaną wiedzę, lecz także rozwi-
jać się i tworzyć nowe miejsca pracy.
Za sprawą tego elementu odchodzi-
my od pojmowania firmy jako miejsca
świadczenia usług, tu również poja-
wia się element produkcji. Nie myśli-
my już wyłącznie jako kwalifikowany
dostawca na potrzeby sił zbrojnych,
ale kierujemy ofertę do szerokiego
grona odbiorców krajowych i zagra-
nicznych. Te cele są nie tylko zapisane
w strategii, lecz także wprowadzane
w życie. Są także inne marzenia i po-
mysły, o których będziemy komuni-
kować w momencie ich realizacji,
a nie tylko na etapie projektowania.

Rozmawiała Monika Michałowska
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N
a tegorocznej wystawie
BELMA zaprezentuje no-
we produkty: Sterowany
Przeciwpancerno-Prze-
ciwpiechotny Ładunek Wy-

buchowy – SPPŁW (Tulipan), Kierowa-
ną Minę Przeciwburtową MPBK-ZN
(Juka) oraz Wielokierunkową Wyrzutnię
Granatów WWG. 

Od kilku lat zakład inwestuje znacz-
ną część zysków w swój rozwój, w wy-
niku czego możliwe jest realizowanie
wielu prac badawczo-rozwojowych.
Wiceminister obrony narodowej uznał,
że Tulipan idealnie wpisuje się w po-
trzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Jed-
nak nie tylko on jest obiektem zainte-
resowania wojska. BELMA będzie wy-

posażać drony uderzeniowe Dragon
Fly w głowice bojowe (występujące
w kilku rodzajach, m.in. kumulacyjne,
odłamkowe, termobaryczne, szkolne).

Nad rozwojem i nowymi wyrobami
BELMY pracuje wysoko wykwalifiko-
wana kadra inżynieryjno-techniczna.
Spółka dysponuje własnymi biurami
konstrukcyjnymi i laboratorium, gdzie
przeprowadzane są badania. Obecnie
trwają prace nad prezentowanymi
podczas Air Fair minami oraz wyrzut-
nią granatów. 

Poza wyrobami dla wojska BELMA
oferuje również elektryczne urządzenia
w wykonaniu przeciwwybuchowym,
jak również usługi obróbcze, pomia-
rowe oraz galwaniczne. �

Jak co roku Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. razem z innymi
przedsiębiorstwami przemysłu zbrojeniowego z regionu promować będą swoje wy-
roby podczas Air Fair 2017. I tym razem widzowie będą zadowoleni

nowości militarneBydgoskie



F
irma „Nitro-Chem” ekspor-
tuje swoje wyroby do kilku-
nastu państw na całym świe-
cie, w tym do Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Francji,

Wielkiej Brytanii, Australii, Algierii
i Hiszpanii. Firma zaopatruje także
polskie wojsko i inne służby mundu-
rowe oraz spółki Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej.

W tej chwili „Nitro-Chem” produ-
kuje około 8 tys. ton trotylu rocznie.
W 2017 r. firma zakończy program
wdrażania do produkcji małowrażli-
wych materiałów wybuchowych i go-
towa będzie do ich bieżącego wytwa-
rzania. To postawi spółkę wśród firm
dysponujących najnowocześniejszą
technologią na świecie w tej branży.

Jedną z najważniejszych cech tych
materiałów jest ich odporność na
bodźce zewnętrzne, np. na przestrze-
lenie pociskiem karabinowym. Dzięki
swej charakterystyce małowrażliwy
materiał wybuchowy nie eksploduje,
zapewniając lepsze bezpieczeństwo
żołnierzom i używanemu przez nich
sprzętowi. Technologia produkcji tych
materiałów została w całości opraco-
wana przez inżynierów „Nitro-Che-
mu” we współpracy z naukowcami
z polskich uczelni. 

Materiały produkowane w bydgo-
skiej firmie kontrolowane są w zakła-
dowych laboratoriach, gdzie podlegają
szczegółowym analizom. „Nitro-Chem”
posiada też małą strzelnicę, na której
może testować ładunki o wadze nie-
przekraczającej 10 kg. �

Oferta WZU jest bardzo zróżnicowana. Jakie
nowe kierunki jej rozwoju najlepiej wpisują
się w wizję targów Air Fair?

– Jednym z najnowszych kierunków
rozwoju naszej spółki jest wejście na
lotniczy rynek zbrojeniowy w zakresie
opracowań, które dotyczą symulatorów
i trenażerów SBSP i wykorzystują po-
pularny system projektowania prze-
strzeni wirtualnej do symulacji pola wal-
ki, oparty na technologii VBS3. Za-
owocowały one rozpoczęciem naszej
współpracy z Wojskowymi Zakładami
Lotniczymi Nr 2 S.A. w ramach pro-

gramu ORLIK, czyli systemów bezza-
łogowych statków powietrznych. Wy-
konane przez nas nowoczesne symu-
latory zwiększają efektywność szkole-
nia i umożliwiają współpracę urządzeń
szkolno-treningowych w sieci, w czasie
rzeczywistym, generując w wirtualnej
przestrzeni trójwymiarowej sygnatury
statków powietrznych i obiektów lą-
dowych lub morskich. Symulatory wir-
tualne pozwalają na znaczne obniże-
nie kosztów szkolenia w porównaniu
z ćwiczeniami poligonowymi. Jeste-
śmy w pełni przygotowani do udziału

w programach rynku lotniczego oraz
nowych realizacjach na rynku krajo-
wym i międzynarodowym. 
Jak będą państwo promować firmę na te-
gorocznych targach Air Fair?

– Podczas Air Fair będziemy pro-
mować jedną z naszych nowszych
koncepcji – system SAND, który umoż-
liwia efektywne wykrywanie, wiary-
godną identyfikację, śledzenie oraz
neutralizację działania małych bez-
załogowych statków powietrznych.

Rozmawiał Igor Korczyński

Podczas Air Fair będziemy promować jedno
z naszych nowszych opracowań, czyli system
SAND – mówi Danuta Stuczyńska, pre-
zes zarządu Wojskowych Zakładów
Uzbrojenia S.A.

Nowe kierunki rozwoju

Bydgoskie Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” SA są
obecnie największym producentem materiałów wybu-
chowych w Europie. Swoją pozycję zawdzięczają m.in.
realizacji spójnej wizji tworzenia chemii przyszłości 

przyszłościChemia
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Jako poseł okręgu bydgoskiego i sekretarz
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej za-
pewne z sentymentem podchodzi pan do
wszelkich wydarzeń związanych z armią,
które dzieją się na tym terenie. Jak wpływają
one na rangę regionu?

– Oczywiście wydarzenia związa-
ne z przemysłem zbrojeniowym są
najbliższe mojemu sercu. Jednak trze-
ba pamiętać, że mimo iż jestem se-
kretarzem stanu w MON, to przede
wszystkim dostałem zaufanie wybor-
ców tutaj, w Bydgoszczy. Dlatego tro-
ska o rozwój zakładów w tym regionie
jest dla mnie szczególnie istotna. Dzi-
siaj uczestniczymy w jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń lotniczych w tym
mieście – targach lotniczych Air Fair. To
już kolejna edycja tej imprezy, która udo-
wadnia swoją wielkością potencjał byd-
goskich zakładów lotniczych. Pamię-
tajmy jednak, że funkcjonowanie WZL
nr 2 jest wspierane przez wiele mniej-
szych zakładów w Bydgoszczy i okoli-
cach. Dobrym przykładem synergii
może być współpraca WZL nr 2 z Bel-
mą i „Nitro-Chemem” przy realizacji
projektu „DragonFly”. 
Targi Air Fair to okazja do spotkania przed-
stawicieli przemysłu obronnego, którzy mogą
wymienić się doświadczeniami i wspólnie po-
szukać nowych rozwiązań. Jest to też możli-
wość przybliżenia lotnictwa tzw. zwykłym
śmiertelnikom. Czy w pana odczuciu jest za-
potrzebowanie społeczne na tego typu woj-
skowo-cywilny mariaż i czy spełnia on swo-
ją rolę?

– To jest kluczowe w moim prze-
konaniu. Wojsko Polskie ma przede

wszystkim strzec niepodległości i gra-
nic Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza
to, że służy właśnie obywatelom na-
szego kraju. Jednocześnie sprzęt, któ-
rym wojsko się posługuje, wytwarzany
jest między innymi w miejscowych za-
kładach. To pierwszy element synergii
i swoisty dowód na to, że poprzez
swoją dobrą pracę zwykły obywatel
przyczynia się bezpośrednio do zwięk-
szenia potencjału sił zbrojnych, do-
starczając coraz lepszego uzbroje-
nia. Kolejna grupa osób, dla których
jest to święto, to obywatele, którzy pła-
cą podatki, zapewniające określony
poziom bezpieczeństwa. Dlatego uwa-
żam, że takie inicjatywy powinny być
kontynuowane, a wojsko i sam prze-
mysł zbrojeniowy powinny być bliżej lu-
dzi. Sądzę także, że społeczeństwo
tego oczekuje, a dowodem niech będą
liczby oddające ilość odwiedzających
targi Air Fair. 
Bydgoskie WZL zostały Centrum Kompeten-
cyjnym Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ramach
rozwoju Systemów Bezzałogowych Statków
Powietrznych, traktując drony jako nową dro-
gę rozwoju. Jak do tych planów ma się dłu-
gofalowa polityka ministerstwa w zakresie
bezzałogowych statków powietrznych?

– W ministerstwie aktualnie pro-
wadzone są postępowania na kilka
różnych klas dronów: rozpoznaw-
czych, wspomagających współcze-
sne pole walki, ale też bojowych, któ-
re zdają się być dziś bronią przyszło-
ści. To ważne, żeby polskie zakłady nie
przegapiły szansy, jaka powstaje na
rynku. Tym bardziej cieszę się, że

właśnie w Bydgoszczy ma być sku-
piony potencjał bezpilotowców PGZ
S.A. Dziś widać, że bez komplekso-
wego podejścia do projektowania i bu-
dowy żaden zakład nie jest w stanie
stworzyć gotowego rozwiązania sa-
modzielnie. PGZ daje szansę, po-
przez Centrum Kompetencyjne, na
wykorzystywanie potencjału całej gru-
py. To wielka przewaga w stosunku do
konkurencji. Rolą PGZ S.A. jest wła-
ściwie to realizować. 
Jak ocenia pan obecny stan lotnictwa woj-
skowego w porównaniu z innymi rodzajami
sił zbrojnych?

– Siły Powietrzne na dzień dzisiej-
szy są najbardziej zaawansowane
technologicznie. Oczywiście poza
Wojskami Specjalnymi, ale to inna
skala wyposażenia. Zakup F-16, sa-
molotów CASA, pozyskanie AJT, Her-
culesów czy udana modernizacja Su-
22 właśnie tutaj, w WZL nr 2, świadczą
o potencjale tego rodzaju sił zbroj-
nych. Za chwilę będą odebrane Ana-
kondy, zakończył się program Głu-
szec, pozyskaliśmy 2 samoloty G550
i 3 samoloty Boeing do przewozu naj-
ważniejszych osób w państwie, pro-
wadzone są postępowania na zdo-
bycie śmigłowców ZOP/SAR i SOF.
Sądzę, oczywiście z przymrużeniem
oka, że inne rodzaje sił zbrojnych
mogą być zazdrosne. 
Wciąż obecny w debacie publicznej jest temat
zakupu samolotów wielozadaniowych naj-
nowszej generacji. Kiedy możemy spodziewać
się ostatecznych decyzji w tej sprawie? Jakie
modele bierzecie państwo pod uwagę? Ile do-

Zamykamy temat
Niedługo staniemy przed
problemem wymiany wy-
służonych Mig-29 i Su-22.
Trwają prace w Siłach 
Powietrznych i Sztabie Ge-
neralnym nad koncepcją
zastąpienia tych samolo-
tów – mówi wiceminister
obrony narodowej 
Bartosz Kownacki

F-16

Fot. MON



celowo powinno być na wyposażeniu wojska
maszyn tego typu?

– To jest trudna decyzja. Z jednej
strony MON chciałby mieć jak naj-
więcej statków powietrznych, najle-
piej wielozadaniowych, z dobrym
uzbrojeniem, z drugiej strony budowa
kolejnych eskadr czy skrzydeł to kon-
kretne koszty. Niedługo staniemy przed
problemem wymiany wysłużonych Mi-
gów-29 i Su-22. Trwają prace w Siłach
Powietrznych i Sztabie Generalnym
nad koncepcją zastąpienia tych sa-
molotów. Nie mogę zdradzać szcze-
gółów, ale na pewno nie będą to uży-
wane F-16 z pustyni w USA. Ten temat
zamykamy definitywnie. 
Co w tej chwili jest najbardziej palącym pro-
blemem, jeśli chodzi o zakup uzbrojenia? 

– Niestety poprzednie lata pokazały
nieudolność lub paraliż decyzyjny
w obszarze pozyskiwania sprzętu woj-
skowego. Trudno właściwie zrozumieć,
z czego to wynikało. Dlaczego ponad

20 lat nie potrafiono zakupić samolo-
tów VIP, dlaczego nie mamy obrony po-
wietrznej czy okrętów podwodnych?
Niewątpliwie są to skomplikowane do
realizacji postępowania, ale mam wiel-
ką nadzieję, graniczącą z pewnością,

że niedługo uda nam się rozwiązać
problem OPL, okrętów podwodnych
czy artylerii rakietowej dalekiego za-
sięgu w programie Homar. 
W kwietniu pojawił się projekt zmiany usta-
wy o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, który za-
kłada systematyczny wzrost wydatków na
obronność, docelowo do co najmniej 2,5 proc.
PKB w 2030 r. Czy ten dodatkowy zastrzyk go-
tówki będzie receptą na problemy polskiej ar-
mii?

– Pieniędzy na modernizację nigdy
nie jest za mało. W zeszłym roku udo-
wodniliśmy w MON, że umiemy te
środki skutecznie wydawać. 100 proc.
realizacji planu modernizacji tech-
nicznej to wynik, jaki dotychczas w hi-
storii MON nie miał miejsca. Gwa-
rantuję, że właściwie zrealizujemy
także zwiększony wspomnianą ustawą
budżet.

Rozmawiała Justyna Franczuk

VIP 11

W ministerstwie aktu-
alnie prowadzone są
postępowania na kilka
różnych klas dronów:
rozpoznawczych,
wspomagających
współczesne pole
walki, ale też bojo-
wych, które zdają się
być dziś bronią przy-
szłości.

Air Fair 2017

Samolot MiG-29
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W
2016 r. w WZL Nr 2
S.A. w ramach Pol-
skiej Grupy Zbroje-
niowej zostało utwo-
rzone Centrum Kom-

petencyjne w zakresie systemów bez-
załogowych statków powietrznych.
Jego działalność obejmuje zarządzanie

projektami BSP, projektowanie i rozwój
systemów bezzałogowych statków po-
wietrznych w ramach prowadzonych
projektów badawczo-rozwojowych,
produkcję systemów bezzałogowych
statków powietrznych i ich integrację,
próby naziemne i testy w locie, szko-
lenia personelu obsługi naziemnej
i operatorów w ramach własnego
ośrodka szkoleniowego, wdrożenia
systemów u odbiorcy, serwisowanie
oraz wsparcie techniczne i logistyczne
eksploatacji.

Ważne projekty
W ramach konsorcjum ze spółką

Soft Blue przedsiębiorstwo realizuje
projekt pod nazwą: „Zaprojektowa-
nie i konstrukcja rodziny bezzałogo-
wych statków latających o specjal-
nym przeznaczeniu” o wartości 21 599
698 zł, możliwy dzięki wsparciu z Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny Roz-
wój 2014–2020, (Działanie 1.2 – Kon-
kurs_1/1.2/2015_INNOLOT). Jego celem
jest opracowanie siedmiu typów bez-
załogowych platform latających. Są to:
Platforma Patrolowa, wyposażona
w lekką głowicę elektrooptyczną z sen-
sorami światła widzialnego i pod-
czerwieni, Platforma Badawcza A, wy-

posażona w dedykowane zasobniki do
badania zanieczyszczeń powietrza,
Platforma Badawcza B, wyposażona
w specjalistyczne sensory i czujniki do
oceny skażenia środowiska substan-
cjami chemicznymi, Platforma Ba-
dawcza C, wyposażona w system po-
bierania próbek do analiz chemicz-
nych, Platforma Badawcza D, wypo-
sażona w kamerę NDVI do oceny stop-
nia rozkładu biologicznego flory, Ze-
spolona Platforma Rozpoznawcza,
składająca się z nosiciela, który jest re-
transmiterem sygnałów i miniobser-
watora wyposażonego w lekką ka-
merę do monitorowania wnętrz bu-
dynków, oraz Platforma Fotograme-
tryczna, wyposażona w autorski system
nawigacji obrazowej, który umożliwia
poruszanie się w trudno dostępnych te-
renach.

Kolejny projekt WZL nr 2 S. A., re-
alizowany jako konsorcjum z PCO SA
(lider konsorcjum) w ramach progra-
mu sektorowego „INNOSBZ” Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014–2020, ma za zadanie opraco-
wanie technologii produkcji zintegro-
wanej obserwacyjnej głowicy opto-
elektronicznej do instalacji na bezza-
łogowych platformach powietrznych,

Bezzałogowe statki po-
wietrzne znajdują coraz
więcej zastosowań i są
coraz powszechniej uży-
wane zarówno przez woj-
sko, służby mundurowe,
jak i przez cywili. Dlatego
muszą być stale udosko-
nalane, lepiej wyposa-
żane, dostosowywane do
określonych celów i wa-
runków, co z powodze-
niem realizowane jest
przez ekspertów Centrum
Kompetencyjnego BSP
w WZL Nr 2 S.A.

dla służb i dla cywili

Bezzałogowce



nawodnych i lądowych różnego typu,
która będzie umożliwiała autono-
miczną detekcję, klasyfikację i iden-
tyfikację poszukiwanych obiektów oraz
zagrożeń (zgodnie ze scenariuszem
zdefiniowanym przez użytkownika).

Projektowany system ma być od-
powiedzią na zapotrzebowanie m.in.
polskich służb mundurowych, tj. Stra-
ży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji,
oraz wszelkiego rodzaju przedsię-
biorstw, które zajmują się ochroną in-
frastruktury elektroenergetycznej, prze-
mysłowej, ochroną obiektów, monito-
ringiem ciągów komunikacyjnych
i miast, a także rolnictwem i leśnic-
twem. Rozwiązanie to będzie stanowić
alternatywę dla oferowanych na kra-
jowym rynku rozwiązań zagranicz-
nych. Całkowita wartość projektu wy-
nosi 5 173 493,21 zł.

Taktyczny system E-310
Innym efektem działalności Cen-

trum Kompetencyjnego WZL jest pro-
jekt E-310, dotyczący Taktycznego Sys-
temu BSP Krótkiego Zasięgu E-310,
przeznaczonego do prowadzenia dłu-
gotrwałego rozpoznania obrazowe-
go i radioelektronicznego na rozległym
obszarze, w różnych warunkach tere-
nowych i klimatycznych. System za-
pewnia możliwość gromadzenia
w czasie rzeczywistym wysokiej jako-
ści danych rozpoznawczych, pozyski-
wanych na znacznych odległościach
od miejsca startu. Do jego podstawo-
wych funkcji należą: rozpoznanie prze-
ciwnika oraz warunków terenowych
i atmosferycznych; dozorowanie i mo-
nitorowanie obiektów stałych i rucho-
mych oraz rejonów przez określony
czas (dozorowanie baz, rejonów zain-
teresowania, pojazdów); wskazywanie
celów i określenie danych do rażenia
ogniowego w czasie rzeczywistym;
ocena skutków uderzeń dla śledzonych
celów, w tym w czasie rzeczywistym
wraz z korekcją wskazań; wysokoroz-
dzielcze zobrazowanie terenu i obiek-
tów; rozpoznanie pojawienia się zmian
w zadanym obszarze na podstawie ob-
razu światła widzialnego, podczer-
wieni oraz SAR; znakowanie, opisy-
wanie i identyfikacja wykrytych obiek-
tów.

W skład systemu BSP E-310 wcho-
dzą: kilka platform powietrznych, na-
ziemna mobilna stacja kontroli i na-
ziemny terminal danych. Platformy
powietrzne są zdolne do prowadzenia
działań w odległości do 150 km od sta-
cji kontroli, a maksymalny czas trwa-
nia misji wynosi do 15 godz. W ramach
ładunku o masie do 20 kg każda z plat-

form może przenosić czterosensorową
głowicę optoelektroniczną (kamera
dzienna, kamera IR, dalmierz lasero-
wy, laserowe podświetlenie celów)
oraz radar MiniSAR. Platforma po-
wietrzna przekazuje do stacji kontro-
li dane z rozpoznania w czasie rze-
czywistym. Może ona wykonywać lot
na wysokości do 5 km z prędkością
przelotową 120–180 km/h. Jej napęd
stanowi silnik spalinowy lub hybrydo-
wy. Maksymalna masa startowa plat-
formy powietrznej jest określana na
80–90 kg. Samolot startuje z wyrzutni
pneumatycznej, natomiast ląduje kla-
sycznie lub z wykorzystaniem spado-
chronu. 

Platforma powietrzna, zaprojekto-
wana do wykonywania długotrwałych
lotów i przeznaczona do przenoszenia
wysokiej klasy głowic z sensorami ob-
serwacyjnymi dziennymi i nocnymi
oraz radaru SAR, została zbudowana
w oparciu o wieloletnie doświadczenia
i sprawdzona w lotach. Dodatkowo
umożliwia ona jednoczesne użycie
głowicy optoelektronicznej i radaru
SAR. Jest przyjazna użytkownikom pod
względem sterowania i obsługi, od-
porna na warunki atmosferyczne, przy-
gotowana do startu i lądowania w te-
renie przygodnym. Cały system może
zostać przygotowany do wykonywania
misji w czasie nie dłuższym niż 30 mi-
nut.

Naziemna Stacja Kontroli pozwa-
la na sterowanie platformą powietrz-
ną (możliwość kierowania kilkoma

platformami jednocześnie), pozyski-
wanie, przetwarzanie i przekazywanie
w czasie rzeczywistym danych z roz-
poznania, komunikację z otoczeniem
(C4ISR, ATC). Zaimplementowany
moduł kierowania misją pozwala na
kompleksową realizację zadania, od
planowania misji, przez sterowanie lo-
tem, po modyfikację trasy lotu i reak-
cję na sytuacje awaryjne. Zastosowany
moduł pozwala także na wykonywanie
lotów w konfiguracji „Rój”, czyli misje
wieloplatformowe. Pozwala to na peł-
ne wykorzystanie możliwości lotno-
-taktycznych systemu i uzyskanie da-
nych rozpoznawczych wraz z obrazem
sytuacji naziemnej dużego obszaru.
Jedną z ważniejszych opcji jest możli-
wość przekazywania kontroli nad plat-
formą powietrzną pomiędzy poszcze-
gólnymi NSK. Biorąc pod uwagę znacz-
ny zasięg systemu (150 km/220 km
przy zastosowaniu platformy-retrans-
latora), długość lotu (do 15 godz.)
oraz rozlokowanie kilku NSK na tere-
nie kraju, istnieje możliwość prowa-
dzenia ciągłego monitoringu całego
obszaru Polski.

Obecnie w ramach konsorcjum
PGZ WZL bierze udział w postępo-
waniu prowadzonym przez Inspekto-
rat Uzbrojenia na dostawę systemów
BSP taktycznych krótkiego zasięgu
o kryptonimie ORLIK. Aby spełnić wy-
sokie wymagania przyszłego użyt-
kownika, powstaje nowa, udoskona-
lona wersja systemu, w tym m.in. plat-
forma powietrzna o zwiększonych ga-
barytach, masie i maksymalnym
udźwigu, a równolegle dostosowana
do niej mobilna wyrzutnia pneuma-
tyczna oraz dedykowany do każdego
zestawu wóz logistyczny. System osią-
gnie gotowość w 2019 r. po uprzedniej
certyfikacji, zgodnie z wytycznymi do-
kumentów standaryzacyjnych NATO,
które określają zdatności do lotu
w przestrzeni powietrznej.

Drozd i Sowa w natarciu
Inny projekt realizowany przez

WZL Nr 2 to Bezzałogowy System Po-
wietrzny „Drozd” o maksymalnej ma-
sie startowej 25 kg, z czego do 5 kg
może stanowić ładunek. Rozpiętość
jego skrzydeł wynosi 3,8 m. Drozd
może wykonywać lot na odległości do
40 km od stacji kontroli, przy jej wi-
doczności na wysokości do 4 km,
i z prędkością od 90 do 180 km/h. Pod-
stawowe wyposażenie systemu stanowi
głowica optoelektroniczna z kamerą
dzienną i/lub nocną. Inne wyposażenie
jest opcjonalne, w zależności od za-
potrzebowania klienta. System składa

VIP 13

Platforma powietrzna, zapro-
jektowana do wykonywania
długotrwałych lotów i przezna-
czona do przenoszenia wysokiej
klasy głowic z sensorami ob-
serwacyjnymi dziennymi i noc-
nymi oraz radaru SAR,
została zbudowana w oparciu
o wieloletnie doświadczenia 
i sprawdzona w lotach.
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się z platform bezzałogowych wraz
z wyposażeniem dedykowanym do
danej misji, wyrzutni oraz naziemnej
stacji kontroli.

Drozd może startować z pasa star-
towego lub z wyrzutni, co umożliwia
prowadzenie działań w różnych wa-
runkach terenowych. Napęd maszyny
stanowi silnik spalinowy. Drozd może
lądować z użyciem spadochronu lub
klasycznie – na kołach. Podobnie jak
w przypadku E-310 system jest prze-
widziany zarówno dla sił zbrojnych, jak
i podmiotów cywilnych. Może być wy-
korzystywany m.in. przez: Straż Gra-
niczną, Straż Pożarną, Policję, Lasy
Państwowe, operatorów sieci przesy-
łowych (gaz, ropa, energia elektrycz-
na), kopalnie odkrywkowe, składy pa-
liw, zajmujące duże obszary, Zespoły
Reagowania Kryzysowego, Ośrodki
Szkolenia Operatorów BSP.

