


OD REDAKCJI /

2 /



\ SPIS TREŚCI

3 /