Mini BSP „Sowa” jest z kolei auto-
nomiczną platformą w układzie quadro-
coptera, przeznaczoną do misji obser-
wacyjnych obiektów, które są w zasię-
gu i poza zasięgiem wzroku operato-
ra, zwłaszcza podczas działań kryzy-
sowych i ratowniczych. Ten system do
zadań specjalnych, złożony z platfor-
my powietrznej, naziemnej Stacji Kon-
troli Misji, ładunku użytecznego: głowic
i sensorów, dostosowanych do po-
trzeb użytkownika, oraz opakowania
transportowego, może prowadzić ob-
serwację za pomocą kamery dziennej
bądź systemów działających w pod-
czerwieni. Dane z rozpoznania są
przesyłane w czasie rzeczywistym.
BSP „Sowa” może wykonywać lot za-
równo przy widoczności anten stacji

kontroli i płatowca, na odległości do
3 km, jak i poza obszarem widoczno-
ści, na odległości do 0,3 km. Ta ostat-
nia funkcjonalność może być wyko-
rzystywana podczas prowadzenia ope-
racji w terenie zurbanizowanym. 

Napęd tego niewielkiego systemu
o średnicy zewnętrznej (ze śmigłami)
wynoszącej 1,1 m i wysokości 0,35 m
stanowią silniki elektryczne, zapew-
niające długotrwałość lotu, wynoszą-
cą 0,5 godz., i pozwalające na osią-
gnięcie pułapu 500 m. Rozwiązania za-
stosowane w Mini BSP „Sowa” umoż-
liwiają prowadzenie ciągłej obserwa-
cji obiektów, niezależnie od położenia
quadrocoptera w przestrzeni; reje-
strację oraz przesyłanie on-line sy-
gnału video z zamontowanej kamery;
autonomiczne poruszanie się po za-
programowanej trasie lotu. Ponadto za-
pewniają autonomiczny bezkolizyjny
powrót do punktu rozpoczęcia misji, np.
po utracie łączności radiowej lub nad-
miernym rozładowaniu akumulatorów
pokładowych. Kompaktowa budowa
i niewielkie rozmiary po złożeniu sys-
temu pozwalają na jego przenoszenie
w zasobniku plecakowym.

Latający smok
Centrum Kompetencyjne Bezza-

łogowych Statków Powietrznych przy
Wojskowych Zakładach Lotniczych
w Bydgoszczy rozwija również projekt
bezzałogowego statku powietrznego
DragonFly. Tu sercem systemu jest
nosiciel głowic bojowych pionowego
startu i lądowania UCAV (ang. Unman-
ned Combat Aerial Vehicle) w układzie
quadrocoptera. Został on zaprojekto-

wany z myślą o prowadzeniu operacji
bojowych zarówno w terenie otwartym,
jak i zurbanizowanym. W zależności od
rodzaju zastosowanej głowicy bojowej
DragonFly może zostać skierowany do
zwalczania obiektów lekko opance-
rzonych oraz zgrupowań siły żywej
w promieniu maks. 10 km (VLOS).
Głowice mogą być wyposażone w ka-
merę dzienną lub termowizyjną, umoż-
liwiającą prowadzenie działań w wa-
runkach nocnych. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa DragonFly został wy-
posażony w specjalny system zdalne-
go uzbrojenia i rozbrojenia głowicy.
Dzięki funkcji śledzenia celu (video-
tracking) po jego namierzeniu misja
„samobójcza” drona może być konty-
nuowana nawet w przypadku utraty
łączności.

Największą zaletą systemu Dra-
gonFly jest mobilność, na którą wpły-
wają niska waga, małe gabaryty (dłu-
gość po złożeniu ok. 900 mm) oraz bar-
dzo krótki czas uruchomienia zestawu.
Całość przenoszona jest przez jedne-
go żołnierza w specjalnie przezna-
czonym do tego celu plecaku, w którym
oprócz samego nosiciela znajdują się
również: zestaw głowic bojowych, pul-
pit sterowniczy oraz antena zewnętrz-
na. Czas lotu DragonFly’a wynosi ok.
25 min, a maksymalna rozwijana pręd-
kość to 80 km/h. System działa w tem-
peraturze od -10 do +40ºC, przy wie-
trze o maks. prędkości 12 m/s i jest od-
porny na długotrwałe opady deszczu.
Funkcjonalność systemu DragonFly
o masie 4,5 kg i maksymalnej masie
startowej 5 kg sprawia, że z powo-
dzeniem może on być wykorzystany do
prowadzenia misji bojowych przez od-
działy Wojsk Obrony Terytorialnej lub
przez Wojska Specjalne.

Oprócz rozwoju bezzałogowych
statków powietrznych WZL Nr 2 w Byd-
goszczy podejmuje szereg działań
związanych z tą sferą. W 2016 r. na te-
renie zakładów utworzono Ośrodek
Szkolenia Operatorów Bezzałogowych
Statków Powietrznych z uprawnienia-
mi do szkolenia operatorów zarówno
w zasięgu wzroku (VLOS), jak i poza
nim (BVLOS), w klasach: samolot i wie-
lowirnikowce. Warto dodać, że w wy-
niku dokonanych postępów Wojskowe
Zakłady Lotnicze Nr 2 zostały laure-
atem III edycji konkursu Innowacje
dla Sił Zbrojnych RP, organizowanego
przez Inspektorat Implementacji In-
nowacyjnych Technologii Obronnych
MON. Projekt pt. „E-310 – Taktyczny sys-
tem BSP krótkiego zasięgu” zdobył na-
grodę II stopnia w kategorii proto-
typ/wyrób gotowy. �

�
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Wśród licznych imprez, którym pan patronuje,
znalazła się wystawa lotnicza Air Fair 2017.
Dla jej organizatorów to niewątpliwie prestiż,
a dla pana?

– Z radością objąłem patronatem
honorowym XI Międzynarodową Wy-
stawę Air Fair w Bydgoszczy. To jedna
z największych imprez wystawienni-
czych w Polsce, z roku na rok zyskują-
ca na znaczeniu. Przyciąga wielu li-
czących się producentów technologii
lotniczych, dzięki czemu wpływa na
rozwój kontaktów handlowych zarów-
no w sferze cywilnej, jak i wojskowej.
Bardzo się cieszę, że wystawa Air Fair
odbywa się w Bydgoszczy, która jest nie
tylko znaczącym ośrodkiem przemysłu
lotniczego, lecz także jednym z głów-
nych w naszym kraju garnizonów woj-
skowych. 
Czy prywatnie interesuje się pan lotnic-
twem, czy zwrócenie uwagi na tę branżę to
wynik zajmowanego stanowiska?

– Jako młody człowiek zaczytywa-
łem się w „Dywizjonie 303” Arkadego
Fiedlera i czuję podziw dla polskich lot-
ników – tych, którzy wsławili się boha-
terstwem w czasie II wojny światowej,
jak również tych, którzy służą naszemu
krajowi obecnie. Chyba jak każdy Po-
lak odczuwam dumę, gdy widzę biało-
czerwoną szachownicę na tak nowo-
czesnych maszynach jak F-16, które
wchodzą w skład naszych Sił Po-
wietrznych. Jako wojewoda kujawsko-
pomorski staram się wspierać wszyst-
kie przyszłościowe branże gospodar-
ki regionu. Branża lotnicza jest jedną

z nich. Tkwi w niej ogromny potencjał
innowacyjny. 
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 mają stra-
tegiczne znaczenie dla gospodarki kraju, a tym
samym dla regionu bydgoskiego. Jak ich
obecność przekłada się na funkcjonowanie
i rozwój tych terenów?

– Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2
z powodzeniem można nazwać jedną
z pereł kujawsko-pomorskiego prze-
mysłu. Stanowią część elity firm o zna-
czeniu strategicznym dla gospodarki
i dla obronności kraju. Ich głównym od-
biorcą jest Ministerstwo Obrony Na-
rodowej, stąd również moje – przed-
stawiciela rządu w terenie – działania
na rzecz ciągłego wzmacniania pozycji
firmy. Nie bez przyczyny piknik „Bez-
pieczna Polska” w styczniu 2017 r. zor-
ganizowaliśmy właśnie na terenie WZL
nr 2. Zakłady, zatrudniając ponad 800
osób, są jednym z największych pra-
codawców w regionie. Firma dosko-
nale współpracuje z placówkami szkol-
nictwa zawodowego oraz uczelniami
wyższymi, pozyskując w ten sposób wy-
kwalifikowane kadry. Jestem przeko-
nany, że przy odpowiednim wsparciu
na poziomie rządowym, a takowe ma
miejsce, spółka będzie notowała coraz
lepsze wyniki.

Rozmawiała Justyna Franczuk 

Lotnicza

Wojskowe Zakłady Lotni-
cze nr 2 z powodzeniem
można nazwać jedną 
z pereł kujawsko-pomor-
skiego przemysłu. Stano-
wią część elity firm 
o znaczeniu strategicznym
dla gospodarki i dla
obronności kraju – mówi
Mikołaj Bogdanowicz,
wojewoda kujawsko-po-
morski

Jako młody człowiek zaczyty-
wałem się w „Dywizjonie
303” Arkadego Fiedlera
i czuję podziw dla polskich
lotników – tych, którzy wsła-
wili się bohaterstwem w cza-
sie II wojny światowej, jak
również tych, którzy służą
naszemu krajowi obecnie.

Fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (1), WZL Nr 2 w Bydgoszczy (1)

duma regionu
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Przed nami jedenasta edycji wystawy Air Fair,
nad którą objął pan patronat honorowy.
Dlaczego warto wspierać takie inicjatywy i co
dzięki nim zyskuje miasto?

– Bydgoszcz w ostatnich latach
odbudowuje markę ośrodka, w którym
organizowane są duże imprezy tar-
gowe. Dla samego miasta wystawy
i targi to nie tylko prestiż. Tego typu im-
prezy pozwalają przede wszystkim

bydgoskim firmom na jeszcze bar-
dziej dynamiczny rozwój. Na targi war-
to patrzeć jak na rynek pełen nowych
potencjalnych kontrahentów i inno-
wacyjnych rozwiązań. W takiej prze-
strzeni mają szansę zaistnieć nowe po-
mysły biznesowe i liczę, że będą one
rozwijane w Bydgoszczy. Mam na my-
śli nie tylko Wojskowe Zakłady Lotnicze
nr 2. Warto pamiętać, że ta firma
współpracuje z wieloma innymi pod-
miotami, zlokalizowanymi na terenie
Bydgoszczy i regionu. Sposób organi-
zacji imprezy sprawia, że to także
atrakcyjne wydarzenie dla wielu miesz-
kańców. Możliwość zobaczenia z bliska

wojskowych samolotów i śmigłowców,
loty widokowe, ciekawe pokazy co
roku przyciągają tysiące odwiedzają-
cych.
Organizatorem wystawy są Wojskowe Za-
kłady Lotnicze nr 2 – jedno z największych
przedsiębiorstw na terenie Bydgoszczy. Jakie
korzyści przynosi jej działalność tak dużej
i prężnej firmy?

– Firma z zatrudnieniem ponad 600
osób jest jednym z większych praco-
dawców w Bydgoszczy. Na szczególne
podkreślenie zasługuje fakt, że Woj-
skowe Zakłady Lotnicze nr 2 oferują
atrakcyjne miejsca pracy dla osób
o wykształceniu technicznym. Satys-

Polska 

Bydgoszcz to miasto o wielkich tradycjach wojsko-
wych. Tu mieszczą się znaczące firmy z branży z Woj-
skowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 na czele. Tu
zlokalizowano wiele natowskich instytucji. Tu wielu
ludzi żyje lotnictwem. O tym fenomenie rozmawiamy
z Rafałem Bruskim, prezydentem Bydgoszczy

stolica NATO 



fakcję sprawia też to, że jest to firma stawiająca na innowacje.
W ubiegłym roku otwarto nowoczesną malarnię najwięk-
szych samolotów, a teraz spółka zamierza rozwijać segment
coraz popularniejszych samolotów bezzałogowych. Woj-
skowe Zakłady Lotnicze nr 2 w sposób istotny wpłynęły też
na pozycję Bydgoszczy jako ważnego ośrodka na mapie
obronności kraju.
W Bydgoszczy mieści się też natowskie Centrum Szkolenia Sił Połą-
czonych, w którym stacjonują setki żołnierzy z całego świata. Co jako
włodarze robicie państwo, aby swój pobyt w mieście wspominali oni
jak najlepiej i w samych superlatywach opowiadali o nim znajomym?

– Bydgoszcz to nie tylko natowskie Centrum Szkolenia
Sił Połączonych. Za sprawą innych jednostek Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego nasze miasto nazywane jest stolicą
NATO w Polsce. Swoją siedzibę ma u nas także 3. Batalion
Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowej
NATO oraz Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północno-
atlantyckiego. Staramy się ściśle współpracować z tymi jed-
nostkami, wspólnie organizując uroczystości związane
np. z ważnymi jubileuszami. Z myślą o dzieciach oficerów
NATO, którzy odbywają służbę w Bydgoszczy, utworzona zo-
stała międzynarodowa szkoła. Na rzecz prowadzącego ją
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego miasto przekazało nie-
zbędny budynek, w którym mieści się ta placówka. Budu-
jemy też atrakcyjną ofertę kulturalną dla gości z zagranicy.
Ponadto części przedstawień i spektakli w Operze Nova oraz
Teatrze Polskim towarzyszą napisy w języku angielskim. Przy-
gotowaliśmy także szereg materiałów promocyjnych w ję-
zykach obcych, które udostępniamy naszym gościom. Naj-
bardziej zależy nam jednak na tym, by pobyt w Bydgoszczy
kojarzył im się z zadbaną, estetyczną przestrzenią i cieka-
wą ofertą rekreacyjną, stąd szereg inwestycji związanych
z rewitalizacją miasta. Warto od razu zaznaczyć, że stawiamy

nie tylko na infrastrukturę, choć oczywiście spacer po za-
dbanej Wyspie Młyńskiej czy pieczołowicie rewitalizowanym
Parku Kochanowskiego dostarcza wielu estetycznych wra-
żeń. Miasto może też poszczycić się różnorodnością ofer-
ty imprez dla mieszkańców i turystów: koncertami w ramach
cyklu Rzeka Muzyki, koncertami przy fontannie Potop, im-
prezami sportowymi, festiwalami artystycznymi – Prapremier
w Teatrze Polskim, Bydgoskim Festiwalem Operowym, Byd-
goskim Festiwalem Muzycznym w Filharmonii Pomorskiej,
Camerimage. Funkcjonujące w mieście instytucje kultury
mają bogatą i bardzo ciekawą ofertę. Staramy się też po-
zyskiwać jak najwięcej znaczących imprez sportowych o cha-
rakterze międzynarodowym. W tym roku jesteśmy gospo-
darzem takich wydarzeń, jak np. Młodzieżowe Mistrzostwa
Europy w Piłce Nożnej U-21 czy Mistrzostwa Europy w Lek-
kiej Atletyce do lat 23.

Rozmawiał Igor Korczyński

Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje fakt, że Wojskowe Zakłady Lot-
nicze nr 2 oferują atrakcyjne
miejsca pracy dla osób o wykształ-
ceniu technicznym. Satysfakcję
sprawia też to, że jest to firma sta-
wiająca na innowacje.
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Z
akład ma w ofercie obsłu-
gę liniową, bazową, han-
garową oraz malowanie
samolotów. Jednocześnie
zapewnia usługi technicz-

ne w zakresie planowanej i nieplano-
wanej obsługi liniowej oraz obsługi
warsztatowej wybranych komponen-
tów.

Obsługa techniczna 
– PART 145

WZL Nr 2 S.A. posiadają certyfika-
cję EASA PART 145 o numerze refe-
rencyjnym PL.145.015. Zgodnie z PART
145 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2
S.A. zapewniają obsługę bazową
dla samolotów dwóch typów: ATR
42-200/300/400/500 (z silnikami Pratt
and Whitney of Canada, model PW120
Series) oraz ATR 72 -100/200/212A (z sil-
nikami Pratt and Whitney of Canada,
model PW124B lub PW127 Series). Ob-
sługa liniowa może zostać przepro-
wadzona na każdym lotnisku w kraju
i za granicą dla samolotów: ATR
42-200/300/400/500 (z silnikami Pratt
and Whitney of Canada, model PW 120
Series), ATR 72 -100/200/212A (z silni-
kami Pratt and Whitney of Canada, mo-
del PW 124B lub PW 127 Series), Boeing
737 „Classic Series” (737-300/400/500)
z silnikami CFM56-3 Series, Boeing 737

„Next Generation Series” (737-
600/700/800/900/900ER) z silnikami
CFM56-7B Series, DHC-8 Series Q400
(z silnikami Pratt and Whitney of Ca-
nada, model PW150A Series), Embra-
er ERJ 170 Series (z silnikami General
Electric CF-34-8E5 lub CF34-8E5A1)
i Embraer ERJ 190 Series (z silnikami
General Electric CF-34-10E).

Serwis zewnętrzny
W ramach usług technicznych

w zakresie planowanej i nieplanowa-
nej obsługi liniowej oraz obsługi warsz-
tatowej wybranych komponentów spół-
ka posiada wyspecjalizowany perso-
nel, jak również auta obsługowe, dzię-
ki którym może świadczyć swoje usłu-
gi mobilnie. W ramach obsługi warsz-
tatowej WZL Nr 2 oferuje obsługę, re-
monty, testy i naprawę szerokiej grupy
podzespołów lotniczych, naprawy
strukturalne i kompozytowe, wsparcie
inżynieryjne i logistyczne, badania
NDT oraz obsługę AOG i troublesho-
oting.

Hangar do zadań specjalnych
Obsługa bazowa wykonywana jest

w najnowocześniejszym hangarze
w Europie, którego uroczyste otwarcie
miało miejsce w 2016 r. Składa się z on
dwóch części – pierwsza jest prze-

znaczona do wykonywania obsługi
technicznej samolotów do wielkości
modelu 767-300ER i wyposażona w nie-
zbędne urządzenia, takie jak suwnica;
druga to malarnia, przeznaczona do
nakładania powłok malarskich samo-
lotów krótko- i średniodystansowych
z wykorzystaniem metody natryskowej
solid base i base coat – clear coat. Ma-
larnię wyposażono w najnowocze-
śniejsze systemy ogrzewania, wenty-
lacji i oświetlenia.

Samolot jak malowany
Malarnia wykonuje malowanie ca-

łych samolotów lub poszczególnych
części, np. kadłubów, skrzydeł, ogona
i komponentów samolotu. Wysoko wy-
kwalifikowany personel wykorzystuje
najnowocześniejsze narzędzia prze-
mysłowe, sprzęt i materiały zużywalne.
Malarnia umożliwia usuwanie powłok
malarskich poprzez szlifowanie po-
wierzchni lub chemiczne usuwanie
i nakładanie nowej powłoki. Oferta
obejmuje również projekt logo lub ry-
sunków reklamowych i nakładanie
naklejek samolotu wraz z jego do-
puszczeniem do lotu zgodnie z wyda-
nymi zatwierdzeniami EASA.

W obiekcie mieszczą się samoloty
nie większe niż: Boeing 737 „Classic Se-
ries” (737-300/400/500) i „Next Genera-

Samoloty

WZL Nr 2 S.A. rozwijają swoje usługi lotnictwa cywilnego dla samolotów pasażerskich
i cargo, oferując kompleksowe rozwiązania, dostosowane do potrzeb linii lotniczych,
właścicieli samolotów, leasingodawców, producentów samolotów i operatorów cargo

w dobrych rękach



tion Series” (737-600/700/800/900/900ER),
rodzina Airbus A320/A321, Embraer ERJ
170/190 Series, Bombardier DHC-8
Series 400. W malarni zostały już po-
malowane takie samoloty, jak: ATR-
-42/72, Beechcraft King Air 350i i SAAB
340. Połączenie doświadczenia per-
sonelu i know-how umożliwia wyko-
nanie profesjonalnej usługi odnowienia
powłoki malarskiej, która jest doce-
niana przez kolejnych klientów na ca-
łym świecie.

Przeprowadzane w malarni pro-
cesy malowania reprezentują najwyż-
szą jakość i są przyjazne środowisku.
W obiekcie wykorzystuje się najnowszą
technologię, przeznaczoną do malo-
wania renowacyjnego, np. pod-
kład/powłoka lakiernicza i materiały
bezchromianowe, zgodne z wymoga-
mi przepisów rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego REACH.

Wizerunek i ochrona
Powłoka malarska samolotu nie

ogranicza się do walorów wizualnych,
ma znacznie więcej funkcji niż nada-
nie koloru i określonego wyglądu. Ma
ona za zadanie chronić i konserwować
samolot. Profesjonalne usługi WZL
nr 2 zapewniają najlepszą jakość za-
równo pod względem estetycznym,
jak i praktycznym. Zatrudnieni w za-
kładach wykwalifikowani doradcy pra-
cują zgodnie z normami jakościowymi,
z dbałością o najmniejszy szczegół od
momentu planowania, przez etap ma-
lowania, po dopuszczenie samolotu do
lotu. Jako dostawca kompleksowych

usług spółka oferuje obsługę tech-
niczną i malowanie regeneracyjne
w tym samym czasie postoju samolo-
tu. Zaufanie i partnerstwo tworzą pod-
stawę relacji z klientem.

Część obsługowa hangaru prze-
znaczona jest do obsługi samolotów
C-130 Hercules oraz innych maszyn
transportowych, wojskowych i cywil-
nych. Głównym przedmiotem aktyw-
ności jest obsługa PDM (Programmed

Depot Maintenance) samolotów C-130,
które są na wyposażeniu PLAF. W tej
chwili trwa obsługa główna samolotu
nr 1503. Wielkość i wyposażenie han-
garu pozwalają na obsługę dwóch
samolotów C-130 w tym samym czasie.
Docelowo oprócz obsług PDM dla pol-
skich Sił Powietrznych w WZL plano-
wane jest wykonywanie prac na sa-
molotach C-130 dla użytkowników za-
granicznych.

Kompleksowo wyposażony han-
gar umożliwia wykonywanie wszyst-
kich prac, przewidzianych zakresem
obsługi PDM, jak również obsługi
okresowej HSC i ISO, łącznie z moż-
liwością pełnego demontażu i montażu
płatowca – do tego celu wykorzysty-
wana jest suwnica o nośności 3,5 t. Po-
nadto w hangarze działa system prze-
ciwpożarowy oraz system chroniący
pracowników przed upadkiem w trak-
cie prac na górnej powierzchni pła-
towca. �
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Powłoka malarska samolotu
nie ogranicza się do walo-
rów wizualnych, ma znacz-
nie więcej funkcji niż
nadanie koloru i określo-
nego wyglądu. Ma ona za
zadanie chronić i konserwo-
wać samolot.
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Jest pan doświadczonym pilotem śmigłow-
cowym, dowodził pan m.in. 25. Brygadą
Kawalerii Powietrznej, Brygadą Lotnictwa
Wojsk Lądowych. Jak pan przyjął wypo-
wiedź wiceministra obrony narodowej Bar-
tosza Kownackiego, że śmigłowce to broń
dziesięciorzędna? 

– Jako człowiek, który przez 36 lat
służył w jednostkach bojowych na róż-
nych stanowiskach – od szeregowego
pilota do szefa szkolenia wojsk lądo-
wych – poznałem wiele tajników pra-
wideł lotnictwa samolotowego i śmi-
głowcowego, jednostek ogólnowoj-
skowych, zmotoryzowanych, wojsk ra-
kietowych i artylerii, obrony przeciw-
lotniczej, w tym obszar ratownictwa
morskiego. Myślę, że to spektrum wie-
dzy daje mi upoważnienie do zabrania
głosu w sprawach, które poznałem nie
tylko teoretycznie, ale przede wszyst-
kim praktycznie. Odczytałem intencje
ministra i nie oceniam jego wypowie-
dzi krytycznie. Był to swego rodzaju
skrót myślowy. I w dodatku nie cała wy-
powiedź. W systemie dowodzenia tak-
tycznego, operacyjnego i strategicz-
nego istnieją różne poziomy, a wielo-
warstwowa obrona powietrzna do-
piero doświadczonemu dowódcy
wskazuje miejsce śmigłowców w wal-
ce. Przykładowo, piętro najwyższe się-
ga nawet kosmosu. Niżej są rakiety da-
lekiego, średniego i bliskiego zasięgu
oraz środki walki bezpośredniej. Na sa-
mym końcu jest pojedynczy żołnierz,

który ma za zadanie postawić but na
ziemi, żeby zaznaczyć swoją obecność.
Śmigłowce są pośrodku.
Śmigłowcami się terenu nie zajmie, ale bez
nich też to się może nie udać.

– Śmigłowce są w ósmej czy ko-
lejnej warstwie, lub – jak kto woli
– w którymś tam rzędzie. Może inni od-
czytali to inaczej. Ja odczytałem tak, że
najpierw trzeba opanować przestrzeń
powietrzną – dalej bez użycia śmi-
głowców, później stworzyć warunki
do działania wojsk lądowych i w koń-
cu uruchomić systemy, które pozwolą
nam zatrzymać przeciwnika, a cza-
sami odzyskać utracony teren. I wtedy,
w którymś momencie wchodzą do
walki śmigłowce. Jako dowódca nigdy
bym nie posłał śmigłowców bojowych
w pierwszej kolejności do zatrzymania
przeciwnika, kiedy nie my zapewnia-
my panowanie w powietrzu. Wówczas
byłoby to ich jednorazowe użycie. A lu-
dzi posłałbym na pewną śmierć. Na
tym polega kolejność wykorzystania
poszczególnych rodzajów broni na
polu walki. Uzależnione jest też to od
tego, jaki charakter ma walka – w obro-
nie czy w natarciu, a śmigłowce wcho-
dzą do niej, gdy opanuje się przestrzeń
powietrzną. Powinny być poza zasię-
giem obrony przeciwlotniczej prze-
ciwnika. Zapewniam, że zadania będą
wykonywać, jak to się mówi w na-
szym slangu, „z nosem przy ziemi” czy
lotem koszącym, czyli w sposób skry-

ty. Można wtedy niszczyć broń pan-
cerną i inne ważne cele z szerokiego
zakresu systemu ognia przeciwnika.
Wszystko zależy od tego, jaką decyzję
podejmie dowódca ogólnowojskowy.
Zawsze będzie się kierował zasadą,
żeby nie narażać żołnierzy na niepo-
trzebne straty, a my żebyśmy się nie
składali na wieniec.
A ile śmigłowców powinna mieć nasza armia?

– Dobrze, że takie pytanie pada.
Chciałbym spojrzeć na to nie oczami
człowieka, który przeczytał pięć ksią-
żek i dziesięć artykułów, ale jako prak-
tyk. Nie spotkałem się z ćwiczeniem
wojskowym, w którym nie byłoby śmi-
głowców w liczbie co najmniej eskadry
na brygadę wojsk lądowych, czyli
średnio 16. Na głównym kierunku ope-
rowania wojsk potrzeba więc grubo po-
nad sto śmigłowców. Niezbędne są też
śmigłowce utrzymywane w odwodzie.
Gdyby wszystko podsumować, to pań-
stwo takie jak Polska powinno ich
mieć nawet 300, a może 500. Chodzi
o maszyny różnych typów i rożnego
przeznaczenia. Oczywiście nie można
oczekiwać, że taką ich liczbę wpro-
wadzi się do służby w krótkim czasie.
Trzeba to robić stopniowo. Zacząć
przynajmniej od zakupu kilkunastu
nowych śmigłowców. To musi koszto-
wać, ale budżetu Polski chyba nie roz-
wali. 

W ramach Traktatu o Konwencjo-
nalnych Siłach Zbrojnych w Europie

Nie spotkałem się z ćwiczeniem woj-
skowym, w którym nie byłoby śmi-
głowców w liczbie co najmniej eskadry
na brygadę wojsk lądowych. Na głów-
nym kierunku operowania wojsk po-
trzeba więc grubo ponad sto
śmigłowców. Niezbędne są też śmi-
głowce utrzymywane w odwodzie 
– mówi gen. bryg. rez. pil. Dariusz
Wroński, prezes zarządu Centrum
Wdrożeniowo-Produkcyjnego In-
stytutu Technicznego Wojsk Lotni-
czych, ekspert Warszawskiego
Instytutu Inicjatyw Strategicznych

Zdolność do odparcia zagrożenia



Polska otrzymała zgodę na posiadanie
130 śmigłowców uderzeniowych i do-
wolną liczbę transportowych, pomocy
medycznej, działań pomocniczych,
np. do rozpoznania, zadymiania czy
minowania. Można je uznać za ma-
szyny wielozadaniowe. Są nie do prze-
cenienia w takich działaniach, jak
szybki transport małych grup bojo-
wych w celu opanowania czy znisz-
czenia wyznaczonego obiektu. Nale-
żałoby też wyróżnić śmigłowce do bo-
jowego poszukiwania i ratownictwa.
Podążają one za maszynami, które
mają do wykonania zadanie, a osła-
niane są przez śmigłowce uderzenio-
we. Tak np. dzieje się w czasie każdej
misji, podczas walk na Ukrainie. 
Dr Wacław Berczyński, były szef tzw. podko-
misji smoleńskiej, wyznał, że to on doprowa-
dził do zerwania kontraktu na zakup Caraca-
li. To dosyć dziwna sprawa. Jak pan to widzi?

– Dr Berczyński mieści się w grupie
ludzi, którzy zapewne bardzo dużo
rozmawiają na temat lotnictwa. To ta-
kie skrzywienie zawodowe, jakie ma
każdy, kto otarł się o tę branżę, a dr Ber-
czyński pracował wcześniej dla Bo-
einga. Jak myślę, dużo czasu spędzał
na rozmowach z ministrem obrony
narodowej Antonim Macierewiczem,
który nie miał na ten temat aż tak du-
żej wiedzy. Wyobrażam sobie, że
przedstawiał wówczas swoje spo-
strzeżenia i opinie na tematy lotnicze.
Prawdopodobnie więc powiedział, że
13,5 mld zł za 50 śmigłowców wielo-
zadaniowych to kwota wygórowana.
Kontrakt na Caracale był, jego zda-
niem, co najmniej dziwny. Jestem prze-
konany, że jak zapytamy 200 pilotów
śmigłowcowych, to okaże się, że każ-
dy z nich rozmawiał na temat tych sa-
molotów, zastanawiał się, czy jest to do-
bre rozwiązanie. Dr Berczyński nie
powinien tego mówić głośno, zwłasz-
cza mediom, ale na pewno nie wstydzi
się, że powiedział to, co myślał. Ja, gdy
byłem pytany o swoje opinie na temat
śmigłowców wsparcia, zachowałem je
dla siebie i nigdy nie mówiłem, za za-
kupem których śmigłowców się opo-
wiadam, mimo że podczas przygoto-
wywania procedur przetargowych mia-
łem swojego faworyta. 
Skończyło się tak, że nie mamy żadnych no-
wych śmigłowców. 

– To jest dylemat. Mogliśmy się na-
razić na ośmieszenie w świecie, że Pol-
ska w swojej naiwności kupiła niesa-
mowicie drogie śmigłowce bez odpo-
wiedniego specjalistycznego wyposa-
żenia. Nie wiemy też, co nastąpiłoby,
gdybyśmy już te śmigłowce posiadali.
Być może okazałoby się, że trzeba do-

datkowo zakupić pewne systemy obro-
ny biernej, radary, nawigację cyfrową,
czy całą cyfrową awionikę. Tych szcze-
gółów znamy niewiele. Na pierwszy
rzut oka wygląda to tak, że za dodat-
kowe wyposażenie moglibyśmy grubo
dopłacić. 
Ale Caracale byłyby produkowane w Polsce,
w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Łodzi. 

– Początkowo miało być 6–7 sta-
nowisk, tzw. boksów montażowych
w szybko wybudowanym hangarze.
Podzespoły przywożono by z Francji
i innych krajów. Tak się dzieje zresztą
w wielu zakładach lotniczych na całym
świecie. Odbywa się kursowanie pod-
zespołów i całych skorup śmigłow-
ców. Tylko wyjątkowo silne firmy po do-
brze wykonanych przetargach oraz
długotrwałych uzgodnieniach mogą się
podjąć produkcji całościowej. Wszyst-
kim wydawało się, że tak będzie w Pol-
sce. Niestety, nie jest to do końca
prawda. Mówienie o tym, że powstanie
fabryka, w której będziemy wykonywać
wszystko od przysłowiowej śrubki do
kompletnego śmigłowca, mija się
z prawdą. 
Narodziła się też idea masowej produkcji pol-
skich dronów. Jest to możliwe?

– Tak, produkcja latających urzą-
dzeń na dużą skalę jest w Polsce moż-
liwa. Mogą to być urządzenia skrzy-
dlate lub wirnikowe. Te ostatnie mo-
żemy podzielić na mikro, mini i średnie
z różnymi przeznaczeniami. Najwięcej
czasu w powietrzu mogą spędzać
drony skrzydlate, nawet do kilkunastu
godzin w jednym locie. Polskę stać na
to i są już takie firmy, które się tym zaj-
mują. Korzystają tylko w minimalnym
stopniu z modułów, zakupionych poza
granicami kraju. Wyprodukowanie ich
w Polsce nie nastręcza zresztą żadnych
problemów. Na przykład w Instytucie
Technicznym Wojsk Lotniczych w War-
szawie produkujemy takie bezpilo-
towce, do których nie potrzebujemy
części spoza kraju. Produkcja już się
odbywa i idzie pełną parą. 

Instytut Techniczny Wojsk Lotni-
czych wspólnie z Centrum Wdroże-
niowo-Produkcyjnym jest jednym z naj-
poważniejszych graczy na rynku pol-
skim. Bez mała 100 proc. myśli tech-
nicznej i rozwiązań pochodzi z ITWL.
Firmy, które z nami współpracują, rów-
nież są polskie. Dostarczają systemy
łączności i kodowania. Nikt poza nami
nie ma tej wiedzy, jesteśmy jedynymi
posiadaczami kodów źródłowych. 
Czy mamy już opracowaną strategię użycia
tych środków w walce?

– Jest to najmłodszy element lot-
nictwa światowego. Dzięki bezpiloto-

wym środkom latającym dążymy do
szeroko rozumianej miniaturyzacji. Mi-
sje wykonują zarówno kilkucentyme-
trowe urządzenia z podwieszoną mi-
krokamerą, penetrujące pomieszcze-
nia czy działające spoza ukrytych
przeszkód, jak i większe drony, wyko-
nujące uderzenia bojowe. Bezpilo-
towce klasy male, średniego pułapu
i długiego trwania lotu są w stanie wy-
konać uderzenie na konkretne cele. Po-
siadają – po pierwsze – głowice ob-
serwacyjno-rozpoznawcze, a po dru-
gie, rakiety do rażenia celów naziem-
nych. Mieliśmy możliwość testowania
ich przydatności wielokrotnie. Przy-
dawały się m.in. do kierowania i kory-
gowania ognia artylerii. Dzięki bezpi-
lotowcom, które są już produkowane
w Polsce, odsuwamy poziom zagro-
żenia dla pojedynczego żołnierza czy
też wyręczamy go w operacji rozpo-
znania. Nasz ATRAX mini jest zdolny do
przebicia pancerza z góry do 20 cm.
Wykona misję i sam powróci. To coś
znaczy.
Czy w tej dziedzinie uda nam się coś osiągnąć
na arenie globalnej?

– Bezpilotowce to jeden z najdy-
namiczniej rozwijających się kierunków
produkcji lotniczej. Wytwarzaniem tych
urządzeń zajmują się już tysiące spó-
łek. Mają one nie tylko zastosowanie
wojskowe. Służą też podmiotom cy-
wilnym do nadzoru np. sytuacji w ruchu
ulicznym czy w ochronie środowiska.
Raz wydając niewielkie pieniądze, bę-
dziemy mogli ich wielokrotnie uży-
wać. Praktycznie za darmo. Ten kie-
runek jest już niewątpliwie daleko za-
awansowany i od niego nie ma od-
wrotu. Nie jesteśmy w tej dziedzinie
spóźnieni. W tej chwili gra toczy się
o wybór jak najlepszych rozwiązań.
Trzeba się spieszyć z ich unowocze-
śnianiem. Konkurencja nie śpi.
Co trzeba jeszcze zrobić, żeby zapewnić nam
bezpieczeństwo?

– To wielki obszar do działania, ale
powinniśmy wyjść od artykułu trze-
ciego porozumień natowskich, że każ-
da ze stron układu będzie rozwijała
własną zdolność do odparcia zagro-
żenia. Oznacza to, że Polska w pierw-
szej kolejności sama sobie musi za-
pewnić odpowiednie i sensowne wy-
posażenie w sprzęt i mądre wydatko-
wanie pieniędzy na obronność. My
w tym dziele właśnie pomagamy,
a zwiększenie finansowania obron-
ności do 2,5 proc. PKB rocznie przybliża
nas zdecydowanie do osiągnięcia
zdolności odpierania zagrożeń. 

Rozmawiał Czesław Rychlewski
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Jako fundacja podjęliście się państwo kar-
kołomnego zadania – budowy latającej repliki
samolotu PZL P.11c. Czemu padło akurat na
niego?

– Bo to myśliwiec wyjątkowy pod
każdym względem. Stanowi on bodaj
największe osiągnięcie polskiego prze-
mysłu lotniczego. Kiedy konstruowano
go na początku lat 30. ubiegłego wie-
ku, warsztaty przypominały stodoły,
a ich wyposażenie było bardziej niż pry-
mitywne. Zaledwie rok wcześniej roz-
poczęto budowę pierwszego polskiego
samolotu metalowego na licencji fran-
cuskiej. Do produkcji wprowadził go
Zygmunt Puławski, który następnie – wy-
korzystując to doświadczenie – wybu-
dował coś, co okazało się być wtedy naj-
lepsze na świecie, czyli samolot my-
śliwski oznaczony literą „P”. Poza tym

ten model to przykład przepięknego de-
signu przemysłowego. Tak rzadko za-
uważamy, że przedmiot użytkowy może
być też piękny. Widziała pani kiedyś
Spitfire’a? 
Nie miałam okazji.

– Proszę zatem żałować, patrzenie
na niego to czysta przyjemność. Sko-
ro samochody robimy tak, żeby się nimi
zachwycać, dlaczego tego samego
kryterium mamy nie stosować w przy-
padku samolotów? Te autorstwa Pu-
ławskiego były po prostu piękne i o tym
chcemy przypomnieć.
Panowie będziecie odtwarzać P.11c, który
można oglądać w Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego w Krakowie. Dlaczego właśnie ten eg-
zemplarz?

– Bo jest on jedynym, który zacho-
wał się na świecie. Jego historia jest

zresztą bardzo ciekawa. Myśliwiec
ten brał udział w działaniach wojen-
nych 1939 r., a potem wraz z innymi sa-
molotami jako lekko uszkodzony trafił
do muzeum lotnictwa Hermana Ger-
linga w Berlinie. Kiedy Anglicy zaczę-
li bombardować miasto i jeden z obiek-
tów muzeum został uszkodzony, pod-
jęto decyzję o załadowaniu wszystkich
eksponatów na trzy pociągi i wysłaniu
ich w bezpieczne miejsce, czyli w oko-
lice Słupska. Uchował się tylko jeden
z nich, a jego zawartość stanowi obec-
nie najcenniejsze eksponaty krakow-
skiego muzeum. 

Informacje o drugim pociągu po-
chodzą z pamiętników, ale nie pa-
miętam czyich. Otóż w latach powo-
jennych grupa harcerzy jeździła na
obozy w Bory Tucholskie. Ponieważ nikt

Myśliwiec P.11c

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości” – te słowa
marszałka Józefa Piłsudskiego przyświe-
cają działalności Fundacji Polskie Legendy
Lotnictwa, którą założono, by zbudować
latającą replikę myśliwca PZL P.11c. 
O wcielaniu w życie tego wyjątkowego 
pomysłu opowiada Marek Masalski, 
prezes fundacji

znów zachwyci w locie



ich nie finansował, a trafili na pociąg,
w którym było sporo kolorowego złomu
i drewna, postanowili skorzystać
z tych dóbr – drewno palili, a metale
sprzedawali. W ten oto sposób przez
trzy sezony uskuteczniali życie w wa-
runkach polowych. Podejrzewam, że
gdyby wiedzieli, co palą, zapewne
nigdy by tego nie zrobili. Co się stało
z trzecim pociągiem, nie wiadomo.
Albo jest gdzieś schowany, tak jak ten
legendarny złoty pociąg, albo trafił
za wschodnią granicę. 
Zacznijmy zatem od początku. Przychodzi rok
2012, cała Polska żyje odbywającym się u nas
Euro, a pan zamiast o mistrzowskim tytule
biało-czerwonych marzy o samolocie. Jak za-
kiełkował ten pomysł?

– Wszystko zaczęło się nieco wcze-
śniej, bo siedem lat temu, kiedy z Lon-
dynu przyleciał na lotnisko Poznań-
Ławica Spitfire – kultowy samolot bitwy
o Anglię. Jego zadaniem był przelot nad
warszawskimi Polami Mokotowskimi
w trakcie święta lotnictwa. Pilotowi to-
warzyszył podczas tej wyprawy me-
chanik. W dniu pokazu samolot wy-
startował zgodnie z planem, ale wró-
cił po 15 min z zalanym silnikiem i nie
był w stanie zrobić nic więcej. Załoga
udała się więc w drogę powrotną do
domu liniami rejsowymi, a Spitfire’a zo-
stawiła u nas. Takiej okazji zobaczenia
tego cuda przestworzy nie mogli prze-
gapić fani lotnictwa, w związku z czym
przez hangar przewinęły się dosłownie
ich tabuny, wśród których byłem i ja.
Któregoś dnia pojawił się tam Wojtek
Matusiak, który bodaj jako jedyny nie
był zainteresowany wejściem do sa-
molotu i zrobieniem sobie zdjęcia.
Chodził jedynie dookoła modelu, roz-
stawił wokół niego lampy i robił zdję-
cia. Pół roku później wydał książkę,
w której opisał historię Spitfire’a. Pod-
czas jej czytania moją uwagę zwróci-
ły przepiękne rysunki techniczne, któ-
re zdecydowanie nie były ręczne jak za
dawnych lat – była to ich współczesna
wersja autocadowa. Zadzwoniłem do
Wojtka i spytałem, jak je zdobył. Oka-
zało się, że Anglicy sprzedają je w In-
ternecie, a jeśli ktoś np. remontuje
taki samolot, wysyłają te materiały za
darmo. To był moment przełomowy.
Od razu miał pan w głowie cały plan działa-
nia?

– Nie, pierwsza myśl była zupełnie
luźna. Stwierdziłem, że skoro cały
czas pracuję w zawodzie, a AutoCAD
jest podstawowym narzędziem mojej
pracy, pojadę do Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie, gdzie znajduje
się jedyny w naszym kraju egzem-
plarz P.11c, zmierzę go wszerz i wzdłuż,

a potem narysuję. Pochwaliłem się
tym Tomkowi Czekajle i okazało się, że
on ma podobny pomysł. Tym sposo-
bem nagle zrobiło się nas dwóch. Po-
tem doszła kolejna dwójka, czyli inży-
nierowie Jerzy Mularczyk i Wiesław Ko-
sowicz. Ten pierwszy to wieloletni pra-
cownik Polskich Zakładów Lotniczych.
Jego wiedza jest dla nas bezcenna, po-
nieważ uczył się od ludzi, którzy przed
wojną pracowali z PZL-u jako kon-
struktorzy. Ponadto miał w swoich za-
sobach bardzo dużo interesujących
nas materiałów. Wiesław Kosowicz to
natomiast inżynier mechanik z Rado-
mia. Wielki pasjonat lotnictwa, który
podjął się kierowania zespołem do od-
tworzenia dokumentacji technicznej
samolotu w postaci cyfrowej i osobiście
nad nią pracuje.
Czyli od początku byliście panowie jak czte-
rej muszkieterowie. Dalsze decyzje zapada-
ły już wspólnie?

– Tak. Pierwsze spotkanie zorga-
nizowaliśmy w Radomiu. Podjęliśmy
wtedy kluczową decyzję, mianowicie że
nie będziemy budować samolotu po-
dobnego do krakowskiego P.11c, ale
odtworzymy go z dokładnością co do
nita. Braliśmy pod uwagę, że z przy-
czyn niezależnych od nas może się to
nie udać, ale przynajmniej zinwenta-
ryzujemy ten model. Dzięki temu bę-
dziemy mieć dokumentację, która
pierwszy raz od wojny prawidłowo
opisze geometrie całego samolotu
i wszystkie szczegóły techniczne. Obec-
nie rozpowszechniane głównie przez
modelarzy rysunki zawierają błędy i nie
do końca są zgodne z oryginałem.
Od czego zaczęliście panowie praktyczne
działania?

– Od znalezienia firmy, która po-
siadała skaner laserowy. Przy jego
użyciu uzyskaliśmy pierwszy obraz
bryły całego samolotu. Był to jednak
bardzo wstępny materiał. Przy tym za-
daniu napotkaliśmy pierwsze proble-
my, które wynikały z konstrukcji sa-
molotów, gdzie cała geometria znaj-
duje się pod poszyciem. W przypadku
P.11c dochodził dodatkowy kłopot, bo-
wiem dolna i górna powierzchnia jego
skrzydeł wykonana była z blachy kar-
bowanej, dzięki czemu była sztyw-
niejsza i cieńsza, a na dodatek ten kra-
kowski egzemplarz jest po przejściach,
przez co jego skrzydła nie są poziome,
ale sporo przechylone. 
Jak pan już powiedział, replika P.11c ma być
wierna z oryginałem co do nita. Trudno to zro-
bić bez dokumentacji samolotu. Czy macie pa-
nowie do niej dostęp?

– Gdyby tak było, nie mielibyśmy
w zasadzie co robić. Prawda jest taka,

że nie zachowała się dokumentacja
żadnego z naszych samolotów. Kiedy
w 1939 r. zaczęto bombardować War-
szawę, jeden z inżynierów dostał za-
danie zorganizowania ekipy, która za-
ładuje całą dokumentację i wywiezie ją
na przedmoście rumuńskie. Nie zdą-
żono tego zrobić, więc 17 września,
wraz z wkroczeniem na nasze teryto-
rium Rosjan przełożono dokumentację
do beczek po paliwie i zakopano w le-
sie w okolicach miejscowości Worwo-
lińce. Jeden z naszych kolegów wybrał
się tam nawet kilka lat temu i próbował
ją znaleźć, ale było tam tak dużo śmie-
ci, że wykrywacz metali co chwilę coś
rejestrował. Także gdzieś tam ta do-
kumentacja jest, z tym że dokładnie nie
wiadomo, w którym lesie, bo jest ich
tam kilka. 
Skąd zatem bierzecie panowie dokumenty?

– Początkowo szukaliśmy ich w In-
ternecie i dostępnych archiwach, pro-
siliśmy o nie także starszych kolekcjo-
nerów. Potem to już było łączenie fak-
tów. P.11 produkowano na licencji w Ru-
munii, założyliśmy więc, że jakieś do-
kumenty powinny tam być. Skontak-
towaliśmy się z fabryką, w której po-
wstawały samoloty, niestety bez suk-
cesu. Nie dawaliśmy jednak za wy-
graną, przeświadczeni o tym, że gdzieś
jest jakiś ślad, tylko musimy na niego
trafić. Używając małego fortelu, szcze-
góły, zachowam dla siebie, udało nam
się dotrzeć do rumuńskich dyplomatów
w Polsce, a dzięki nim do emerytowa-
nych pilotów rumuńskiego lotnictwa.
Udostępnili nam oni do zeskanowania
12 rysunków dokumentacji samolotu Jar
80, którego kadłub był wcześniej za-
stosowany w produkowanej w Brasov
licencyjnej Pezetelce. Dzięki temu uda-
ło nam się odtworzyć pierwotny wymiar
niektórych wręg.
Na jakie problemy napotkaliście panowie przy
odtwarzaniu poszczególnych elementów sa-
molotu?

– Walczyliśmy chociażby z profila-
mi skrzydła. Znaliśmy profil prof. Bar-
tla i zasady jego modyfikacji, ale trud-
no było ustalić ich szczegóły, związa-
ne z grubościami profili i obrysem
skrzydła. Zrobiłem chyba 80 wersji, za-
nim teoria zeszła się z praktyką. Potem
z kolei pojawił się kolejny problemy
– wychodzące dźwigary. W jego roz-
wiązaniu pomógł nam przypadek.
Okazało się, że niedaleko Zwolenia jest
cmentarz, a tam grób kpt. Tadeusza
Sędzielowskiego z krzyżem wykona-
nym z dźwigara P.11c. Jego dokładne
pomiary dały nam pewien obraz, znów
jednak nie pozwoliły znacznie posu-
nąć prac do przodu. W rozwiązaniu

VIP 25

Air Fair 2017

�



�

26 VIP

Air Fair 2017

zagadki pomogło dopiero kolejne ska-
nowanie skrzydła P.11c w Krakowie,
w którym towarzyszyli nam pracowni-
cy Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Chełmie. To wtedy dokonali-
śmy sporego odkrycia, mianowicie że
spora część tego, co jest zapisane w li-
teraturze na temat profili, nie jest praw-
dą.

Żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć
się dziesiątki lat do momentu kon-
struowania P.11c. W biurze, w którym
miało to miejsce, naprzeciwko siebie
siedziały dwie osoby. Jedną z nich był
Jerzy Dąbrowski, konstruktor bom-
bowca PZL-37 Łoś, drugim Wsiewołod
Jakimiuk, który po śmierci Puławskie-
go konstruował P.11c. Temu pierw-
szemu do samolotu nie mieściły się
bomby, więc przerobił jego profil.
Drugi, podpatrując pracę kolegi, prze-
sunął maksymalną grubość profilu
P.11c znacznie poza 25 proc. cięciwy.
I nagle wszystko zaczęło nam się
zgadzać, i problem z dźwigarami
zniknął. 
Czy jest pan w stanie określić, co przy do-
tychczasowej pracy okazał się największą za-
gwozdką?

– Zdecydowanie ogumienie, oka-
zało się, bowiem, że w Polsce nie ma
już ludzi, którzy potrafiliby zaprojekto-
wać je do tego konkretnego samolotu.
Jest co prawda firma, która mogłaby to
zrobić, ale cena, którą podała za tę
usługę, jest dla nas zaporowa. Osta-
tecznie nawiązaliśmy kontakt z an-
gielskim Dunlopem. Jego pracownicy
podeszli do tematu z pełnym zrozu-
mieniem, prosząc jedynie o pół roku na
znalezienie dokumentacji. Jeśli nam ją
udostępnią, będzie szansa na wypro-
dukowanie ogumienia.

P.11c latał właśnie na oponach tej angielskiej
firmy?

– Seryjne myśliwce miały napis Sto-
mil Polska, ale pierwsze prototypy to był
Dunlop, uda nam się więc dochować
historycznej wierności.
Na jakim etapie budowy samolotu jesteście
panowie obecnie?

– Jesteśmy na ostatniej prostej, je-
śli chodzi o jego inwentaryzację. Potem
czeka nas masa edycyjnej roboty, bo
z trójwymiarowego modelu będziemy
musieli wygenerować płaskie PDF-y
ok. 4 tys. elementów P.11c. 
A potem budowa?

– Tak, aczkolwiek do budowy sa-
molotu, tak jak i do prowadzenia woj-
ny, potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze,
pieniądze i jeszcze raz pieniądze.
Pierwszym wydatkiem finansowym bę-
dzie silnik. Udało nam się znaleźć
model Bristol Mercury bardzo podob-

ny do tego, który występował w P.11c.
Czeka na nas w hangarze w Tulsie. Jak
już go dostaniemy, będziemy musieli
nieco przerobić dokumentację, aby
dostosować do niego całość, usunąć
błędy konstrukcyjne i zrobić doróbki,
wynikające z obecnie obowiązujących
przepisów.
To zatrzymajmy się na chwilę przy tych pie-
niądzach. Jakie macie panowie pomysły na
ich pozyskanie?

– Nasze główne dobro to baza
firm, które zaoferowały wybudowanie
poszczególnych elementów samolotu
na bazie dostarczonych im rysunków
i materiałów specjalistycznych, jeśli ta-
kowe będą wymagane. Na pytanie
o cenę usługi, słyszymy: „Dajcie chło-
paki spokój”.
Nie staraliście się panowie o dofinansowania
z instytucji państwowych?

– Prób ich pozyskania było sporo,
ale na razie bez rezultatów.
A wsparcie firm prywatnych?

– Jest, ale niestety tylko tych małych.
Może wykorzystam ten wywiad i za-
apeluję do tych większych, szczególnie
tych, których logo nawiązuje do lotni-
czej symboliki, a które przed wojną pro-
dukowały choćby niewielkie części do
P.11c. Nawet, jeśli dziś zajmują się
czymś innym, niech nie wyrzekają się
swojej historii. Warto byłoby się do
nas przyłączyć, pole do popisu jest na-
prawdę wielkie, tak jak i korzyści pija-
rowe.

Kiedyś na targach trafiłem na eg-
zemplarze Focke Wulfa 190 – nie-
mieckiego myśliwca z końca II wojny
światowej. Widać było, że dopiero co
wyszedł z fabryki. Zainteresowany,
zacząłem rozmawiać z obsługą sa-
molotu. Okazało się, że odbudowano
go na podstawie zachowanej doku-
mentacji. Spytałem, skąd mieli na to
pieniądze. Odpowiedzieli, że nie było
z tym problemu, bo to przecież dorobek
ich przemysłu narodowego. Dostawcy
duralu rywalizowali między sobą, żeby
przekazać go do budowy – raptem
wszyscy twierdzili, że dostarczali go do
lotnictwa w czasie wojny. Ostatecznie
każdy dał po trochę. BMW znalazło
i wyremontowało silnik – notabene rę-
kami Polaka ze Świdnika. Bosh od
razu zaoferował odtworzenie wszyst-
kich agregatów, które robił do orygi-
nałów. My takiego wsparcia niestety nie
mamy, a w czym jesteśmy gorsi od Nie-
miec czy innych nie tylko europejskich
krajów, które dbają o swoje historycz-
ne samoloty?
Prace nad prototypem P.11c firmujecie pa-
nowie we czterech, jednak – jak już pan wspo-
minał – celu nie dałoby się osiągnąć bez po-

Walczyliśmy chociażby 
z profilami skrzydła.
Znaliśmy profil prof.
Bartla i zasady jego mo-
dyfikacji, ale trudno było
ustalić ich szczegóły,
związane z grubościami
profili i obrysem skrzy-
dła. Zrobiłem chyba 
80 wersji, zanim teoria
zeszła się z praktyką.

Fot. Fundacja Polskie Legendy Lotnictwa
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mocy innych pasjonatów lotnictwa. Jak wie-
lu ich jest?

– Mnóstwo. Muszę pani powie-
dzieć, że w ciągu mojego 60-letniego
życia nigdy wcześniej nie spotkałem się
z takimi pokładami życzliwości jak
przy pracy nad P.11c. I to wcale nie oka-
zywały jej duże i bogate firmy, ale
małe przedsiębiorstwa i tzw. zwykli lu-
dzie, którzy gdzieś o nas usłyszeli
i chcieli dorzucić swoją cegiełkę do
tego projektu. Z niektórymi z nich nig-
dy się nie widzieliśmy, kontaktujemy się
ze sobą jedynie za pomocą maili i te-
lefonów. Nikt za swoją pomoc nie
chciał ani złotówki.
Czy podczas tej żmudnej pracy mieliście pa-
nowie chwile zwątpienia?

– Zdarzały się takowe. Same prze-
róbki profili skrzydła były dołujące.
Za każdym razem, kiedy nie wycho-
dziło, przychodziło zniechęcenie i zwąt-
pienie, ale zaraz nastrój wracał na wła-
ściwe tory, bo w gruncie rzeczy to fan-
tastyczna, prawie detektywistyczna
praca. Mimo że posiadamy nowocze-
sne systemy projektowania, zawsze
próbujemy używać innych metod, ma-
jąc w głowie przedwojenne możliwości
projektowe. Odkrywanie przedwojen-
nego procesu projektowania sprawia
dużo satysfakcji. Czas, który poświę-

camy, nie jest zmarnowany – byłby taki,
gdybyśmy przesiedzieli go przez tele-
wizorem. Ponadto pracujemy zespo-
łowo, wspaniale się wspieramy. Wie-
sław Kosowicz, który trzyma cały pro-
jekt w garści i który jest naszym głów-
nym filarem, posiada niewyczerpane
pokłady optymizmu. Wciągnął do
współpracy całą swoją rodzinę. Córka
ma zacięcie graficzne i tworzy dla
nas grafiki, a syn panuje nad naszą
stroną internetową.
Replika P.11c ma nie tylko być, ale przede
wszystkim latać. Jak wyobraża pan sobie jej
rolę, kiedy już powstanie?

– Będziemy się nią chwalić pod-
czas pokazów lotniczych. Uściślę, pla-
nujemy zbudować kilka sztuk tego sa-
molotu. Kupnem na potrzeby zespołu
pokazowego jest zainteresowane do-
wództwo greckich sił powietrznych.
Dla tamtejszych pilotów samolot PZL
P.24, czyli eksportowa wersja „Peze-
telki”, to „bohater” z okresu walk z wło-
ską agresją. Na nim właśnie dokona-
no m.in. staranowania włoskiego bom-
bowca.
Zakładam, że nie postawią panowie sobie sa-
molotu w ogródku, gdzie zatem będzie się on
fizycznie znajdował?

– Ma pani rację, z samolotem nie
jest tak jak z samochodem – nie moż-

na postawić go w garażu czy na pod-
jeździe przed domem albo na chod-
niku. Dla samolotu potrzebne są lotni-
sko i hangar, i oczywiście jednostka,
która będzie go obsługiwała. Mamy kil-
ka propozycji i zapewne, z którejś
z nich skorzystamy.
Kiedy nadejdzie moment „0” i replika P.11c
ujrzy światło dzienne?

– Pierwotnie zakończenie prac pla-
nowaliśmy na 2018 r., ale już w tej chwi-
li widzimy, że trudno będzie dotrzymać
tego terminu, choć jakieś szanse na to
jeszcze są. Dla finalizacji takiego
przedsięwzięcia potrzebne są pienią-
dze. W chwili obecnej finansujemy się
sami, ale nie tracimy nadziei, że po-
zyskamy poważnego partnera finan-
sowego.
To w tej chwili pana największe marzenie?

– Tak. Nim dopadnie mnie liche
zdrowie i stetryczenie, przez co odbiorą
mi uprawnienia lotnicze, chcę przele-
cieć się tym samolotem choćby raz
i wiem, że tak właśnie będzie. Ogrom-
na grupa pasjonatów lotnictwa wspie-
ra nas duchowo i czasem finansowo. To
pozwala nam ładować akumulatory,
a oni wpisują się na naszą listę kolej-
kową do laszowania „P-jedenastki”!

Rozmawiała Justyna Franczuk

UNIMOR RADIOCOM jest tradycyjnym dostawcą elektroniki profesjonalnej i specjalnej dla potrzeb
lotnictwa wojskowego i cywilnego. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję, sprzedaż, ser-
wis, modernizacje oraz odtwarzanie resursów międzyremontowych radiostacji własnej produkcji.

Podczas tegorocznej edycji Air Fair prezentujemy naszą najnowszą wersję pokładowej radiostacji ko-
munikacyjnej VHF/UHF typu RS-6113-2-C2MA. Radiostacja jest przystosowana do współpracy z cy-
frową magistralą ARINC 429 oraz docelowo MIL-STD-1553B. Sterowana z wielofunkcyjnego,
elektronicznego panelu typu tablet lub „GlassCockpit”, na którym zobrazowano wszystkie dane urzą-
dzenia. Zachowana została możliwość
automatycznego przejścia radiostacji
na sterowanie z klasycznego progra-
matora w przypadku awarii szyny po-
kładowej.

UNIMOR RADIOCOM wytwarza po-
nadto programatory elektroniczne do
radiostacji eksploatowanych na sa-
molotach Su-22, MiG-29, śmigłowcach Mi-17, Mi-24 i in-
nych, a także radiostacje cywilne samolotowe, bazowe
i polowe oraz anteny stacjonarne, samochodowe i polowe
VHF/UHF.
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N
asza działalność opiera
się na produkcji tłoko-
wych silników lotniczych
ASz-62 IR do samolo-
tów An-2 i M-18 „Dro-

mader” Y5B, ich naprawach i re-
montach. Posiadają one szereg mię-
dzynarodowych certyfikatów, które
potwierdzają ich wysoką jakość. Po
modernizacji, jakiej zostały poddane,
ich częścią są elektroniczny wtrysk
paliwa oraz zwiększone resurs i moc;
są one także przystosowane do za-
silania paliwem samochodowym E95.
Nasza oferta handlowa to również
produkcja kół i przekładni zębatych
dla przemysłu lotniczego, części do
silników wysokoprężnych, pomp ole-
jowych, korpusów pomp oraz innych
elementów, które wymagają precyzji

wykonania. Uzupełniają ją usługi
w zakresie obróbki mechanicznej

oraz cieplnej, cieplno-chemicz-
nej i galwanicznej oraz pro-
dukcja i remont zespołów
i części silnika TWD-10B do
samolotu AN-28. W chwili
obecnej przeprowadzamy
próby z nowym lotniczym sil-
nikiem tłokowym PZL 200
o mocy 280 KM oraz prace
konstrukcyjne nad nowym
lotniczym silnikiem PZL 100,

zasilanym olejem napędowym.
Swoje wyroby dostarczamy

dla kontrahentów z całego świa-
ta – przedstawicieli przemysłu lot-

niczego (silniki, podzespoły, części,
usługi remontowe i kooperacyjne)
oraz motoryzacyjnego (części do sil-
ników wysokoprężnych, które mają
zastosowanie w pojazdach trakcyj-
nych i samochodach). Występujemy

na rynku również jako kooperant
w zakresie części maszyn roboczych,
głównie kół zębatych. 

Naturalny rozwój naszej firmy
opiera się na certyfikacji. Aby spro-
stać wymaganiom stawianym przez
nowoczesny przemysł lotniczy, uzy-
skaliśmy certyfikaty: ISO 9001-2008,
AS 9100, PART 145, PART 21G, AQAP-
2110, NADCAP na azotowanie gazo-
we i jonowe, hartowanie próżniowe,
chromowanie, fosforanowanie, pa-
sywację, elektrodrążenie chemicz-
ne, badania nieniszczące stanu po-
wierzchni (NITAL ETCH) i defekto-
skopię magnetyczną. Grono to do-
pełnia certyfikat Wewnętrznego Sy-
temu Kontroli, wdrożony w celu umoż-
liwienia sprzedaży produkcji spe-
cjalnej.

Naszym celem jest spełnienie
wymagań jakościowych i bezpie-
czeństwa w wytwarzanych wyrobach.
Chcemy, by każdy klient wiedział, że
jakość, niezawodność i bezpieczne
użytkowanie wyrobów są naszym
atutem.

www. wsk.kalisz.pl

WSK „PZL- KALISZ”
S.A. jest zakładem pol-
skiego przemysłu lotni-
czego, powstałym
w 1952 r. Podczas kilku-
dziesięcioletniej działal-
ności wyrobiliśmy sobie
markę solidnego part-
nera w biznesie, co pro-
centuje każdego dnia

Naszym celem jest 
spełnienie wymagań 
jakościowych i bezpie-
czeństwa w wytwarza-
nych wyrobach. Chcemy,
by każdy klient wiedział,
że jakość, niezawodność
i bezpieczne użytkowanie
wyrobów są naszym 
atutem.

Kaliskie silniki mają moc
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J
eśli by się spytać przypadkowych
osób na ulicy o pierwsze skoja-
rzenie z lotnictwem, to pośród ta-
kich określeń, jak „przygoda”,
„drogie hobby”, „wolność”, „szyb-

kie i dalekie podróże” z pewnością
znajdzie się również słowo „nowocze-
sność”. Jest to skojarzenie oczywiste, al-
bowiem lotnictwo od zarania było wy-
znacznikiem rozwoju technicznego
i jako pierwsze lub jedno z pierw-
szych zazwyczaj korzystało z wszelkich
nowinek technicznych i technologicz-
nych. Dotyczy to głównie lotnictwa
wojskowego oraz samolotów pasa-
żerskich, które dziś są dosłownie na-
faszerowane elektroniką. Szklany kok-
pit z ciekłokrystalicznymi wyświetla-
czami, które dostarczają pilotowi wszel-
kich niezbędnych informacji w czytel-
nej formie, nawigacja satelitarna, kom-
putery pokładowe, nowoczesne, wy-
dajne i oszczędne silniki czy czysta ae-
rodynamicznie linia oraz szerokie wy-
korzystanie kompozytów – taka jest
współczesność lotnictwa, także tego
„małego” (general aviation, GA). 

Jednakże
nie wszystkich
fanów awiacji po-
ciąga pogoń za no-
woczesnością. Nie dla
każdego szczęśliwego po-
siadacza licencji pilota siłą przy-
ciągającą do lotnictwa jest rzeczona
nowoczesność. Wielu lotników szuka
czegoś więcej, czegoś, za czym tęsk-
nią od momentu lektury książek Meis-
snera, Arcta, Urbanowicza, czegoś, co
można określić przy użyciu dość już wy-
świechtanego określenia „wielka przy-
goda”. Dlatego na lotniskach za gra-
nicą, a od niedawna także w Polsce,
obok opływowych kształtów nowocze-
snych latających limuzyn można spo-
tkać konstrukcje z płótna i drewna z od-
krytym kokpitem. Dlatego do uszu
oprócz świstu turbiny dobiega także
charakterystyczny gang pojedynczej
gwiazdy. 

Moda na oldtimery
Lotniska w wielu krajach, także u nas,

są domem nie tylko dla nowocze-

snych, wypełnionych elektroniką sa-
molotów, lecz także dla tzw. oldtimerów
– maszyn z historią, zbudowanych kil-
kadziesiąt lat temu, które, jak mogło-
by się wydawać, mają już najlepsze
lata za sobą. Jednakże mimo dość doj-
rzałego wieku w wielu przypadkach
cieszą się one rewelacyjnym wprost
stanem technicznym i dzielnie wzbija-
ją się w powietrze ku wielkiej uciesze
ich właścicieli i widzów na ziemi.

Jaki jest sens posiadania oldtime-
ra? Jakie może być uzasadnienie dla
wydawania setek tysięcy czy milio-
nów złotych/dolarów/euro (niepo-
trzebne skreślić) na utrzymanie ma-
szyny, której archaiczny silnik być
może nie odpali za pierwszym razem,

Dyskretny urok

Piotr Dudek

Duxford w hrabstwie 
Cambridge, ciche, letnie 

przedpołudnie. Nagle słychać 
narastający dźwięk dwunastocylindrowych 

silników rzędowych, a na horyzoncie 
pojawiają się sylwetki brytyjskiego Spitfire’a 

i niemieckiego Messerschmitta Bf 109E. 
Samoloty przelatują w ciasnej formacji 

nad tysiącami. Trafiliśmy 
na Flying Legends

oldtimerów
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maszyny, w której próżno szukać glass-
cockpitu? Jest to pytanie analogiczne
do tego kierowanego do właścicieli sta-
rych samochodów. Odpowiedź w obu
przypadkach, moim zdaniem, jest jed-
na: poszukiwanie „prawdziwego lot-
nictwa”, wielkiej lotniczej przygody,
pęd ku dziecięcym i młodzieńczym ma-
rzeniom lub w innych słowach chęć ob-
cowania z lotniczą legendą.

Oldtimery na pewno nie są dla każ-
dego. Nie zadowoli się nimi wiecznie
zabiegany biznesmen, spieszący z jed-
nego spotkania na drugie. Nie spojrzy
na nie przychylnym okiem fanatyk no-
wych technologii, dla którego brak
odbiornika GPS na pokładzie czy nie-
możność podłączenia tabletu równo-
rzędne jest z rodzinną tragedią. Sa-
moloty z historią są przeznaczone dla
prawdziwych pasjonatów, dla ludzi
gotowych poświęcić im serce, czas i…
majątek, by doprowadzić do stanu
lotnego, by utrzymać w nienagannej
kondycji, by dokonywać cudów, zdo-
bywając części zamienne, by wreszcie
znosić kaprysy wiekowych bądź co
bądź maszyn. Właściciele oldtimerów
to prawdziwi ludzie renesansu – oso-
by łączące zdolności pilota, mena-
dżera, nawigatora i mechanika.

Na świecie latające oldtimery są
bardzo popularne, biorą udział w licz-
nych pokazach i piknikach lotniczych,
są wynajmowane do filmów, są
oczkiem w głowie swoich właścicieli,
częstokroć bogatych biznesmenów,
lecz również wyspecjalizowanych pod-
miotów, takich chociażby jak Old Fly-
ing Machine Company, założona przez
legendę RAF-u i lidera Red Arrows
Raya Hanna oraz jego syna Marka
(który kilkukrotnie gościł w Polsce, pi-
lotując m.in. myśliwiec Supermarine
Spitfire Mk. IX), Commemorative Air
Show czy wiele innych. Właściciele wy-
dają majątek na ich utrzymanie w sta-
nie lotnym, na obsługę techniczną czy
certyfikację, lecz ich ulubieńcy odpła-
cają się im. W wielu przypadkach
poza pięknym, acz kosztownym hobby,
oldtimery są maszynką do zarabiania
pieniędzy. Dotyczy to zwłaszcza tzw.
warbirds, czyli samolotów o rodowo-
dzie wojskowym, które brały udział
w konfliktach zbrojnych XX w. Skrzy-
dlaci weterani II wojny światowej, woj-
ny koreańskiej, a nawet Wielkiej Woj-
ny są łakomym kąskiem dla organi-
zatorów wszelkiej maści imprez lotni-
czych i okołolotniczych. Niech pierwszy
rzuci kamień ten z miłośników lotnic-
twa, który mimowolnie nie poczuł nig-
dy przyjemnego dreszczu emocji, sły-
sząc przepiękny dźwięk 12-cylindro-

wego Merlina czy ryk pracującego
na pełnych obrotach Griffona, którego
nie zachwyciły opływowe linie Mu-
stanga czy Latającej Fortecy.

Samoloty z duszą
Na całym świecie latają setki old-

timerów i samolotów zaliczanych do
grupy warbirds. W dużej części są to
maszyny oryginalne, pieczołowicie od-
nawiane i doprowadzane do stanu
zdatnego do lotu przez właścicieli lub
placówki muzealne, jednakże należy
również pamiętać o wiernych, budo-
wanych od podstaw rekonstrukcjach
i replikach, które ze względu na nie-
dostępność oryginalnych części lub
komponentów wykorzystują elementy
zamienne. Koronnym przykładem są
repliki samolotu Jak-3, napędzane ame-
rykańskim silnikiem Allison V-1710, czy
budowane przez Flug+Werk repliki
Fw-190, których serce stanowi, o ironio,
radziecki ASz-82 FN, który oryginalnie
napędzał jednego z groźniejszych
przeciwników Focke Wulfa na froncie
wschodnim – myśliwiec Ła-5 FN i Ła-7
konstrukcji Ławoczkina. 

Warbirds, jak już wspomniałem, są
– z jednej strony – oczkiem w głowie
i dumą właścicieli, z drugiej – skar-
bonką bez dna, ale też maszynką do
zarabiania pieniędzy, funduszy na dal-
szą konserwację i utrzymanie. Lecz jest
jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt,
o którym nie można zapominać. Sa-
moloty zaliczane do tej klasy są świad-
kami historii, nośnikami pamięci o wy-
darzeniach i ludziach związanych z lot-
nictwem. Właściciele historycznych
maszyn bojowych z wielką pieczoło-
witością odtwarzają nie tylko samą
konstrukcję samolotu, lecz także jej ma-
lowanie, oznakowanie konkretnego
egzemplarza, dbając o najmniejsze
szczegóły, by wyglądał tak jak kilka-
dziesiąt lat temu. Tak odrestaurowane
samoloty nie tylko cieszą oko miłośni-
ków awiacji, lecz także są swoistymi na-
uczycielami historii, kustoszami pa-
mięci, albowiem za każdym oznacze-
niem kryją się konkretne nazwiska
i twarze, odbyte loty, stoczone poje-
dynki, odniesione zwycięstwa i ponie-
sione klęski.

Cały świat kocha warbirds
Na świecie organizowane są spe-

cjalne pokazy lotnicze poświęcone
tylko historycznym samolotom woj-
skowym. Do najsłynniejszych imprez
tego typu w Europie należą te organi-
zowane przez Imperial War Museum
w Duxford – Flying Legends oraz Bat-
tle of Britain Show, pokazy Shuttleworth

Collection, poświęcone w dużej części
awiacji czasów Wielkiej Wojny, La Fer-
té Alais Airshow na lotnisku Cerny we
Francji czy Aviatická Pout’ w Pardubi-
cach. W Stanach Zjednoczonych na-
leży wymienić EAA AirVenture Osh-
kosh, Dayton Airshow, Indianapolis Air-
show, History of Flight Airshow w Ge-
neseo (stan Nowy Jork). Warto też
wspomnieć o tym, że mieszkańcy An-
typodów również kochają warbirds,
czego dowodem są wielkie i spekta-
kularne imprezy, takie jak Warbirds
over Wanaka (Nowa Zelandia).
Wszystkie one łączą w sobie cechy po-
kazu lotniczego i rekonstrukcji histo-
rycznej. Oprócz przepięknie odre-
staurowanych maszyn weteranów czę-
sto można tam spotkać grupy odtwa-
rzające dany okres historyczny. I tak
np. podczas Flying Legends Airshow
w Duxford nie jest niczym nieco-
dziennym nie tylko widok spadochro-
niarzy z 101. Dywizji Powietrznode-
santowej czy piechoty brytyjskiej, lecz
także przechadzających się po lotni-
sku czy obsługujących stoiska ga-
stronomiczne WAAF-ek – przedsta-
wicielek żeńskiej służby pomocniczej
w Royal Air Force, siłach powietrznych
Wielkiej Brytanii. Przy odrobinie szczę-
ścia można spotkać samego premie-
ra Churchilla! Także piloci zasiadają-
cy za sterami historycznych maszyn na
czas pokazów zamieniają nowoczesne
niepalne kombinezony i twarde hełmy
ochronne na skórzane kurtki i miękkie
hauby. Same pokazy to jedyne w swo-
im rodzaju widowiska obejmujące
przeloty indywidualne połączone
z akrobacją, symulowane walki po-
wietrzne, symulacje ataków na cele
naziemne (częstokroć z użyciem pi-
rotechniki) czy wreszcie spektakular-
ne przeloty kilkunastu lub kilkudzie-
sięciu maszyn. Ryk takiej ilości silników
tłokowych i widok maszyn, o których do
tej pory czytało się tylko w książkach
o II wojnie światowej, robi ogromne
wrażenie, zwłaszcza jak się pomyśli,
że najmłodsze z tych samolotów mają
po ponad 70 lat.

Wszystkie pokazy lotnicze groma-
dzą grono pasjonatów, ale pokazy
warbirds to prawdziwy zjazd lotni-
czych „freaków”, ludzi, którzy nawet je-
śli nie latają i nie mają licencji, to lot-
nictwem żyją, lotnictwo kochają i są
w stanie pojechać na drugi koniec kon-
tynentu, ba, świata, by zobaczyć swo-
je ukochane maszyny. Bywalcy tego
typu imprez to ludzie, u których puls
przyspiesza na widok eliptycznych
skrzydeł Spitfire’a i na dźwięk czterech
gwiazdowych Wright R-1820, napę-



� dzających legendarną Latającą For-
tecę. Można powiedzieć, że u tych lu-
dzi serce zamiast krwi pompuje ben-
zynę lotniczą. Skoncentrowane wo-
kół oldtimerów imprezy gromadzą lu-
dzi, którzy godzinami potrafią dysku-
tować przy kuflu o wyższości Spitfire’a
nad „sto dziewiątką”, o rewolucyjnym
profilu laminarnym skrzydła P-51 Mu-
stang albo o mocnych i słabych stro-
nach MiGa-15 w konfrontacji z ame-
rykańskim F-86 Sabre. Podczas Flying
Legends niczym niezwykłym nie są
długie i namiętne rozmowy o wielkich
bitwach powietrznych z przeszłości,
podczas których analizowane są
wszelkie ich aspekty taktyczne i tech-
niczne. 

To właśnie charakteryzuje wszyst-
kich wielbicieli warbirdsów – bezgra-
niczna pasja i uwielbienie tych wspa-
niałych historycznych maszyn. Nie
wszyscy ci ludzie są ekspertami, nie
wszyscy posiedli wiedzę techniczną,
niezbędną do poznania budowy i za-
sad działania samolotu, czy też szcze-
gółową wiedzę historyczną, lecz pasja,
którą posiadają, pcha ich ku pogłę-
bianiu tej wiedzy, ku wzajemnej jej
wymianie z innymi pasjonatami.

Imprezy poświęcone oldtimerom to
również hołd złożony „tym nielicznym”
– ludziom, którzy kilkadziesiąt lat temu
walczyli i ginęli pod niebem wszystkich
kontynentów, i którzy na tego typu po-
kazach zawsze witani są owacją na
stojąco i fetowani jak najwięksi naro-
dowi bohaterowie. 

Biało-czerwone oldtimery
Wśród latających obecnie histo-

rycznych maszyn wojskowych znaj-
dują się również egzemplarze przy-
ozdobione biało-czerwoną szachow-
nicą. Flagowym przykładem jest Su-
permarine Spitfire Mk. Vb, będący
własnością Historic Aircraft Collec-
tion i noszący oznaczenia 317. Dywi-
zjonu Myśliwskiego „Wileńskiego” (litery
kodowe JH-C). Ciekawostką jest, iż
dokładnie ten egzemplarz (nr BM597),
wyprodukowany w 1942 r., służył pod-
czas wojny w dwóch polskich dywi-
zjonach – 315. i właśnie w 317. Na we-
wnętrznej stronie bocznych drzwiczek
kokpitu tego Spitfire’a można zna-
leźć podpisy pilotów, którzy kiedyś
zasiadali za sterami BM597 – por. pil.
Ludwika Martela, gen. bryg. pil. Ta-
deusza Andersza i ppłk pil. (S/Ldr)
Franciszka Kornickiego. Także eg-
zemplarz drugiego z legendarnych
brytyjskich myśliwców Hawker Hurri-
cane został w 2015 r. przyozdobiony
oznaczeniami, tym razem 303. Dywi-

zjonu Myśliwskiego z okresu Bitwy o An-
glię. Przedstawia maszynę o kodo-
wym oznaczeniu RF-E, którą latał m.in.
sierż. pil. Kazimierz Wunsche. Oczy-
wiście lotniczy purysta będzie kręcił no-
sem na wersję samolotu – maszynę
wersji Mk. I z 1940 r. odgrywa obecnie
późniejszy model Mk. XII, ale tak czy in-
aczej cieszy sama obecność godła ko-
ściuszkowskiego na licznych impre-
zach lotniczych. Polskie oznaczenia
czasowo nosiły również inne maszyny,
takie jak Supermarine Spitfire Mk. Vb
nr ser. AB 910 (własność Battle of Bri-
tain Memorial Flight), który był go-
ściem pikniku lotniczego w Góraszce
(nosił wtedy oznaczenia najsłynniej-
szego chyba polskiego „Spita” – ka-
czora Donalda, pilotowanego przez
Jana Zumbacha z dywizjonu 303), czy
Spitfire Mk. IX (MH 434), należący do
The Old Flying Machine Company
– chyba przez dwa sezony nosił on
oznaczenia samolotu, którym latał
Aleksander Gabszewicz (litery SZ-G
oraz wizerunek boksującego buldoga).
Ta ostatnia maszyna, podobnie zresz-
tą jak wiele innych latających obecnie
Spitfire’ów, ma za sobą ciekawą ka-
rierę filmową. Wystąpiła w obrazie
„O jeden most za daleko”, a wcześniej
zagrała jedną z głównych ról w kulto-
wej „Bitwie o Anglię” z 1969 r.

Za oceanem można spotkać kilka
samolotów MiG-15/17 (Lim-2/5), które
noszą polskie oznakowania. Świet-
nym przykładem jest Lim-5 P o nume-
rze taktycznym 620, w kokpicie które-
go etatowo zasiada znany pilot poka-
zowy Randy Ball. Samolot został za-
kupiony w 1993 r. w Zamościu i przez
15 lat był remontowany i przywracany
do stanu lotnego. Jest to bodaj jedyny

latający egzemplarz samolotu Lim-5
w wersji wyposażonej w stację radio-
lokacyjną (odpowiednik MiGa-17 PF).
Na amerykańskich imprezach lotni-
czych można jeszcze obejrzeć takie
maszyny, jak MiG-15 UTI (przerobiony
w Polsce na SB Lim-1), opatrzony nu-
merem taktycznym 358 (podczas służ-
by w Polsce latał m.in. w 25 PLM) oraz
Lim-5 (nr takt. 1210), który podczas
32 lat służby latał w 11 PLM oraz
w 62 LPSzB, gdzie skończył swoją ka-
rierę dnia 17 listopada 1990 r.

Jak widać, biało-czerwona sza-
chownica jest obecna nawet pod nie-
bem Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Nasuwa się więc pytanie, jak w takim
razie wygląda sytuacja samolotów
klasy warbirds w Polsce? Można by się
przecież spodziewać, że w kraju z tak
bogatą historią lotniczą będzie sporo
wciąż latających maszyn wojskowych,
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które niegdyś służyły w polskim lot-
nictwie. Otóż nic bardziej mylnego.
W Polsce moda na warbirds dopiero
się budzi, i to jak na razie bardzo nie-
śmiało. Można tylko podejrzewać, że
jest to spowodowane głównie przy-
czynami finansowymi – jak już wspo-
minałem, zakup, renowacja i utrzy-
manie takiego samolotu stanowią bar-
dzo poważny koszt, czy też procedu-
ralnymi i administracyjnymi – Urząd
Lotnictwa Cywilnego (podobnie zresz-
tą jak FAA w USA) nie należy do naj-
bardziej przyjaznych organów, nie
bez powodu przez niektórych lotników
jest nazywany urzędem przeciwlotni-
czym.

Mimo to są w Polsce pasjonaci, któ-
rzy kupują latające zabytki lub przy-
wracają historyczne maszyny do sta-
nu lotnego. Na szczególną uwagę za-
sługuje Fundacja „Polskie Orły” Zbi-

gniewa Niemczyckiego, która m.in.
doprowadziła do stanu lotnego prze-
pięknego szkolno-bojowego Lima
nr boczny 006, który do 2013 r. ze Sła-
womirem Hetmanem za sterami cieszył
oczy polskich miłośników awiacji na
licznych imprezach lotniczych. Fun-
dacja odnowiła również TS-8 Bies pol-
skiej konstrukcji. Ważną osobą w śro-
dowisku polskich entuzjastów samo-
lotów historycznych jest Jacek Mainka
– właściciel pięknego Tiger Motha,
DHC-1 Chipmunk (samolotu zapro-
jektowanego przez twórcę legendar-
nego P.11c – Wsiewołoda Jakimiuka)
oraz obserwacyjnego Taylorcraft Au-
ster. Jest on również pierwszym w hi-
storii polskim pilotem, który przyleciał
do kraju myśliwskim Supermarine
Spitfire (model Mk. XVI, nr ser. TE 184,
znaki ZF-U), co miało miejsce w czerw-
cu 2014 r.

W ULC jest zarejestrowanych kil-
ka(naście) samolotów, które można
uznać za historyczne, takich jak An-2,
TS-8, TS-11, Jak-50, Jak-52, jednakże
i tak pozostaje pewien niedosyt. Po
zniknięciu z polskiego nieba samolo-
tu SB Lim-2 „006” Polska cierpi na brak
własnego rasowego warbirda. Oczy-
wiście dla entuzjastów awiacji nie jest
żadną tajemnicą, że Fundacja Polskie
Legendy Lotnictwa pracuje nad pro-
jektem, którego celem jest zbudowanie
dokładnej latającej repliki słynnego
PZL P.11c, ale o tym przeczytacie pań-
stwo dokładnie na innych stronach ni-
niejszego magazynu. Niestety wydaje
się, że jeszcze długo przyjdzie pocze-
kać na rasowe polskie warbirds. Nie
mówię tu tylko o samolotach pokroju
Spitfire’a czy Hurricane’a, choć – zwa-
żywszy na udział polskich lotników
w wojnie powietrznej nad Europą Za-
chodnią – obecność takich maszyn by-
łaby więcej niż wskazana. Warto spoj-
rzeć też na drugą stroną żelaznej kur-
tyny. Przecież Polska jako byłe państwo
członkowskie Układu Warszawskie-
go mogłoby wyspecjalizować się w re-
nowacji i przywracaniu do stanu lot-
nego maszyn produkcji radzieckiej, od
wojennych jaków, poprzez wspomnia-
ne wcześniej Limy, na MiGach-21
kończąc.

Myślę, że problem nie leży w chę-
ciach i braku umiejętności. Tych, jak się
zdaje, nigdy nad Wisłą nie brakowało.
Wielu entuzjastom jednak sen z oczu
spędza aspekt finansowy. Nadal też,
mimo światłych wyjątków, pokutuje
stereotyp lotnictwa jako drogiego hob-
by, na którym nie można zarobić (jak
głosi stary lotniczy „suchar”: „Jak w lot-
nictwie zdobyć małą fortunę? Zacząć
od dużej fortuny”). Brak jest poważnych
inwestorów, którzy w renowacji zabyt-
kowych samolotów dojrzą coś więcej
niż tylko piękną, lecz mało pożyteczną
biznesowo pasję, a mianowicie szan-
sę na promocję, na pokazanie się na
imprezach zarówno w kraju, jak i za
granicą. Mam cichą nadzieję, że naj-
bliższe lata pokażą, jak bardzo się my-
liłem, pisząc te słowa, albowiem ocza-
mi wyobraźni widzę piękną kolekcję la-
tających Migów, przyozdobionych bia-
ło-czerwoną szachownicą, ukazują-
cych powojenny rozwój konstrukcji lot-
niczych od MiGa-15 (Lim 1/2) po nad-
dźwiękowego MiGa-21. W marzeniach
tych widzę również cudowną drobną
sylwetkę P-11c, z gracją prezentowaną
przez polskiego lotnika zdumionej bry-
tyjskiej widowni podczas którejś z ko-
lejnych edycji Flying Legends. Czy
kiedyś to marzenie się spełni? �

Na świecie latające oldti-
mery są bardzo popularne,
biorą udział w licznych poka-
zach i piknikach lotniczych,
są wynajmowane do filmów,
są oczkiem w głowie swoich
właścicieli, częstokroć boga-
tych biznesmenów, lecz rów-
nież wyspecjalizowanych
podmiotów

Fot. Piotr Dudek (5)
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Będąc pilotem wojskowym, na pewno śledził
pan od samego początku polskie przymiar-
ki do nowoczesnych samolotów wielozada-
niowych. Czy F-16 był od początku pańskim
faworytem? Jak oceniłby pan Jastrzębia w po-
równaniu do, wydaje się, głównych konku-
rentów w tym przetargu, czyli Mirage 2000
oraz JAS-39 Gripen? Co pańskim zdaniem zde-
cydowało o wygranej F-16? 

– O wyborze systemu F-16 zdecy-
dowała polityka i pewnie efektywny lob-
bing. Chciałbym zaznaczyć, że celowo
określam wybór tego samolotu jako
rozwiązanie systemowe, ponieważ
– w przeciwieństwie do wymienionej
przez pana konkurencji – pozyskaliśmy
komplementarny system bojowy. F-16
bez szerokiego wsparcia systemem
szkoleniowym, logistycznym, opera-
cyjnego wykorzystania jest jedynie
drogą zabawką. Rząd USA gwaran-
tował wsparcie, które w efekcie spo-
wodowało zbudowanie na chwilę ja-
kości porównywalnej z holenderską czy
duńską.

Instruktorzy USAF i ANG nauczyli
nas nie tylko, jak wykonywać popraw-
nie start i lądowanie, ale przede wszyst-
kim jak skutecznie wykorzystać sa-
molot jako narzędzie do realizacji na-

kazanych celów. Nauczyli nas, w jaki
sposób i co można zrobić z nowocze-
snym systemem bojowym, jeśli dyspo-
nujemy odpowiednio wyszkolonym per-
sonelem. Człowiek, jego umiejętności
i przygotowanie są absolutnie naj-
ważniejsze. Oprócz super nowoczesnej
techniki lotniczej w ramach kontraktu
pozyskaliśmy dziesiątki lat doświad-
czenia i dostęp do ogromnej wiedzy.
Kontrakt ten, wsparty ogromnym za-
angażowaniem ludzi, którzy wprowa-
dzali go w Polsce w życie, spowodował,
że szybko wskoczyliśmy do elity no-
woczesnego, światowego lotnictwa
wojskowego. Niestety na krótko.

Wielokrotnie w ramach dużych
międzynarodowych ćwiczeń wykony-
wałem loty z pilotami państw europej-
skich na samolotach F-16. Wspaniale
było patrzeć, jak polscy lotnicy dowo-
dzą dużymi ugrupowaniami, ucząc
Niemców i Francuzów nowoczesnej
sztuki wojennej. 
W listopadzie zeszłego roku obchodziliśmy
dziesięciolecie F-16 w Siłach Powietrznych RP.
Jak mógłby pan podsumować tę pierwszą de-
kadę? Co udało się osiągnąć? Co jeszcze po-
zostało do zrobienia w porównaniu z plana-
mi pierwotnymi? Jakie główne wyzwania cze-

kają polskie lotnictwo wojskowe, a w szcze-
gólności jednostki Jastrzębi, na progu dru-
giego dziesięciolecia?

– Jesteśmy praktycznie na począt-
ku drogi. Wiem, że brzmi to niecieka-
wie, ale – niestety – w ostatnich latach
bardzo wiele zostało zaprzepaszczo-
ne. Wielokrotnie rozmawiałem z gen.
Błasikiem o konieczności szybkiej wy-
miany samolotów Su-22 i MiG-29 na
samoloty F-16, niekoniecznie nowe.
Dysponując dużą, zunifikowaną flotą
maszyn bojowych, mogliśmy zbudo-
wać w kraju możliwości obsługowe,
remontowe, szkoleniowe i moderni-
zacyjne w oparciu o rodzime przed-
siębiorstwa – zakłady lotnicze WZL 1,
2 i 4, budując w mądry sposób swą
niezależność od Amerykanów. Unifi-
kacja platformy spowodowałaby rów-
nież zmniejszenie kosztów logistycz-
nych i szkoleniowych oraz operacyj-
nego wykorzystania, wymuszenie no-
wej jakości i zwiększenie efektywno-
ści. Wraz ze światowym trendem do
rozbrojenia mieliśmy świetną okazję
do przejęcia używanych, nowocze-
snych samolotów F-16 w bardzo atrak-
cyjnej cenie. Mało kto zdaje sobie
sprawę z tego, że F-16 MLU ma obec-

F-16
Wdrożenie samolotów 
F-16 zostało wykonane
modelowo. Niemniej jed-
nak po rozformowaniu
biura F-16, które było za
to odpowiedzialne, zabra-
kło odpowiedniego or-
ganu, który przejąłby jego
kompetencje. W efekcie
system F-16 kuleje, 
a sprawność samolotów
jest zatrważająco niska 
– mówi płk Krystian
Zięć, pierwszy polski
mission commander 
F-16 w Polsce, wyszko-
lony przez Amerykanów

– utracone marzenia

Fot. archiwum Krystiana Zięcia



nie większe możliwości operacyjne
aniżeli polskie F-16 Blk 52+. Kraje tzw.
EPAF, cyklicznie modernizując samo-
lot, dbają o podtrzymywanie jego
możliwości bojowych na ewoluują-
cym polu walki.

Następcy gen. Błasika zdecydo-
wali o modernizacji samolotów S-22
i MiG-29. Nie zwiększały one możli-
wości operacyjnych i były jedynie pro-
gramami socjalnymi. Niekonsekwen-
cja i pobłażliwe podejście do naszych,
wspólnych w końcu pieniędzy spowo-
dowało ich nieefektywne wydatkowa-
nie i przedłużenie „życia” platform
bojowych, których wartość na współ-
czesnym polu walki jest nieznacząca.
Niestety zrobiliśmy duży krok wstecz.
Obecni dowódcy muszą zrozumieć, że
ich obowiązkiem jest budowa realnej
jakości w możliwościach operacyj-
nych, a nie zadowalanie polityków.
Czas skończyć z teatrem i zacząć po-
dejmować odważne decyzje. 
Jak odbywało się wdrażanie F-16 w Siłach Po-
wietrznych? Jakie były jego etapy?

– Na samym początku był ładnie
wylany beton i nowoczesny samolot.
Dzięki temu, że byliśmy wyjęci spod ju-
rysdykcji polskich, nieodpowiednich do
nowych czasów wojskowych przepisów
lotniczych, mogliśmy zacząć budowę
praktycznie wszystkiego od podstaw na
bazie wiedzy i doświadczeń zdobytych
w USA. Stworzono procedury, instruk-
cje i schematy, które opisywały sposób
działania w zakresie m.in. organizacji
lotów, przygotowania do misji i ich re-
alizacji, analizy polotowej. Opraco-
wano dokumenty dotyczące działal-
ności na poziomie pojedynczego pilo-
ta, eskadry, bazy lotniczej i systemu
F-16. Działo się to równolegle z inten-
sywnym szkoleniem w powietrzu. Kosz-
tem czasu prywatnego budowaliśmy
nową jakość, która szybko zaowoco-
wała uczestnictwem w dużych mię-
dzynarodowych ćwiczeniach. 

Nie do przecenienia była również
pomoc, jaką okazywali nam świetni pi-
loci amerykańscy. Ukoronowaniem
i zarazem początkiem schyłkowym
świetnej jakości była certyfikacja kom-
ponentu F-16 w ramach pierwszej w hi-
storii polskiego oręża kontroli TACE-
VAL i późniejszego uczestnictwa pol-
skich F-16 w ćwiczeniach Red Flag na
Alasce.  
Wdrażanie F-16 z pewnością było rewolucją
techniczną i technologiczną w Siłach Po-
wietrznych. Jednakże równie rewolucyjne
były, a przynajmniej powinny być, zmiany
w doktrynie użycia i taktyce Sił Powietrznych.
Czy były one przygotowane jeszcze przed
przybyciem Jastrzębi do Polski, czy dopiero

tworzyły się i dojrzewały wraz z obecnością
F-16 i ich stopniowym wdrażaniem do eks-
ploatacji?

– Mogę powiedzieć tylko tyle, że dla
wielu system F-16 okazał się wielkim za-
skoczeniem. Wyobrażali sobie, że to
będzie proste zastąpienie platformy
i poza tym nic się nie zmieni. Proszę so-
bie wyobrazić ich zaskoczenie, kiedy
się dowiedzieli, że wiedza, którą po-
siadają, jest całkowicie przetermino-
wana. Jaką frustrację powodował fakt,
że kapitan dysponował nierzadko
większą wiedzą na temat współcze-
snego pola walki niż generał. Nie-
mniej jednak za to w końcu płaciliśmy
ogromne pieniądze. Kulturowo jako na-
ród mamy duży problem z przyzna-
niem się do braku wiedzy i niechęcią
do jej pogłębiania. Dotyczy to tym bar-
dziej naszych generałów, którzy mają
problem ze zrozumieniem, że należy
czerpać z wiedzy swoich podwładnych,
co nie jest niczym uwłaczającym. Do-
wódcami, którzy byli zaprzeczeniem po-
wyższego stwierdzenia, byli gen. Błasik
i gen. Usarek. Potrafili słuchać młod-
szych wiekiem i stopniem wojskowym
i umiejętnie – w oparciu o własną su-
plementowaną wiedzę – podejmować
słuszne decyzje. Po śmierci gen Błasi-
ka system F-16 został wchłonięty przez
stary system. Nasza młoda wyspa no-
wej jakości została wchłonięta przez
ocean starej jakości. Proszę mi wyba-
czyć, ale co do zmian w doktrynie
użycia systemu bojowego nie mogę się
wypowiadać.
Miał pan możliwość latania samolotami kon-
strukcji polskiej, radzieckiej i amerykańskiej.
Oczywiście nie da się wprost porównać
MiG-a 21 i F-16, ale proszę spróbować podać
różnice w ich używaniu z punktu widzenia pi-
lota, który jest częścią większego systemu bo-
jowego.

– Różnica między samolotami, któ-
re są na wyposażeniu polskiego lot-
nictwa wojskowego, tj. MiGiem-21,
MiGiem-29 czy Su-22 a F-16 jest dia-
metralna. Ten ostatni był skonstru-
owany w układzie tzw. niestabilności
statycznej, co znaczy, że pilot bez
wsparcia maszyny cyfrowej byłby nie-
zdolny do sterowania nim. Tak na-
prawdę samolotem steruje maszyna
cyfrowa, która uwzględnia wolę pilota
w granicach możliwości technicznych
samolotu w aspekcie sytuacji, w której
się on znajduje, i pewnej określonej au-
tonomii pilota. Znaczy to tyle, że kom-
puter pozwala pilotowi na manewry,
które są w danej sytuacji możliwe do
wykonania. W konsekwencji w F-16
trudniej o błędy związane z nieefek-
tywnym gospodarowaniem energią

maszyny, co sprowadza się np. do
tego, że jest ją zdecydowanie trudniej
przeciągnąć aerodynamicznie. Dla-
tego też samolot F-16 wymaga mniej-
szej atencji ze strony pilota, jeśli cho-
dzi o utrzymanie warunków lotu kon-
trolowanego, dzięki czemu daje mu
możliwość poświęcenia więcej uwagi
samej walce i wykorzystaniu skompli-
kowanych sensorów do jej prowadze-
nia. Jest to samolot, którym nie wyko-
namy tzw. kobry – manewru efektow-
nego, ale mało efektywnego, po którym
pilot musi odzyskać energię, kierując
dziób samolotu w kierunku ziemi i sta-
jąc się wtedy łatwym celem.

Samoloty starszej konstrukcji,
w przypadku których pilot w sposób
bezpośredni bądź pośredni steruje
elementami wykonawczymi płatow-
ca, wymagają zdecydowanie więk-
szego kunsztu lotniczego. Zarządzanie
energią samolotu starszej generacji jest
zdecydowanie absorbującym zaję-
ciem i w związku z tym czasu na pro-
wadzenie samej walki pozostaje zde-
cydowanie mniej.

Należy pamiętać, że sam samolot
jest zaledwie jednym z warunków, któ-
re należy spełnić, by myśleć o jego no-
woczesnym zastosowaniu bojowym.
Każdy pilot F-16 przechodzi gruntow-
ne szkolenie teoretyczne i praktyczne
w oparciu o sprawdzone progra-
my szkolenia i pomoce dydaktyczne,
z zastosowaniem nowoczesnych sy-
mulatorów lotu. Podsumowując, róż-
nice pomiędzy starym i nowym lotnic-
twem są zasadnicze, a jedynym wspól-
nym elementem, który je łączy, jest me-
dium, czyli powietrze, ośrodek, w któ-
rym samoloty się poruszają. Inny jest
język, którym piloci posługują się na co
dzień w powietrzu i na ziemi, łącznie
z językiem wykładowym i absolutnie
wszystkimi publikacjami oraz mate-
riałami jest to język angielski. Inna jest
mentalność personelu latającego, inna
jest architektura kokpitu i nasycenie no-
woczesnością, które pozytywnie le-
warują świadomość sytuacyjną pilota
na polu walki. Inna jest również orga-
nizacja prowadzenia działalności na
ziemi i w powietrzu. 
Po wejściu Polski do NATO zintensyfikowały
się kontakty wojskowe z państwami Europy
Zachodniej i USA. Jak z perspektywy pilota
wyglądała ta kooperacja w czasach, gdy pań-
ska jednostka wyposażona była w MiGi-21?
Zupełnie inne wyposażenie elektroniczne, na-
wigacyjne – na pierwszy rzut oka to wszyst-
ko musiało prokurować pewne trudności,
a może nawet kłopoty. Jak było naprawdę?

– Epoka MiGów-21 w Polsce to epo-
ka przaśna. Pomimo dużego wysiłku
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wkładanego w szkolenie lotnicze efek-
ty w postaci możliwości jego użycia
operacyjnego były bardzo mizerne.
„Skromny” – tak powinien wtedy na-
zywać się samolot, ponieważ jego
możliwości były bardzo ograniczone.
Skromne były wyposażenie radio-na-
wigacyjne, uzbrojenie i sensory.
MiGi-21 wszystkich odmian, a było
ich kilka, nie doczekały się moderni-
zacji, a ich możliwości w ramach zin-
tegrowanego OP kraju w latach 90. i z
początkiem XXI w. były żadne. Niemniej
jednak osobiście jestem dumny z tego
okresu mojej kariery, bo zostałem wy-
szkolony we wszystkich elementach. Je-
stem też szczęśliwy, bo nie zginąłem w
tym samolocie, który będę zawsze da-
rzył szacunkiem.

Samolot to jedno, ale – jak już
wspominałem – system szkolenia jest
nawet ważniejszy. Mało, jeśli wspomnę,
że w tamtych latach nie było żadnego
polskiego czy rosyjskiego podręcznika
do wykonywania walk powietrznych. Je-
dynym „skomplikowanym” manew-
rem był szeroko opisywany i długo stu-
diowany tzw. typowy atak. 
Jest pan pierwszym mission commanderem
w Polsce, wyszkolonym przez Amerykanów.
Na czym polegał ten proces? Jakie są zada-
nia i zakres odpowiedzialności osoby na
tym stanowisku?

– Uprawnienia mission comman-
dera (dalej MC – przyp. red.) są na do-
brą sprawę zwieńczeniem umiejęt-
ności, które można zdobyć w nowo-
czesnym lotnictwie myśliwskim. Do
szkolenia MC może przystąpić pilot,
który jest już instruktorem pilotem
szkolenia taktycznego i posiada do-
świadczenie jako dowódca w powie-
trzu. IP (instruktor pilot – przyp. red.) na
samolocie F-16 nie zostaje każdy. Jest
to długotrwały proces szkolenia na zie-
mi i w powietrzu, poprzedzony okre-
sem selekcji i przygotowania do kur-
su.

Kiedy zapytałem mojego IP „Ra-
tlera”, jak mam zacząć proces przy-
gotowania, odpowiedział, abym spra-
wił sobie dużą torbę na książki, z któ-
rymi nie będę się rozstawał. Sam pro-
ces szkolenia IP jest ukierunkowany
nie tyle na samo latanie, co na umie-
jętności odpowiedniego przekazywa-
nia wiedzy w sposób najbardziej efek-
tywny w ściśle określonym czasie.
Każdy lot był poprzedzony tzw. brie-
fingiem – 1,5-godzinnym wykładem,
ukierunkowanym na specyfikę misji,
których zresztą standardowo jest po-
nad 20. Potem następował debriefing
mojego briefingu, prowadzony przez
IP, trwający następne 2 godz. Po nim

była faza wprowadzenia poprawek.
Proces ten był powtarzany od 3 do
4 razy, w zależności od stopnia zado-
wolenia IP, i dopiero potem następował
moment prowadzenia briefingu do
lotu i samego lotu. Taki sam cykl do-
tyczył debriefingu polotowego. Jak za-
znaczyłem, opisany proces powta-
rzany był ponad 20-krotnie dla każ-
dego rodzaju misji osobno – TR, BFM
def, BFM off itd. Jak więc łatwo się zo-
rientować, było to długotrwałe i bardzo
wyczerpujące.

Szkolenie MC ma sens tylko wtedy,
gdy szkolony posiada odpowiednio
wysokie zasoby wiedzy i umiejętności;
polega ono na pozyskaniu umiejętno-
ści związanych z planowaniem, egze-
kucją i omówieniem misji, w których
udział bierze nawet ponad 100 samo-
lotów. MC jest odpowiedzialny za wy-
konanie całości zadania nakazanego
w dokumencie rozkazodawczym dla
ugrupowania, w którym znajdują się
samoloty uderzeniowe, wsparcia, osło-
ny, rozpoznania przed uderzeniem i po
nim, walki elektronicznej, SEAD, C2,
systemów uzupełnienia paliwa w locie
itd. W jego kompetencjach leży także
planowanie zadania dla wszystkich
jego uczestników, planowanie zapa-
sowej egzekucji, koordynacja, wpro-
wadzanie planów zapasowych i do-
wodzenie w powietrzu. W ramach
ugrupowania MC wykonuje również
zadania skierowane do jego własnego
zespołu, np. w ramach grupy uderze-
niowej. 
Czy jest coś, co pan jako pierwszy w Polsce
pilot instruktor na F-16, pierwszy mission
commander oraz były dowódca 32. Bazy
Lotnictwa Taktycznego w Łasku zmieniłby
w sposobie, w jaki Jastrzębie są wdrażane
i eksploatowane w Siłach Powietrznych?
Czy stosowany obecnie system szkolenia
dostarcza dostatecznej liczby odpowiednio
wyszkolonych pilotów?

– Sukces budowania niezależ-
nych możliwości remontowo-obsłu-
gowo-modernizacyjnych zależy prze-
de wszystkim od liczby samolotów
tego samego typu, eksploatowanych
w lotnictwie wojskowym. W związku
z dysponowaniem przez nas tylko
48 samolotami F-16 nie ma ekono-
micznego uzasadnienia budowanie
wyżej wymienionych możliwości w ra-
mach należących do Skarbu Pań-
stwa Wojskowych Zakładów Lotni-
czych. WZL 2 i 4 są spółkami prawa
handlowego i kierują się w swojej
działalności rachunkiem zysków i strat.
W związku z tym nie może dziwić
opieszałość, z jaką państwowe za-
kłady dążą do przejęcia kompetencji

w ramach systemu F-16. Z tego wyni-
kają określone problemy, związane
z obniżoną dostępnością samolotów
i wysokim kosztem eksploatacji. Przy-
kładowo, gdyby PLSP posiadały
150 samolotów F-16, WZL 4, dyspo-
nując potencjalnymi zamówieniami na
remont elementów silnika F-100 dla
170 sztuk, mogłyby pozyskać techno-
logię i niezbędne urządzenia do ich
obsługi i remontów na terenie kraju.
Dzisiaj komponenty na remont muszą
być wysyłane za granicę.

Wdrożenie samolotów F-16 zosta-
ło wykonane modelowo. Niemniej jed-
nak po rozformowaniu biura F-16, któ-
re było za to odpowiedzialne, zabrakło
odpowiedniego organu, który przejął-
by jego kompetencje. W efekcie system
F-16 kuleje, a sprawność samolotów
jest zatrważająco niska.

Co zaś tyczy się szkolenia na sa-
molocie F-16, to mamy do czynienia
z brakiem jakichkolwiek działań, któ-
re zmierzałyby do stworzenia samo-
dzielnych możliwości szkoleniowych.
W rezultacie jesteśmy uzależnieni od
niezwykle kosztownego systemu szko-
leniowego w Stanach Zjednoczonych,
który nie zapewnia wystarczającej ilo-
ści personelu latającego charaktery-
zującego się odpowiednią jakością, go-
towego do operacyjnego wykorzysta-
nia. Szkolenie w USA charakteryzuje
się również tzw. dyplomatycznym po-
dejściem do szkolenia w myśl zasady
„not my country”. Polski lotnik jest
szkolony według takiego samego pro-
gramu jak Irakijczycy i Egipcjanie. Nie
jest również tajemnicą, że koszt kursu
w USA dla absolwenta kursu podsta-
wowego to ponad 3 mln dol., ale w naj-
bliższym czasie, w skutek niedoborów
pilotów F-16 w USAF nie będzie on do-
stępny. Dlatego tak ważne jest stwo-
rzenie w polskich warunkach możli-
wości szkolenia na samolocie F-16, któ-
re zapewnią odpowiednią liczbę pilo-
tów wyszkolonych na najwyższym moż-
liwym poziomie przy zdecydowanie
niższych kosztach. 
Czego można panu życzyć? Własnego F-16?

– Cały czas utożsamiam się z na-
szym systemem F-16, więc najbardziej
życzyłbym sobie i nam wszystkim,
żeby to, co zbudowaliśmy, miało kon-
tynuację, i by nasze lotnictwo wojsko-
we stanowiło realną wartość dodaną
dla bezpieczeństwa naszego kraju,
będąc niczym dobra polisa ubezpie-
czeniowa gwarantem tego, że jeśli
zajdzie potrzeba, będziemy mogli z niej
efektywnie skorzystać. 

Rozmawiał Piotr Dudek
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Pewnie setki razy zadawano panu pytanie, co
to jest latanie rajdowe i precyzyjne. Z uwa-
gi jednak na to, że rozmawia pan z laikiem
i czytać będą pana laicy, nie uciekniemy od
tego tematu. Zacznijmy zatem od tego pierw-
szego, czyli latania rajdowego. Zameldo-
wał się pan na starcie zawodów. Co pan robi
po odhaczeniu na liście swojego nazwiska?

– Na starcie zameldowujemy się we
dwóch – ja i mój nawigator Marcin.
15 min przed rozpoczęciem zawodów
dostaje on do ręki czystą mapę wraz
z matematycznym zadaniem do wy-
konania, które polega na wykreśleniu
trasy lotu na podstawie podanych
przez organizatorów współrzędnych.
Oczywiście w tak krótkim czasie nie jest
w stanie zrobić tego w całości, skupia
się więc na początku drogi, a jej resz-
ta powstaje na bieżąco już w samolo-
cie. To tak naprawdę kluczowy mo-
ment, bowiem od tego, jak Marcin
wykona to zadanie, zależy to, jak póź-
niej ja polecę. W konsekwencji to bitwa
z czasem. Mi jako pilotowi mapa „ucie-
ka”, a Marcin musi się sprężać, żeby
dorysowywać jej kolejne odcinki. 
Jaki dystans i w jakim czasie macie panowie
do pokonania? 

– Zazwyczaj jest to ok. 180 km, na
przebycie których mamy 1–1,5 godz.

Zaznaczę jednak, że w tych zawo-
dach nie chodzi o to, aby trasę poko-
nać jak najszybciej, ale jak najdo-
kładniej. Składa się ona bowiem z kil-
kunastu odcinków, które kończą się
znalezieniem określonego punktu,
i na każdym z nich powinniśmy być
o podanym wcześniej przez organi-
zatorów czasie z dopuszczalnym od-
stępstwem dwóch sekund w każdą
stronę. Jeśli więc na obliczonym wcze-
śniej przez nich komputerowym planie
lotu nad danym kościołem powinniśmy
być za 45 min i 32 s, musimy zrobić
wszystko, aby tak właśnie się stało. Po-
miary są robione w wybranych miej-
scach, ale my jako zawodnicy nie wie-
my w których, musimy więc zachować
regularność lotu.
Czy czas na pokonanie każdego odcinka jest
taki sam?

– Nie, to kwestia bardzo zróżnico-
wana i zależy od organizatorów da-
nych zawodów. Na dotarcie do obiek-
tu możemy mieć 3 min, ale może być
ich też 15.
Wróćmy jeszcze na chwilę do obiektów, któ-
re musicie panowie znaleźć na trasie zawo-
dów. Czym one dokładnie są?

– To w zasadzie sedno sprawy, bo
o ich znalezienie chodzi w tej całej za-

bawie. Przed zawodami organizatorzy
pokonują tę samą trasę, którą my
zmierzamy później, i robią zdjęcia
skrzyżowań, pól, kawałków lasów, je-
zior, najczęściej mało charaktery-
stycznych. Potem dają nam ich zdjęcia,
a naszym zadaniem jest odnalezienie
tych obiektów na trasie i poprawne za-
znaczenie na mapie. Na zawodach raj-
dowych może być ich 20. Co ważne, nie
znamy kolejności ich występowanie,
więc musimy poradzić sobie jakoś
z ułożeniem tych puzzli. Dodatkowo or-
ganizator rozkłada na ziemi płócienne
znaki, które również musimy znaleźć
i oznaczyć na mapie. 
Czy odnalezienie wszystkich obiektów jest ko-
nieczne? Co, jeśli się to nie uda?

– Nie ma wymogu znalezienia
wszystkich obiektów. To, ile powinno ich
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Michał Wieczorek w kabinie samolotu podczas zawodów



być, określa regulamin konkursu. We-
dług niego minimum to 15, aby trasa
była uznana za ważną. Tak naprawdę
organizator cieszy się, jeśli nie wszyst-
kim uda się dotrzeć do celów, bo to po-
zwala zróżnicować konkurencję.

Jeśli nie odnajdziemy jakiegoś
obiektu czy znaku, dostajemy punkty
karne. Tak samo dzieje się w przy-
padku zbyt wczesnego i późnego do-
tarcia do danego celu. Poprawne wy-
konanie zadania nie jest punktowane,
co oznacza, że w przypadku latania raj-
dowego mamy do czynienia z odwró-
coną punktacją – im mniej zdobę-
dziemy punktów, tym lepiej.
Ile obiektów zazwyczaj udaje się panu zna-
leźć? A może to nie mające racji bytu pytanie,
bo dla takiego mistrza jak pan wykonanie
wszystkich zadań to pestka?

– Trudno odpowiedzieć na to py-
tanie. Rzeczywiście zdarzało mi się
znaleźć wszystkie obiekty podczas za-
wodów, ale to rzadka sytuacja. Każdy
turniej jest inny, wszystko zależy od
tego, jak organizator przygotuje trasę
pod względem poziomu trudności i te-
renów, nad którymi latamy. Dla przy-
kładu okolice Leszna nie są wymaga-
jące, ale już Krakowa owszem – teren
nawigacyjny jest tam tak trudny, że za-
zwyczaj zawodnicy cieszą się, jeśli
w ogóle uda im się oblecieć całą trasę.
A czy zdarzyło się panu zrobić to bez punk-
tów karnych?

– Niestety muszę panią zmartwić
– taka sytuacja to rzadkość, zdarzyła
się może trzy, cztery razy w historii lot-

nictwa i nie była moim udziałem. Wy-
czynu takiego dokonał jednak kiedyś
mój wujek Krzysztof Wieczorek na mi-
strzostwach Europy.
Czy podczas lotu możecie panowie wspo-
magać się elektroniką?

– Nie, żadne GPS-y ani inne urzą-
dzenia nawigacyjne, które pomogłyby
nam w znalezieniu obiektów, nie wcho-
dzą w grę. Mamy tylko mapę, długopis
i swoje głowy, i to musi nam wystarczyć.
Na jakiej wysokości odbywa się lot?

– Ok. 300 m nad terenem. 
Przyznam szczerze, że to wszystko brzmi dla
mnie jak abstrakcja. 

– Zdaję sobie z tego sprawę. Pro-
szę mi wierzyć, że dla nas tłumaczenie
tych zasad to duża bolączka, trudno
bowiem zrobić to w taki sposób, aby
były one zrozumiałe dla osoby, która
nie miała z nimi styczności.

Czy trudno wykonuje się te wszystkie zada-
nia?

– Nie będę ukrywał, że połączenie
tego wszystkiego, o czym do tej pory
mówiłem, łatwe nie jest. Weźmy cho-
ciażby te umowne 2 s, które musimy
utrzymać. To tak, jakby jechała pani au-
tostradą i powiedziała sobie, że na-
stępny słupek minie pani za 15 s. Wia-
domo, że niełatwo byłoby to osiągnąć.
To proszę sobie teraz wyobrazić, że po-
rusza się pani z prędkością 130–150
km/godz., do tego na innej wysokości,
nad każdym strumykiem i każdą dróż-
ką musi być pani o czasie, i jeszcze pa-
miętać o tym, żeby całość trasy poko-
nać w 1,5 godz. I przy tym wszystkim
musi pani zachować maksymalną
koncentrację. Ja po takim locie czuję się
tak jak po dobrym treningu na siłowni.
Zmęczenie jest ogromne, ale i satys-
fakcja nie mniejsza.
Tak naprawdę to, czy podczas zawodów
wykona pan wszystkie zadania w określonym
czasie, zależy od nawigatora, zdolnościom
którego musi pan bezgranicznie zaufać. Na ja-
kiej zasadzie się panowie dobieracie? Czy to
relacja czysto zawodowa, czy niezbędna jest
tu też przyjaźń? 

– Dobra współpraca załogi, bez
względu na to, czy samolotowej, biu-
rowej czy fabrycznej, to podstawa suk-
cesu, trudno bowiem pracować z kimś,
kogo się nie zna albo nie lubi. W przy-
padku latania rajdowego jest tak samo.
W czasie lotu mój los dosłownie zale-
ży od nawigatora. Jeżeli źle wykreśli on
trasę albo tego nie zrobi, to ja nie mam

VIP 39

Michał i Marcin Wieczorkowie, wicemistrzowie świata w lataniu rajdowo-nawigacyjnym

Od tego, jak Marcin wy-
kona to zadanie, zależy
to, jak później ja po-
lecę. W konsekwencji to
bitwa z czasem. Mi jako
pilotowi mapa „ucieka”,
a Marcin musi się sprę-
żać, żeby dorysowywać
jej kolejne odcinki.
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szans na zrobienie swojej działki, czy-
li odnalezienie obiektów i dotarcie do
nich o czasie, co w konsekwencji unie-
możliwia mi powalczenie o zajęcie
dobrego miejsca w zawodach. Tę pra-
cę trudno zatem wykonywać bez przy-
jaźni i ludzkiej życzliwości.
Na czym w takim razie powinna opierać się
wzorowa współpraca pilota z nawigato-
rem?

– Przede wszystkim na zaufaniu,
otwartości, zrozumieniu i wierze
w umiejętności kolegi. Załogi muszą
być dobrze dobrane, ich członkowie
muszą umieć komunikować się ze
sobą przed lotem, w jego trakcie i po
nim. Nieraz oczywiście dochodzi do
konfliktów czy nieporozumień w trakcie
lotu, wytwarzają się negatywne emocje,
o których po wylądowaniu trzeba szyb-
ko zapomnieć i iść dalej. Wzajemnie
musimy też dobrze znać swoją pracę.
Tylko dzięki temu możemy sobie po-
magać, bo przecież zdarzają się różne
sytuacje. Czasami ja się zgubię i pro-
szę Marcina, żeby przerwał rysowanie
i pomógł mi odnaleźć się w terenie albo
namierzyć jakiś obiekt. Innym razem on
zablokuje się przy rysowaniu trasy i pro-
si mnie o pomoc, spojrzenie na mapę
świeżym okiem. Dzięki takiej współ-
pracy często udaje nam się znaleźć roz-
wiązania kłopotliwych sytuacji.
Zatrzymajmy się teraz chwilę na lataniu pre-
cyzyjnym. Czym różni się ono od rajdowego?

– Przede wszystkim wykonuje się je
w pojedynkę. Jest ono bardziej precy-
zyjne, ułożone, dużo dokładniejsze niż
latanie rajdowe, na co zresztą wska-
zuje sama nazwa. Ogólny zarys jest
taki sam: tu też dostajemy czystą
mapę, na której mamy nakreślić plan
lotu, uwzględniając przekazane nam
przez organizatorów dane oraz wa-
runki atmosferyczne. W jego trakcie
szukamy obiektów. Potem liczy się
jeszcze lądowanie. Za niepoprawne
wykonanie każdego elementu rów-
nież dostajemy punkty karne. 
Dużo trzeba ćwiczyć, żeby dojść do perfekcji?

– Dużo. Nie da się wsiąść do sa-
molotu i w pierwszym roku osiągnąć
znaczących wyników, które pozwolą
powalczyć na arenie międzynarodo-
wej. Ja sportowo latam już 15 lat. Jeże-
li ktoś jest wybitnie uzdolniony i dobrze
mu idzie, to może po pięciu latach in-
tensywnego treningu będzie w stanie
powalczyć w zawodach. Obserwując
jednak ten sport od długiego czasu,
uważam, że szczyt formy przychodzi
dopiero po 10 latach intensywnych
treningów. 
Pochodzi pan z rodziny o bardzo bogatych lot-
niczych tradycjach rodzinnych – latali pana oj-

ciec i wujkowie. Mając lotnictwo w genach,
pewnie było panu łatwiej?

– Nie wiem, czy o geny tu chodzi,
ale rzeczywiście było mi łatwiej, bo-
wiem od małego obserwowałem ojca
i wujków, w każdej chwili mogłem też
prosić ich o radę. Po mnie latać zaczęli
również moi dwaj kuzynowie, z jednym
z nich – Marcinem – tworzę zresztą
zgraną załogę, więc rzeczywiście
mamy bogate tradycje rodzinne. 
Czy kobiety również się w nią wpisują?

– Zaczynają. W zeszłym roku jako
pierwsza z nich na szybowcach za-
częła latać moja kuzynka. Ma dopiero
17 lat, więc wszystko przed nią. Sam je-
stem ciekaw, czy zarazi się tą rodzin-
ną pasją.

Na co dzień zasiada pan za sterami Boeinga
737 linii Ryanair. Jako pilot sportowiec jest
pan zależny od nawigatora, natomiast jako
pilot samolotu pasażerskiego jest pan tym,
od którego zależy mój los jako pasażera. Czy
w obu tych rolach czuje się pan równie
komfortowo, czy którąś przedkłada pan nad
drugą?

– W obu tych rolach czuję się kom-
fortowo. Jako pilot zawodowy mam
niewątpliwie większą odpowiedzial-
ność, muszę dbać o komfort pasaże-
rów, zetknąć się z innymi problemami
niż podczas sportowej rywalizacji.
Daje mi to satysfakcję, ale dużo więcej
frajdy mam z latania małymi samolo-
tami na zawodach. 
Wielokrotnie był pan nagradzany w mi-
strzostwach Polski, Europy i świata, w lata-
niu indywidualnym i drużynowym, w lataniu
rajdowym i precyzyjnym, choć częściej w tym
pierwszym. Czy zatem je pan woli?

– Rzeczywiście bardziej podoba mi
się latanie rajdowe, bo są w nim ele-
menty zaskoczenia, niepewności, im-
prowizacji, no i przede wszystkim daje
ono dużo więcej adrenaliny niż latanie
precyzyjne.
Pamięta pan swoją najbardziej niebezpiecz-
ną przygodę samolotową?

– Na szczęście nie mam takich na
swoim koncie i oby tak pozostało. Je-
dyne trudności, z jakimi musiałem się
zmierzyć, to zła pogoda, ale zawsze
udawało mi się je pokonać i dolecieć
do celu.
Oby tak pozostało. To czego życzyć panu na
koniec? Tylu samo lądowań ile startów? 

– Można jeszcze połamania skrzy-
deł, ale pani życzenia są zdecydowa-
nie najbardziej popularne wśród lot-
ników. 

Rozmawiała Justyna Franczuk

MICHAŁ WIECZOREK
Urodzony w 1981 r. w Krakowie reprezentant
Samolotowej Reprezentacji Polski, w której od-
niósł wiele sukcesów w lataniu precyzyjnym
(m.in. I miejsce w mistrzostwach świata
w 2011 r. indywidualnie, I miejsce w latach
2011 i 2015 w imprezie o tej samej randze
w drużynie) i rajdowym (indywidualny i druży-
nowy mistrz Europy z 2005 r., mistrz świata
2006 w konkurencji indywidualnej i drużynowy
tytuł na podobnej imprezie w latach 2010,
2012, 2013 i 2014). Powodzeniem zakończyły
się też jego udziały w mistrzostwach Polski
– w 2010 i 2011 r. zajął w nich pierwsze miej-
sce indywidualnie (latanie precyzyjne), zaś
w lataniu rajdowym II pozycję w 2012 i III
w 2015 r. Jest członkiem Aeroklubu Krakow-
skiego. Pochodzi z rodziny o długich trady-
cjach rodzinnych w lataniu. Jego ojcem był
Wacław Wieczorek, wielokrotny mistrz świata
i Europy w lataniu precyzyjnym i rajdowym. Na
co dzień jest pilotem Boeinga 737 linii Ryanair.
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L
atin America Demo Tour z Eu-
ropy do Ameryki Łacińskiej to
dwumiesięczna trasa han-
dlowa, która ma dowieść, że
polski dwusilnikowy turbo-

śmigłowy samolot sprawdza się w każ-
dych warunkach pogodowych, a dzię-
ki odpowiedniej konstrukcji i właści-
wemu wyposażeniu ma zastosowanie
w wielu zadaniach operacyjnych i lo-
gistycznych. W siedmiu krajach Ame-
ryki Południowej będą prezentowane
potencjalnym klientom zdolności ma-
szyny do przewożenia ludzi i ładunków
ze słabo rozwiniętych lotnisk, a także
zdolność do szybkiej konwersji na
opcję pasażerską, przystosowaną do
zrzutów spadochronowych, transportu
cargo lub ewakuacji ofiar wypadków.
Zainteresowanie możliwościami pro-
duktu spółki PZL Mielec wyrażają za-
równo siły zbrojne, jak i linie lotnicze
w Ameryce Łacińskiej oraz na Kara-
ibach. – Kiedy zestawimy manewro-
wość M28 z jego dużą kabiną i tylnymi
drzwiami, otwieranymi również w lo-
cie, to widać, że ten samolot ma moc i

masę ładunku, idealne do
wykonywania bardzo róż-
nych misji – podkreśla
wielofunkcyjność samo-
lotu Janusz Zakręcki, pre-
zes zarządu, dyrektor na-
czelny PZL Mielec. 

Samolot o wadze 7,5 tys. kg (z peł-
nym załadunkiem i paliwem) startuje
i ląduje na pasach w dżungli i na wy-
spach, a szlak wiedzie nad pasmami
górskimi i oceanami. Certyfikaty bra-
zylijskiej agencji ruchu lotniczego:
ANAC, EASA i FAA potwierdzają, że
może on latać w temperaturach wa-
hających się od -50 do +50°C. System
odmrażania kadłuba jest certyfikowa-
ny do lotów w warunkach oblodzenia.
Z kolei skrzydła o dużej sile nośnej,
dwa turbośmigłowe silniki Pratt & Whit-
ney Canada PT6-65B o mocy 1100 KM
(820 kW) każdy oraz śmigło z rewersem
ciągu pozwalają na wyjątkowe osią-
gnięcia w zakresie krótkiego startu i lą-
dowania na nieutwardzonych pasach
o długości zaledwie 548 m z maksy-
malnym ładunkiem 2,3 tys. kg.

Do połowy maja trwa lot pokazowy.
Samolot wrócił do PZL Mielec
17 maja. Po tym czasie okaże się, jak
zainteresowanie M28 przełoży się na
kontrakty. Obecnie na świecie lata
ponad 100 tego typu modeli, wyko-
rzystywanych m.in. do przewozu pa-
sażerów, szkolenia spadochroniarzy,
patrolu granic i nadzoru łowisk. Polska
Marynarka Wojenna i Polskie Siły Po-
wietrzne korzystają z M28B „Bryza” do
zwiadu morskiego i transportu. – Trwa-
jący pokaz to świetny przykład tego,
jakie korzyści przyniosło firmie Sikor-
sky i PZL Mielec przejęcie przez kon-
cern Lockheed Martin, który ma do-
świadczenie w obsługiwaniu cywil-
nych i wojskowych klientów w regio-
nie Karaibów i Ameryki Łacińskiej
– mówi Janusz Zakręcki. �

Z Mielca

Polskie Zakłady Lotnicze szukają nowych
rynków zbytu. Tym razem padło na Amerykę
Łacińską i Karaiby. To tam w lutym wyruszył
w tournèe zaprojektowany i wyprodukowany
w Mielcu wielozadaniowy samolot M28

Załoga samolotu wraz z prezesem PZL Mielec Januszem Zakręckim (drugi od lewej)

na podbój Ameryki Łacińskiej
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Jak duże możliwości ma w Polsce osoba, któ-
ra do tej pory latała jako pasażer, a chciała-
by zasiąść zawodowo za sterami?

– Są dwie możliwe do zrealizowa-
nia ścieżki. Jedna – komercyjna – wią-
że się z koniecznością przeznaczenia
na edukację własnych środków, dzię-
ki którym zdobywa się poszczególne
uprawnienia w ośrodkach prywat-
nych. Wymaga to dużych nakładów,
dlatego większość osób, które marzą
o lataniu, próbuje znaleźć inną drogę.
Ta związana jest z kształceniem na
uczelniach publicznych. W Polsce ist-
nieją trzy uczelnie, które oferują studia
z zakresu lotnictwa. To Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
której mam zaszczyt i przyjemność
być rektorem, Politechnika Rzeszowska
oraz Wyższa Szkoła Sił Powietrznych
w Dęblinie, która realizuje ścieżkę na-
uczania dla pilotów wojskowych i cy-
wilnych. Myślę, że dla młodych ludzi,
którym zależy, aby w dorosłym życiu
cieszyć się prestiżem i poważaniem,
jest to najlepsza ścieżka kariery. Stu-
dia na kierunkach lotniczych gwaran-
tują stopień inżyniera, ale równolegle
realizowany jest proces szkolenia lot-
niczego. Wyzwanie to jest okupione du-
żym nakładem pracy, ale jest to walka
o dobrą przyszłość i o życie połączo-
ne z realizacją pasji, bo adepci lot-
nictwa to ludzie, którym nie zależy
wyłącznie na zdobyciu zawodu, lecz na
spełnieniu marzeń o lataniu. To entu-
zjaści lotnictwa, którzy na studiach
zyskują szansę, by przekuć pasję na ty-
tuł naukowy oraz licencję pilota, która
jest zwieńczeniem drogi do kariery
młodego człowieka.
Ów entuzjazm to pierwszy krok do sukcesu,
bo kiedy robi się coś z przymusu, to efekty są

marne, natomiast pasja dobrze rokuje speł-
nieniu w zawodzie.

– To prawda. Konfucjusz powie-
dział: „Wybierz pracę, którą kochasz,
a nie przepracujesz ani jednego dnia
więcej w swoim życiu”. Myślę, że te sło-
wa powinny przyświecać każdemu, bo
jeśli robi się to, co się lubi, tak na-
prawdę nie chodzi się do pracy, tylko
z prawdziwą pasją realizuje się kolej-
ne wyzwania, jakie niesie każdy dzień.
To wymarzona sytuacja.
Jak wiele osób w Polsce chce przekuć pasję
do lotnictwa w zawód i na ile oferta eduka-
cyjna trzech uczelni odpowiada na zapo-
trzebowanie kandydatów? Wprawdzie lot-
nictwo nie jest przecież tak popularne jak mar-
keting i zarządzanie, a pracy dla pilotów nie
ma tyle, ile dla menadżerów, ale wybór
uczelni jest ograniczony.

– Trzeba by postawić pytanie, o ja-
kim rynku zapotrzebowania mówimy.
Ostatnio obserwuję coraz większe za-
interesowanie kształconymi przez nas
absolwentami ze strony pracodaw-
ców zagranicznych. Mówię tu o ta-
kich liniach lotniczych, jak Polski LOT,
Ryanair, Wizzair i innych przewoźnikach
międzynarodowych. Często, kiedy
kształceni za państwowe środki ab-
solwenci, podejmują pracę dla firm za-
chodnich, ze strony Ministerstwa In-
frastruktury i Budownictwa – fundatora
środków na kształcenie lotnicze – po-
jawia się wątpliwość. Chciałbym uspo-
koić, bo to nie do końca tak. O ile wy-
bitni lekarze często wyjeżdżają do pra-
cy w Niemczech czy Wielkiej Brytanii,
gdzie mają nieporównywalnie lepsze
warunki, o tyle piloci, nawet jeśli wy-
bierają zagranicznego pracodawcę,
bardzo często i tak mieszkają w Polsce.
Z uwagi na charakter pracy nie muszą
mieszkać na stałe zagranicą. Pozostają
zameldowani w kraju, najczęściej osie-
dlają się w Warszawie lub w Katowi-
cach, tu zakładają rodziny, a otrzymu-
jąc atrakcyjne i wysokie wynagrodze-

nia, nadal są płatnikami podatku w Pol-
sce. To dowodzi, że inwestycja w kwa-
lifikacje pracowników z branży lotniczej
zwraca się z nawiązką, bo w oparciu
o zdobyte umiejętności budują oni pol-
ską gospodarkę. 

Wracając do pytania o liczby, w za-
leżności od rocznika szkolimy od 100
do 120 studentów w pełnym cyklu,
czyli na każdym roku ok. 30 osób.
W przypadku Rzeszowa i Dęblina
dane te są mniejsze. Myślę, że w ska-
li kraju łącznie z trzech uczelni rocznie
na rynek wkracza około 70 pilotów lot-
nictwa z uprawnieniami. W oparciu
o dane z naszego ostatniego rocznika
z dumą mogę powiedzieć, że 26 z 30
absolwentów już podjęło pracę w li-
niach lotniczych. 
To doskonały wynik.

– Może będę zarozumiały, ale je-
stem przekonany, że każdy rektor
chciałby mieć taki wynik na wszystkich
kierunkach, ja zresztą też, bo poza kie-
runkami technicznymi proces poszu-
kiwania pracy na rynku jest mocno wy-
dłużony. Tym bardziej jestem dumny, że
absolwenci specjalności lotniczych
błyskawicznie odnajdują się na rynku
pracy i są wchłaniani przez przewoź-
ników. Również pod względem pro-
ponowanych wynagrodzeń ich start jest
godny podziwu i może stać się obsza-
rem zazdrości niejednego absolwen-
ta innych kierunków studiów. 
Czyli perspektywy dla pilotów są obiecujące?

– Zdecydowanie. Co więcej, ob-
serwując, jak rynek lotniczy się rozwi-
ja i – jestem przekonany – nadal będzie
to robił wraz ze wzrostem zamożności
społeczeństwa i dostępnością tury-
styki, te perspektywy będą coraz bar-
dziej kuszące.
Jaką część kandydatów do zawodu pilota sta-
nowią ci, którzy kończą edukację z licencją?
Poprzeczka jest ustawiona na tyle wysoko,
że przez sito są przesiewani wyłącznie naj-
lepsi?

Od przyszłych pilotów oczekujemy inteligencji, a więc zdolności do
przyswajania wiedzy i szybkiego analitycznego myślenia, co jest
niezbędne w stresujących sytuacjach. Równolegle sprawdzamy
predyspozycje psychologiczne i osobowościowe kandydatów. 
W lotnictwie obowiązuje bowiem podstawowa zasada: pilot nie 
kłamie – mówi prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, 
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Pilot nie kłamie



– Bardzo istotny jest system, w któ-
rym odbywa się kształcenie na spe-
cjalności pilotaż samolotowy lub śmi-
głowcowy, bo jesteśmy jedyną pu-
bliczną uczelnią w Polsce, która kształ-
ci także pilotów śmigłowcowych. Jeśli
chodzi o procentowy udział absol-
wentów na tle osób rozpoczynających
studia, kluczową rzeczą jest modułowy
system szkolenia. Różnica w efektyw-
ności jest znacząca. Gdy wprowa-
dzaliśmy kształcenie modułowe, bu-
dziło ono wiele wątpliwości i kontro-
wersji. Wynikały one stąd, że student,
który realizuje szkolenie trwające od
2 lat do 2,5 roku, jest zobligowany do
zdawania egzaminów prawie co pół
roku w przeciwieństwie do kształcenia
zintegrowanego, gdzie umiejętności są
weryfikowane dopiero na końcu szko-
lenia. Ten element pozwolił nam do-
prowadzić do sytuacji, w której liczba
studentów chełmskiej uczelni okazała
się największa w porównaniu do po-
zostałych uczelni, a jednocześnie po-
nad 95 proc. osób, które rozpoczyna-
ją proces kształcenia, kończy je ze
wszystkimi wymaganymi licencjami.
W PWSZ w Chełmie proces kwalifika-
cji do szkolenia praktycznego odbywa
się po pierwszym roku studiów na
podstawie średnich ocen, co sprawdza
potencjał intelektualny kandydata, mo-
tywację i możliwość przyswojenia du-
żej ilości wiedzy, znajomości języka an-
gielskiego z uwzględnieniem fraze-
ologii lotniczej oraz elementów świad-
czących o uprzednio zdobytym do-
świadczeniu lotniczym. Nie ukrywam,

że premiujemy posiadanie turystycznej
licencji lotniczej. Okazuje się bowiem,
że wiele młodych osób, widząc kapi-
tana wychodzącego z samolotu w ład-
nym mundurze, marzy o tym, by zostać
pilotem, gdy jednak dochodzi do bez-
pośredniej weryfikacji predyspozycji do
tego zawodu, kandydat, wsiadając do
samolotu, po 2 godz. szkolenia przy-
znaje, że jego organizm jest barierą nie
do pokonania. Miłość do lotnictwa nie
wygra z fizycznymi ograniczeniami,
a ludzki błędnik po 2 godz. lotu potra-
fi być bezwzględny, paraliżując spraw-
ność organizmu i dobre samopoczucie.
Licencja turystyczna to efekt nalotu min.
45 godz., a więc miarodajny test, czy
młody człowiek jest w stanie przyswo-
ić określoną ilość wiedzy teoretycznej,
a przede wszystkim, czy nie ma ogra-
niczeń natury fizjologicznej. To znako-
mite narzędzie weryfikacji. Z kolei
sam system szkolenia modułowego
zmusza naszych studentów do syste-
matycznej nauki i dyscyplinuje po-
przez konieczność uzyskiwania róż-
nych licencji oraz uprawnień. W innym
wypadku walczylibyśmy z naturą stu-
denta, gdzie odkładanie nauki na
ostatni moment jest wyjątkowo cha-
rakterystyczne, szczególnie gdy głów-
na weryfikacja wiedzy ma nastąpić
w perspektywie 2 lat. Stosujemy rów-
nież dodatkowe elementy motywujące,
w szczególności eliminujące prawie
wszystkie poprawy egzaminów. Stu-
dent, który nie zaliczył jakiegoś etapu
szkolenia, jest zawieszany, a to łatwo
może skutkować wykluczeniem ze

szkolenia praktycznego. Ci, którym
naprawdę zależy na zdobyciu wyma-
rzonego zawodu, ciężko pracują, aby
uzyskać licencję. Sam mam zajęcia ze
studentami I i II roku specjalności lot-
niczych i jestem pełen szacunku dla ich
pasji i determinacji w dążeniu do celu.
Wiedza wiedzą, ale barierą do upragnione-
go zawodu może być choćby sam organizm,
nieprzystosowany do uwarunkowań podczas
lotu. Jakie predyspozycje do pracy pilota musi
posiadać student, aby spełniać się w wyko-
nywanym zawodzie? Czy wymiar psycholo-
giczny też jest w jakimś stopniu weryfiko-
wany?

– Mamy dwie grupy wymagań wo-
bec przyszłych pilotów. Oczekujemy in-
teligencji, a więc zdolności do przy-
swajania wiedzy i szybkiego anali-
tycznego myślenia, co jest niezbędne
w stresujących sytuacjach. Równolegle
sprawdzamy predyspozycje psycho-
logiczne i osobowościowe kandydatów.
W lotnictwie obowiązuje bowiem pod-
stawowa zasada: pilot nie kłamie.
W przypadku tego zawodu nie warto
ściągać na egzaminie ani udawać, że
się umie. Przyswajana wiedza może się
okazać niewykorzystana w całej ka-
rierze, ale może się zdarzyć sytuacja
krytyczna, która będzie wymagała na-
tychmiastowej weryfikacji wiedzy z za-
kresu np. aerodynamiki. Skrajne przy-
padki związane z awariami w czasie lo-
tów powodują, że życie setek pasaże-
rów zależy od umiejętności wykorzy-
stania wiedzy przez pilota, który – jak
pokazuje historia – czasem musi re-
agować w ekstremalnych warunkach,
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Wiele młodych osób, widząc kapitana wychodzącego z samolotu
w ładnym mundurze, marzy o tym, by zostać pilotem, gdy jednak
dochodzi do bezpośredniej weryfikacji predyspozycji do tego za-
wodu, kandydat po 2 godz. szkolenia przyznaje, że jego organizm
jest barierą nie do pokonania.



� np. posadzić samolot na rzece Hudson
albo jak kapitan Wrona wylądować
bez podwozia. Ryzyka nie da się wy-
kluczyć. Podczas szkoleń instrukto-
rzy wymagają bezwzględnej prawdy
o przebiegu lotu lub zaistniałej awarii,
choćby była najgorsza, bo tylko to
gwarantuje unikniecie w przyszłości sy-
tuacji, które mogą zagrażać bezpie-
czeństwu. Testy weryfikują kwalifikacje
natury psychologicznej już na etapie
rekrutacji. Jednym z przedmiotów, re-
alizowanych we wstępnej fazie szko-
lenia, jest czynnik ludzki, bo to jeden
z ważniejszych obszarów wpływają-
cych na popełnianie błędów, które
w lotnictwie mogą być katastrofalne
w skutkach. Na kwestie związane z od-
powiedzialnością kładziemy bardzo
duży nacisk. Co do wymagań zdro-
wotnych w lotnictwie cywilnym po-
przeczka nie jest ustawiona wysoko.
Badania dopuszczające jest w stanie
przejść zdrowy człowiek, raczej nie jest
to czynnik eliminujący.
Czy zawód pilota cywilnego i wojskowego
dzieli duża przepaść?

– Bardziej kompetentni do odpo-
wiedzi byliby piloci wojskowi, ale we-
dług mnie główna różnica tkwi w cha-
rakterze powierzonych zadań. W przy-
padku lotnictwa cywilnego najważ-
niejsze jest bezpieczeństwo przewozów
pasażerskich, przy czym tak napraw-
dę nie dopuszcza się żadnych ryzyk.
Z kolei celem lotnictwa wojskowego
jest realizacja różnego rodzaju misji. Pi-
lot wojskowy przygotowywany jest do
szczególnych warunków i musi liczyć
się z ryzykiem. Sądzę, że szkolenie pi-
lotów wojskowych kładzie dużo więk-
szy nacisk na fizyczne ograniczenia,
a także na elementy, które służą po-
dejmowaniu decyzji w sytuacjach kry-
tycznych.
Zwykło się uważać, że pilot to nie zawód dla
kobiety. Czy statystyki uczelniane potwier-
dzają tę powszechną opinię?

– Odnosząc się do naszej uczelni,
muszę przyznać, że kiedyś do rekru-
tacji na pilotaż przystępowali głównie
mężczyźni, ale to się zmienia. Obecnie
na każdym roku studiów na pilotażu
jest kilka dziewczyn. Co więcej, stu-
dentki są zazwyczaj tak perfekcyjnie
przygotowane, że koledzy często ustę-
pują im wiedzą. Pod względem su-
mienności stają się prawdziwym przy-
kładem dla mężczyzn.
Czy trudniej jest im znaleźć pracę w branży?

– Nie jest to zbyt widoczne i na pew-
no problemem nie są kwalifikacje. Po-
tencjalna rezerwa pracodawców może
wynikać raczej z obawy, że młoda
pani pilot zapragnie założyć rodzinę

i urodzić dziecko, i będzie przez pewien
czas wyłączona z aktywnego życia
zawodowego, a w przypadku gdy pra-
codawca inwestuje duże środki
w szkolenia pracownika, może bardziej
preferować mężczyznę o takich sa-
mych kompetencjach, ale o większej
dyspozycyjności.
W przypadku kariery w lotnictwie automa-
tycznie przychodzi na myśl zawód pilota, ale
spectrum możliwości jest znacznie szersze. Ja-
kie inne kierunki wchodzą w grę i jakie cie-
szą się szczególną popularnością?

– W przypadku PWSZ w Chełmie
pilotaż jest niewątpliwie najbardziej no-
bilitującym kierunkiem, ale najwięcej
ofert pracy i propozycji stażu znajdą
mechanicy lotniczy. Pamiętajmy, że
aby dwóch pilotów mogło zasiąść za
sterami, samolot musi być przygoto-
wany przez cały sztab mechaników. Co
ważne, zawód mechanika lotniczego
znacznie odbiega od stereotypowej wi-
zji pracownika ubrudzonego po łokcie
smarem. Dzisiejsza funkcja mechani-
ka lotniczego łączy ogromną odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo lotu
i stan techniczny statku powietrznego
z wieloma wymogami co do posiada-
nych uprawnień do wykonywania po-
szczególnych czynności. U nas każ-
dego roku szkolimy ok. 20 mechaników
lotniczych, którzy, mówiąc potocznie,
znikają na rynku nie wiadomo kiedy.
Rynek pracy jest dziś dla nich bardzo
obiecujący – praktycznie dwukrotnie
większy w odniesieniu do zapotrzebo-
wania na pilotów. To doskonała alter-
natywa dla tych, którzy marzą o ka-
rierze w lotnictwie, ale wspomniane
ograniczenia fizyczne nie pozwalają im
na wykonywanie pracy pilota.
Czy ukończenie konkretnej szkoły ze wzglę-
du na jej renomę może być przepustką albo
przynajmniej istotnym atutem w poszuki-
waniu pracy?

– Jak najbardziej. Poszukujące pra-
cowników z branży lotniczej firmy
współpracują z Urzędem Lotnictwa
Cywilnego, którego weryfikacji podle-
gają ośrodki kształcenia pilotów. Co
więcej, wyniki uczelni odzwierciedlają
nie tylko poziom kształcenia, lecz tak-
że wychowanie w kulturze lotniczej, na-
siąknięcie dyscypliną, przyswojenie
pewnych zachowań. W wielu przy-
padkach proces rekrutacji jest reali-
zowany przez firmy z branży lotniczej
specjalnie dla naszych studentów, na-
wet jeszcze przed uzyskaniem przez
nich wszystkich wymaganych licencji.
To dowodzi, że zdobyliśmy uznanie pra-
codawców, a to najlepsze wyróżnienie
dla poziomu kształcenia chełmskiej
uczelni i gwarancja właściwego przy-

gotowania przyszłych kadr dla branży
lotniczej.
Prestiż uczelni i jakość kształcenia w dużej
mierze są zasługą dobrej kadry. Czy trudno
jest o specjalistów w zakresie lotnictwa, któ-
rzy sprawdzają się także jako pedagodzy?

– Ośrodek i poziom kształcenia, jaki
reprezentuje, to – nie boję się użyć tego
słowa – w 95 proc. ludzie, którzy pro-
wadzą szkolenia. Oczywiście sprzęt
techniczny i dostęp do najnowszych
rozwiązań stosowanych w lotnictwie są
niezbędne i ważne, ale kluczową jest
doświadczona kadra, której członkowie
dużą część życia zawodowego spędzili
w lotnictwie cywilnym, głównie w prze-
wozach pasażerskich. To niezwykle
istotne, bo młodzi ludzie podchodzą do
takich osób z ogromnym szacunkiem.
Bardzo trudno jest pozyskać właściwą
kadrę. Ci, którzy myślą, że wystarczą
pieniądze, żeby założyć ośrodek kształ-
cenia lotniczego, są w błędzie. Jeśli za-
leży nam na wynikach i solidnym przy-
gotowaniu wykwalifikowanych pilo-
tów, potrzebny jest staranny dobór ka-
dry, bo to największa wartość ośrodka
szkoleniowego. Branża lotnicza jest
dość hermetycznym środowiskiem,
dlatego opinia o prowadzącym szko-
lenie jest ważna nawet w kontekście
przyszłego procesu rekrutacji.
W kwietniu organizują państwo bezpłatne
warsztaty dla organizatorów pokazów lot-
niczych, a jak wiadomo, przy tego typu im-
prezach niejednokrotnie miały miejsce wy-
padki. Czy tego typu inicjatywy potwierdza-
ją niedostateczną świadomość społeczną
w zakresie bezpieczeństwa?

– Nasza uczelnia organizowała
w zeszłym roku pokazy lotnicze „Lotni-
cze Depułtycze”, które w ciągu dwóch
dni przyciągnęły ok. 20 tys. mieszkań-
ców, więc w skali lokalnej to duże wy-
darzenie. W tym roku w czerwcu pla-
nowana jest ich kolejna edycja. Dla-
czego o tym mówię? Otóż bezpieczeń-
stwo na pokazach lotniczych jest spra-
wą kluczową. Nasze ubiegłoroczne
pokazy uświadomiły nam, jak ważne są
dyscyplina i przestrzeganie procedur,
przyjętych w porozumieniu z ULC. Szko-
lenie, które przygotowaliśmy, ma na celu
podnoszenie świadomości potencjal-
nych zagrożeń oraz prezentację metod
eliminacji ryzyk w przypadku imprez lot-
niczych, które przyciągają tłumy. Lot-
nictwo działa jak magnes, ale jedno-
cześnie stwarza zagrożenie, stąd nie-
zbędne jest przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa, a wszelkie działania mogą
jedynie pomóc zapobiec ewentualnemu
zdarzeniu lotniczemu.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj
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W
naszej firmie powstają
autorskie rozwiązania
mechaniczne, elektro-
niczne i informatyczne,
dzięki czemu jesteśmy

w stanie szybko reagować na
zmieniające się potrzeby klientów.
Przynależność do silnej i stabilnej
Grupy PKP Informatyka gwarantuje
zaś najlepsze praktyki realizacji
i prowadzenia projektów oraz wsparcie

w obrębie zaawansowanych systemów
transportowych. 

Za nowatorskie rozwiązania
konstrukcyjne i wdrożenie ich do
produkcji KZŁ otrzymały szereg nagród
i wyróżnień. Wśród ostatnio otrzyma-
nych nagród znalazły się takie, jak:
tytuł Diament Forbesa, srebro EcoVadis
2016 oraz nagroda Teraz Polska
w jubileuszowej XXV edycji tego presti-
żowego konkursu. Firma szczyci się

również specjalistycznymi certyfikatami
jakości i bezpieczeństwa IRIS oraz
ISO 27001.

Nowość w ofercie
Nowa stacja ładowania ecoMOTO

jest urządzeniem służącym do ładowa-
nia samochodów elektrycznych oraz
rowerów typu e-bike. – Powszechnie
używane samochody z napędem
elektrycznym to już nie wizja szalonego

Jesteśmy firmą ze 165-letnim doświadczeniem, wywodzącym się z branży kolejowej. 
Od 1852 r. tworzymy i dostarczamy systemowe rozwiązania dla kolei. W latach 70. 
rozszerzyliśmy naszą działalność o segment rynku niezwiązany z branżą kolejową 
i od tego czasu wciąż go rozwijamy

System dynamicznej informacji pasażerskiej na stacji Bydgoszcz Główna

świętują 165 lat
Kolejowe Zakłady Łączności



naukowca, ale niedaleka przyszłość
– uważają eksperci od motoryzacji.
Stacja jest ergonomiczna, prosta
w obsłudze i niezbędna, gdy jeździmy
samochodem hybrydowym lub
elektrycznym. Ponadto urządzenie jest
zaopatrzone w ekran dotykowy, za
pomocą którego właściciel pojazdu
dokonuje wyboru ilości energii elek-
trycznej i płaci kartą. Słupki z Kolejowych
Zakładów Łączności w Bydgoszczy
mogą być wykorzystywane w każdym
miejscu w mieście, gdzie jest dopro-
wadzona sieć elektryczna.

Ponadto do flagowych produktów
Kolejowych Zakładów Łączności
należą:

System informacji 
pasażerskiej

Komunikacja publiczna to działal-
ność, która bez wyposażenia w dobre
systemy informacji pasażerskiej nie
będzie funkcjonować prawidłowo.
Dzięki rozwiązaniom KZŁ Bydgoszcz
przewoźnicy, operatorzy, samorządy,
a także inni gestorzy danych mogą
dotrzeć z informacją do swoich klientów.
Dysponujemy najnowocześniejszymi
technologiami w dziedzinie emisji
i dystrybucji informacji wizualnej
i dźwiękowej. 

Systemy pokładowe
KZŁ Bydgoszcz oferuje kompletne

systemy nagłośnienia, monitoringu,
interkomy, informację pasażerską oraz
systemy emisji reklam. Każde z ofero-
wanych rozwiązań jest przygotowane
pod kątem instalacji w konkretnym
taborze. KZŁ Bydgoszcz oferuje mobilne
rozwiązania w oparciu o łączność IP
i analogową. Systemy te współpracują
z innymi nadrzędnymi systemami
kontroli i mogą być instalowane
zarówno w nowym, jak i używanym
taborze.

Systemy poboru opłat
Automatyczny pobór opłat i sprze-

daż biletów to już element składowy
prawie każdego systemu sprzedaży.
KZŁ Bydgoszcz, jako najstarszy
i największy polski producent
automatów biletowych, przygotował
mnóstwo innowacyjnych rozwiązań
w zakresie kompletnych systemów
biletowych. 

Automaty biletowe serii LOCOMAT
to cała rodzina wielofunkcyjnych
urządzeń umożliwiających zwiększenie
przepływu klientów i usprawnienie
wydawania biletów. Biletomaty KZŁ
Bydgoszcz współpracują z modułami
cenowymi przewoźników i bazą danych,

dzięki czemu podróżny może zakupić
bilet na konkretny przejazd z uwzględ-
nieniem wszystkich ustawowych zniżek.
Urządzenia KZŁ z powodzeniem
funkcjonują również w użytkowaniu
komercyjnym jako automaty barowe
w kantynach i barach bistro, obsługując
dziesiątki milionów klientów rocznie.

Systemy parkingowe
Oferujemy najbardziej zaawanso-

wane technologicznie systemy par-
kingowe. Wykorzystując najnowsze
rozwiązania elektroniczne, z wielką
precyzją stworzyliśmy urządzenia słu-
żące do poboru opłat parkingowych.
W naszej ofercie znaleźć można
systemy dla parkingów zamkniętych
oraz parkomaty. Aby sprostać potrzebom
oraz wymaganiom naszych klientów,
zaprojektowaliśmy pełną gamę modeli
parkomatów. Cechą charakterystyczną
tych urządzeń jest możliwość wprowa-
dzania szybkich aktualizacji i moder-
nizacji, sprawiających, że urządzenia
te są na najwyższym poziomie techno-
logicznym przez cały okres użytkowania.
Mimo zastosowanej zaawansowanej

elektroniki parkomaty mają
prosty  i bardzo zrozumiały
interfejs, który pozwala na
intuicyjny zakup biletu par-
kingowego. Zadbaliśmy także
o ekologię, wyposażyliśmy
parkomaty w solarny system
zasilania, co również minima-
lizuje koszty utrzymania. 

Dla parkingów zam-
kniętych przygotowaliśmy
w pełni funkcjonalny system
obsługujący kierowców rów-
nież w zakresie informacji

o dostępności wolnych miejsc parkin-
gowych.

Inteligentne 
Systemy Transportowe

KZŁ Sp. z o.o. dostarczają
rozwiązania z zakresu inteligentnych
systemów transportowych i smart city.
Przykładowo system KOMTIS to
szereg współpracujących ze sobą
nowoczesnych podsystemów zapro-
jektowanych w celu usprawnienia
funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Wdrożenie systemu w mieście przy-
spiesza przejazd pojazdów komunikacji
publicznej, usprawnia przekaz infor-
macji pasażerskiej, podnosi komfort
i bezpieczeństwo podróżowania oraz
dostarcza wielu cennych danych dla
operatora. W skład systemu wchodzi
m.in. system dynamicznej informacji
pasażerskiej, system naprowadzania
na wolne miejsca parkingowe, system
identyfikacji pojazdów czy system
nadawania priorytetów.

Podczas Air Fair zapraszamy na nasze
stoisko nr 28 w hangarze 3.
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U
niwersytet Technologicz-
no-Przyrodniczy jako
uczelnia od początku swo-
jej działalności (1951 r.)
nastawiony był na kształ-

cenie kadr potrzebnych przemysłowi
regionu. Wówczas obsługiwał 2 kie-
runki studiów technicznych. Dziś kształ-
ci na 34 kierunkach studiów technicz-
nych, rolniczych, ekonomicznych i ar-
tystycznych. Współpracuje również
z uczelniami regionu w zakresie badań
naukowych i kształcenia studentów. 

Czy UTP dobrze kształci młodzież?
Odpowiedź na to pytanie znaleźć moż-
na w pozytywnych wynikach akredy-
tacji, prowadzonej przez Polską Ko-
misję Akredytacyjną. W tym roku Uni-
wersytet Technologiczno-Przyrodniczy
zdobył I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie „Start na Rynku Pracy” w ka-
tegorii Najlepsza Uczelnia. Konkurs
zorganizowany został przez Funda-
cję Inicjatyw Młodzieżowych przy pa-
tronacie Ministerstwa Rozwoju, Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

go oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. 

Obecnie Uczelnia dla potrzeb roz-
wijającej się gospodarki uruchamia in-
terdyscyplinarne kierunki studiów, łą-
czące różne dziedziny techniki, rol-

nictwa, medycyny czy sztuki, współ-
pracując przy tym z innymi uczelnia-
mi z Bydgoszczy. Kooperacja ta zwięk-
sza potencjał kształcenia, a przede
wszystkim dostarcza przemysłowi i in-
stytucjom wysoko wykwalifikowaną
kadrę. 

Taka otwartość pozwala na szyb-
kie reagowanie na problemy  firm z za-
trudnieniem pracowników. Monito-

ring losów absolwentów UTP
wskazuje, że są dobrze przy-
gotowani do pracy w przed-
siębiorstwach i znajdują po-
sady w renomowanych firmach
w regionie, kraju i za granicą,
np. w Nokii, ATOS-ie, Telefoni-
ce Kabel SA, PESA, WZL.
Współdziałanie obejmuje za-
równo obszar kształcenia stu-

dentów, do którego firmy bardzo chęt-
nie włączają się i aktywnie wspierają
uczelnię, jak i tworzenie wspólnych la-
boratoriów, np. z Nokią czy MITU-
TOYO. Konsorcjum firm DMG, He-
idenheim, Delcam, przy niedawnym

dołączeniu firmy Sandvik, wspólnie
z UTP prowadzi zajęcia dla studentów
oraz pokazy i szkolenia dla kadry in-
żynierskiej firm regionu. Zbudowane
wspólnie z firmą PESA SA laboratorium
ma akredytację PCA i służy zarówno
badaniom naukowym, jak i rozwojo-
wym na potrzeby kolejnictwa. 

Uczelnia systematycznie powięk-
sza swój duży potencjał naukowy, ba-
dawczy i podejmuje coraz to nowsze
i szersze formy współpracy z firmami
regionu, a wieloprofilowość Uczelni
daje możliwość realizacji trudnych,
wielowątkowych zadań i rozwiązywa-
nia złożonych problemów. �

Nowoczesna i otwarta uczelnia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy od
ponad 66 lat kształci kadry inżynierskie dla gospodarki. Uczelnia zapewnia możliwość
uzyskania dyplomu na 34 atrakcyjnych, przydatnych gospodarce kierunkach studiów

dla studentów i przemysłu



POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Dziekanat: 
STUDIA STACJONARNE
Poznań, ul. Piotrowo 3, pok. 222
tel. 61 665 23 57

STUDIA NIESTACJONARNE
Poznań, ul. Piotrowo 3, pok. 223
tel. 61 665 23 56, faks: 61 665 24 02

STUDIA III STOPNIA
Poznań, ul. Piotrowo 3, pok. 215
tel. 61 665 23 13

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie) na kierunkach:

Mechanika i Budowa Maszyn 
w ramach specjalności: maszyny spożywcze i chłodnictwo, maszyny robocze, pojazdy transportu masowego pojazdy szynowe, samo-
chody i ciągniki, silniki spalinowe, energetyka cieplna i odnawialna, mechatronika przemysłowa, inżynieria wirtualna projektowania, gas
technology and renewable energy, product engineering

Transport 
w ramach specjalności: transport drogowy, transport szynowy, logistyka transportu, ekologia transportu, transport żywności/transport
chłodniczy, inżynieria transportu rurociągowego

Lotnictwo i Kosmonautyka (NOWOŚĆ)
w ramach specjalności: silniki lotnicze i płatowce, transport lotniczy, pilotaż statków powietrznych, bezpieczeństwo i zarządzanie lotnic-
twem

trzeciego stopnia (doktoranckie)

w zakresie Budowa i Eksploatacja Maszyn
Transport

www.fwmt.put.poznan.pl
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Ś
rodowisko, jakie powstaje
podczas cięcia, ma ogrom-
ny wpływ na podzespoły
maszyny. Z tego powodu
prowadnice, napędy oraz

cały system pozycjonowania głowic
powinny być odpowiednio zabezpie-
czone. Zastosowania występujące
w maszynach do cięcia plazmą, ga-
zami, a nawet laserem niestety nie
zdają egzaminu w maszynach do cię-
cia wodą. Często stosowane, źle za-
bezpieczone listwy zębate pozwalają
co prawda na osiąganie szybszych
przesuwów jałowych niż śruba po-
ciągowa z tuleją kulową, ale niestety
nie zapewniają takiej precyzji i po-
wtarzalności podczas wycinania, jaką
gwarantuje śruba z tuleją kulową lub
listwa elektromagnetyczna silnika li-
niowego. Już nawet po roku eksplo-
atacji na listwach zębatych powstają
luzy i „ucieka” geometria wycinanych
detali. 

Bardzo ważna jest również kon-
strukcja stołu roboczego; zbiornik ro-
boczy powinien być wykonany bez-
względnie ze stali nierdzewnej i sta-
nowić osobny, wolnostojący element
względem korpusu maszyny. Dzięki
temu wyeliminujemy wykwity rdzy, któ-
re są nieuniknione na zbiornikach ze
stali zwykłej. Należy pamiętać, że
zbiornik magazynuje co najmniej kilka
ton wody, tworząc poduszkę wodną,
niezbędną do rozproszenia wiązki ro-
boczej. Powstające naprężenia prze-
noszone są na system pozycjonowania
głowic roboczych w konstrukcjach ze
zintegrowanym zbiornikiem. 

Kolejnym ważnym elementem jest
pompa wysokociśnieniowa, będąca
„sercem” systemu. Standardowo ge-
neruje ona sygnały 4 lub 6 tys. bar ci-
śnienia wody. Musi być niezawodna, ła-
twa w obsłudze oraz serwisie, a także
posiadać jak najmniejszą liczbą ele-
mentów eksploatacyjnych. Warto wy-
brać wiarygodnego producenta, za
którym stoi doświadczenie oraz silna
pozycja na rynku europejskim. Ważne,
aby posiadał on serwis, magazyn ele-
mentów eksploatacyjnych oraz wspar-
cie techniczne w Polsce. 

Najlepszym sposobem weryfikacji
samego dostawcy sprzętu są referen-
cje, które znakomicie dopełnią możli-
wość obserwacji urządzenia podczas
pracy. Nie warto natomiast oglądać
tzw. maszyn demo w siedzibach pro-
ducentów czy pośredników – one nie
mają nic wspólnego z rzeczywisto-
ścią produkcyjną i niepotrzebnie spra-
wiają mylne wrażenia. Warto również
wziąć pod uwagę, czy konkretny do-
stawca posiada jakiekolwiek referen-
cje na rodzimym rynku. Trudno po-
równywać ze sobą firmy produkujące
wiele różnych maszyn z producentami
stricte waterjetów. To samo dotyczy ofe-
rowanych modeli. Ostatni aspekt to wo-
lumen rocznej produkcji. Czy produk-
cja na poziomie kilku maszyn rocznie
tworzy z wytwórcy producenta ma-
szyn do cięcia wodą? 

Niewielu producentów spełnia po-
wyższe wymagania, w stu procentach
robi to Water Jet Sweden – firma z tra-
dycjami i ogromnym doświadczeniem.
Inwestycja w maszynę do cięcia wodą

jej produkcji wielu branżom daje ol-
brzymie możliwości wytwórcze za spra-
wą najnowocześniejszą technologii
cięcia materiałów, jakie w niej zasto-
sowano. Precyzja w jej układzie na-
pędowym jest wynikiem zastosowania
przekładni śrubowych tocznych kulo-
wych, prowadnic liniowych w osiach
Y i V oraz silnika liniowego w osi X, któ-
ry gwarantuje dokładne i szybkie prze-
suwy jałowe głowicy. Maszyny WJS
o konstrukcji bramowej posiadają sys-
tem kompensacji naprężeń bramy.
Różnice temperatur w ogóle nie mają
wpływu na jakość wycinanych detali.
Właśnie te argumenty techniczne oraz
wiedza i zdobyte doświadczenie spe-
cjalistów z Wojskowych Zakładów Lot-
niczych nr 2 w Bydgoszczy sprawiły, że
w kwietniu 2016 r. firma Water Jet Swe-
den dostarczyła i zainstalowała w WZL
kolejną maszynę do cięcia wodą. Po 11
latach od pierwszej instalacji był to tym
razem model premium, wyposażony w
głowice 3D oraz 2D Micro typu NCP
4020 D BEV. 

WJS konsekwentnie dba o rozwój
i unowocześnienie swoich maszyn,
mając zawsze na względzie satysfak-
cję klientów. Dają ją nowoczesne kon-
strukcje, sterowanie CNC oraz so-
ftware. To godny zaufania producent.
Sprzedażą, serwisem oraz wsparciem
technicznym maszyn Water Jet Sweden
w Polsce zajmuje się „firma córka”
– Water Jet Polska Sp. z o.o., która pro-
wadzi również magazyn części eks-
ploatacyjnych.

info@wjs-polska.pl

Profesjonalne systemy 
do cięcia wodą

Jak wybrać niezawodne urządzenie? Ile lat chcę je eksploatować? Czy
kupić je bezpośrednio od producenta, czy od lokalnego pośrednika,
który jest do tego drogi? Na te pytania musi odpowiedzieć każdy, kto
stoi przed wyborem maszyny do cięcia wodą. W jego dokonaniu warto
kierować się kilkoma podstawowymi zasadami



O
d kilku lat w ramach
outsourcingu potentaci
na rynku odchodzą od
wytwarzania we wła-
snym zakresie najdrob-

niejszych, podstawowych elementów,
niezbędnych do budowy samolotów
i śmigłowców, tzw. normaliów lotni-
czych. Fakt ten spowodował o kierun-
ku rozwoju, jaki przybrała firma LECH-
POD. – Kiedy w 1989 r. zaczynaliśmy
działalność, byliśmy firmą sensu stric-
to handlową. Powoli wyspecjalizo-
waliśmy się w dostarczaniu zakła-
dom z branży lotniczej surowców do
produkcji, głównie stali konstrukcyj-
nych i stopów aluminium. W pew-
nym momencie pomyślałem, że skoro
mamy materiał, to zamiast go sprze-
dawać w stanie surowym, może
lepiej wykorzystać nasze zasoby
i wykonać z niego śruby i nakręt-
ki – mówi Leszek Podskok, wła-
ściciel firmy. Ich odbiorcami były
przedsiębiorstwa serwisujące
samoloty i helikoptery. 

Początki zmian były trudne,
zarówno jeśli chodzi o skomple-
towanie parku maszynowego,
jak i dobór kadry o odpowiednich
kwalifikacjach. Pewne było nato-
miast, że główny nacisk firma będzie
kładła na jakość wykonanych pro-
duktów. W tym celu wdrożono bardzo
restrykcyjny system wewnętrznej kon-
troli, który po dziś dzień owocuje bra-
kiem reklamacji. – Zmiany na rynku
i przeobrażenia gospodarcze, a także
unifikacja przepisów z wytycznymi
Unii Europejskiej spowodowały, że
uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001
stało się koniecznością. Naturalnym
kierunkiem rozwoju było uzyskanie
także certyfikatu AQAP – dodaje L. Pod-
skok.

Obecnie LECHPOD prowadzi dzia-
łalność dwutorowo: dostarcza zarów-
no surowce do produkcji, jak i gotowe
wyroby. Lata na rynku zaowocowały
doskonałymi kontaktami z rosyjskimi
wytwórcami. Rzecz istotna, gdyż nie-

które materiały i wyroby są
obecnie produkowane tylko
w Rosji. Część normaliów
pochodzi właśnie od tam-
tejszych producentów.
Wyroby LECHPODU są
sprzedawane odbior-
com krajowym i zagra-
nicznym. Specjalno-
ścią firmy są normalia
do sprzętu lotniczego
produkcji rosyjskiej. Fir-
ma posiada bogatą bi-

bliotekę norm rosyjskich i bazujących
na nich polskich norm branżowych.
Park maszynowy obejmuje tokarki oraz
frezarki manualne i numeryczne, ma-
szyny do obróbki plastycznej i szlifo-
wania. Trwają rozmowy na temat za-
kupu kolejnych automatów. Doświad-
czenie, jakie firma zdobyła w produk-
cji normaliów lotniczych, jak i zado-
wolenie aktualnych odbiorców po-
zwalają snuć plany dalszego rozwoju
firmy na rynku lotniczym, chociażby
rozszerzenie oferty o normalia euro-
pejskie i amerykańskie. �

O tym, że w Bydgoszczy mieszczą się Wojskowe Zakłady Lotnicze
nr 2, wie prawie każdy mieszkaniec miasta. O tym, że trochę
ponad dwa kilometry od nich, w Białych Błotach, oddzielony 
ścianą lasu ma swą siedzibę LECHPOD, wiedzą nieliczni, 
i to pewnie tylko z branży lotniczej

Obecnie LECHPOD prowadzi
działalność dwutorowo: do-
starcza zarówno surowce do
produkcji, jak i gotowe wy-
roby. Lata na rynku zaowo-
cowały doskonałymi
kontaktami z rosyjskimi wy-
twórcami.

Specjalność normalia lotnicze
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T
o już V edycja ogólnopolskiego kon-
kursu pn. Lider Bezpieczeństwa Pań-
stwa. Jego organizatorem jest Sto-
warzyszenie Dostawców na Rzecz
Służb Mundurowych z siedzibą

w Bydgoszczy. W tym roku gala wręczenia na-
gród odbędzie się 28 czerwca 2017 r. w Centrum
Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.
Patronat honorowy nad nią objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Informacje na temat konkursu
Konkurs Lider Bezpieczeństwa Państwa ad-

resowany jest do firm, instytucji i instytutów na-
ukowo-badawczych z wszystkich sektorów go-
spodarki, jak również do wyższych uczelni w Pol-
sce, których oferta znajduje bądź może znaleźć
potencjalne zastosowanie w obszarach szero-
ko pojmowanego bezpieczeństwa i obronności
naszego państwa.

Nadrzędnym celem tak realizowanego
przedsięwzięcia jest w pierwszej kolejności
promowanie polskich produktów technicznych
oraz technologii, ale też projektów, które mogą
być przydatne w systemach uzbrojenia i wypo-
sażenia służb mundurowych. Niemniej ważnym
aspektem jest usprawnianie funkcjonowania sys-
temów zarządzania kryzysowego w sytuacjach
katastrof masowych. Organizatorom przyświe-
ca bowiem nadrzędna idea promocji innowa-
cyjnych i nowoczesnych technologii powstają-
cych w polskich przedsiębiorstwach, zakła-
dach i ośrodkach naukowo-badawczych.

– Nominowanym do tegorocznej edycji już
teraz składamy serdeczne gratulacje z tytułu
przyznanych wyróżnień. Natomiast wszystkich
państwa – przedsiębiorców, szefów i manage-
rów – zachęcamy do udziału w przyszłorocznej
VI edycji naszego konkursu, którego ranga i pre-
stiż rosną z roku na rok – mówi prezes zarządu
Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb
Mundurowych Jan Andrzej Ligus. �

W tegorocznej jubileuszowej V edycji
konkursu Lider Bezpieczeństwa Pań-
stwa w trakcie gali wręczenia nagród
zostaną wyróżnione oraz nagrodzone
23 produkty będące dziełem polskiej
myśli naukowo-inżynierskiej, spełnia-
jące wszystkie wymagania nowocze-
sności i innowacyjności

Otrzymają nagrody 
za ofertę dla obronności
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Pilot to wisienka na torcie lotnictwa – to jego
podziwiamy i jemu zazdrościmy. Nie byłoby
go jednak, gdyby nie obsługa naziemna
statków powietrznych, która dba o jakość
i bezpieczeństwo w przestworzach. Załogę
statku chyba dość łatwo ubezpieczyć, a jak
to jest w przypadku „stacjonarnych” pra-
cowników lotnisk i firm lotniczych?

– Niewątpliwie ogromny wpływ na
bezpieczeństwo lotnictwa mają osoby,
które wykonują swoją pracę na ziemi.
To przede wszystkim obsługa ruchu lot-
niczego, osoby odpowiedzialne za za-
pewnienie infrastruktury lotniskowej
– zarządzający portami lotniczymi,
a także firmy, które dokonują bezpo-
średnich czynności obsługowych na
statkach powietrznych – obsługa lot-
niskowa, przeglądy, serwisowanie.
„Stacjonarni” pracownicy lotnisk pod-
legają określonym przepisom lotni-
czym, co do niektórych działalności ist-
nieje nawet obowiązek ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w związ-
ku z wykonywaną działalnością lotni-
czą. PZU SA ma w swojej ofercie pro-
dukty, które zapewniają wymagany
przepisami poziom ochrony ubezpie-
czeniowej. W przypadku ubezpieczeń
dobrowolnych nasza oferta jest ade-
kwatna do specyfiki działalności lot-
niczej, prowadzonej przez klienta, i jak
najbardziej dostosowana do jego po-
trzeb.
Czy ubezpieczeniom podlegają też używane
przez obsługę naziemną sprzęty i technolo-
gie, jakie wykorzystuje ona w swojej pracy?

– Chociaż prawo nie nakłada obo-
wiązku ubezpieczenia majątku, zde-
cydowana większość firm, związa-
nych z szeroko rozumianym lotnic-
twem, ubezpiecza swoje mienie. Od
dużych portów lotniczych, po firmy

handlingowe, zajmujące się obsługą
naziemną statków powietrznych. Naj-
popularniejsze są ubezpieczenie mie-
nia, np. od pożaru, sprzętu elektro-
nicznego, ale zdarzają się także ubez-
pieczenia komunikacyjne. Należy mieć
na uwadze, że wiele portów lotniczych
w Polsce jest po lub w trakcie moder-
nizacji – ich majątek jest wartościowy
i wymaga ochrony. Aktywnie uczest-
niczymy w tego typu ubezpieczeniach. 
Jak szeroka jest oferta PZU, dotycząca ubez-
pieczeń obsługi naziemnej? Czy jest ona
standardowo, czy dobierana pod indywidu-
alne wymagania każdego klienta?

– Zawsze staramy się, by nasza
oferta ubezpieczeń odpowiadała ak-
tualnym oczekiwaniom rynkowym, ale

jednocześnie dążymy do tego, by speł-
nić indywidualne potrzeby danego
klienta. W przypadku portów lotni-
czych czy też dużych firm z branży lot-
niczej oferty są zazwyczaj mocno zin-
dywidualizowane, co narzuca specy-
fika działalności, szczególnie w ob-
szarze ubezpieczeń mienia. Jeśli cho-
dzi o ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej, sytuacja jest bardziej
standardowa, gdyż warunki ubezpie-
czenia są co do zasady narzucone
przez obowiązujące przepisy prawa. 
Jak wieloletnia współpraca z Wojskowymi Za-
kładami Lotniczymi Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
wpłynęła na państwa ofertę? Czy pod jej

wpływem, bogatsi o nowe doświadczenia,
postanowiliście państwo ją zmodyfikować?

– Ubezpieczenia lotnicze to dość
specyficzny dział ubezpieczeń. Z jed-
nej strony, mamy do czynienia z fir-
mami, których działalność jest mocno
uregulowana przepisami, w szcze-
gólności dotyczącymi względów bez-
pieczeństwa. Może się więc wyda-
wać, że takie ubezpieczenia nie są
obarczone wysokim ryzykiem, tym bar-
dziej, iż lotnictwo uważane jest za naj-
bardziej bezpieczny dział transportu.
Z drugiej jednak strony, istnieje bardzo
duży potencjał wysokich szkód. Wie-
loletnia współpraca z WZL-ami po-
zwala nam zdobywać doświadcze-
nie, które w oczywisty sposób prze-
kłada się na naszą ofertę. Nieustają-
co dążymy do świadczenia ochrony
ubezpieczeniowej, możliwie najbar-
dziej adekwatnej do potrzeb branży lot-
niczej, i właśnie dlatego współpraca
z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi
nr 2 S.A. w Bydgoszczy jest dla nas tak
cenna. 
Po raz kolejny PZU zostało sponsorem wy-
stawy Air Fair. Dlaczego warto wspierać
tego typu inicjatywy?

– PZU dba o bezpieczeństwo mi-
lionów Polaków nie tylko na ziemi,
lecz także w powietrzu. Wciąż dosko-
nalimy naszą  ofertę ubezpieczeń, tak
by jak najlepiej spełniała oczekiwania
branży lotniczej. Jest to możliwe m.in.
dzięki owocnej współpracy z bydgo-
skimi zakładami lotniczymi. Jesteśmy
dumni z faktu, że kolejny już raz mo-
żemy wspierać wyjątkowe wydarzenie,
jakim jest wystawa Air Fair. To spotka-
nie przedstawicieli branży lotniczej, za-
równo wojskowej, jak i lotnictwa cy-
wilnego, jest doskonałą okazją do wy-
miany doświadczeń i innowacyjnych
pomysłów. Bardzo cieszy nas także to,
że co roku impreza przyciąga także
całe rzesze zwiedzających, często ca-
łych rodzin. 

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Przyjaciel
W przypadku portów lotniczych czy też dużych firm 
z branży lotniczej oferty są zazwyczaj mocno zindywidu-
alizowane, co narzuca specyfika działalności, szczególnie
w obszarze ubezpieczeń mienia – mówi Marcin Jarosz,
koordynator ds. technicznej akceptacji ryzyka PZU SA

Zawsze staramy się, by nasza
oferta ubezpieczeń odpowia-
dała aktualnym oczekiwa-
niom rynkowym, ale
jednocześnie dążymy do
tego, by spełnić indywidualne
potrzeby danego klienta.

ubezpieczyciel
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P
osiadamy osiem zakładów
pralniczych na terenie całej
Polski oraz jeden na terenie
Niemiec. W wyniku dyna-
micznego rozwoju w 2016 r.

oddaliśmy do użytku nowy zakład pral-
niczy w Sierpcu o powierzchni powy-
żej 4 tys. mkw. Jest on zaliczany do naj-
większych i najnowocześniejszych tego
typu budynków w Polsce – jego wy-
dajność to 830 tys. sztuk odzieży na
miesiąc.

Wszelkie realizowane przez nas
działania zmierzają do tego, aby za-
kłady pralnicze spod szyldu Grupy Ka-
pitałowej Hollywood były najchętniej
wybierane przez klientów ze względu na
jakość, zachowanie najwyższych stan-
dardów higieny oraz bezpieczeństwa.
Chcąc spełniać ich oczekiwania, gwa-
rantujemy profesjonalizm naszych dzia-
łań oraz najwyższą jakość usług. To rów-
nież priorytetowe oczekiwanie naszych
kontrahentów, a my jako nieliczni w tej
branży jesteśmy w stanie je spełnić. 

Od 1 stycznia 2017 r. realizujemy
priorytetowy projekt usług pralniczych
dla armii amerykańskiej, stacjonującej
w kilku punktach logistycznych w Pol-
sce. Jesteśmy jedynym podmiotem go-
spodarczym na rodzimym rynku, któ-
ry był w stanie w tak krótkim czasie zre-
alizować to złożone logistycznie i tech-
nologicznie zadanie. Kluczowym ar-
gumentem przy wyborze naszej fir-
my było wieloletnie doświadczenie

w świadczeniu usług pralniczych we
wszystkich segmentach rynku.

Armia USA dokonuje regularnych
i szczegółowych inspekcji poziomu
świadczonych usług w każdym z punk-
tów, tj. zarówno w punktach logistycz-
nych, jak i w zakładach pralniczych.
Odbywa się to poprzez audyty, które
obejmują kluczowe procesy logistycz-
ne, produkcji, kontroli jakości oraz wy-
miany informacji na każdym z pozio-
mów operacyjnych projektu. Na jego
potrzeby, zgodnie z wysokimi wymo-
gami kontrahenta opracowaliśmy
i wdrożyliśmy szczegółowe procedury

realizacji projektu, tj. przyjmowania i
zwrotu odzieży żołnierzy w określonym
czasie, procesów pralniczych dla każ-
dego z wielu rodzajów odzieży klienta,
logistyki oraz kontroli jakości. Powoła-
liśmy również zespół specjalistów, za-
daniem których jest czuwanie nad
prawidłową współpracą z armią ame-
rykańską i wykonaniem usług zgodnie
z jej oczekiwaniami. Pół roku po tym, jak
rozpoczęliśmy nasz projekt z żołnie-
rzami zza oceanu, z całą pewnością
możemy stwierdzić, że ta polsko-ame-
rykańska kooperacja układa się bar-
dzo dobrze. �

Jako Grupa Kapitałowa Hollywood funkcjonujemy na rynku od pię-
ciu lat. W branży pralniczej działamy od 17 lat. Nasze usługi cechuje
wysoka jakość, dzięki czemu wciąż przybywa nam nowych klientów.
W styczniu nawiązaliśmy współpracę z armią amerykańską

Amerykanie wybrali Hollywood






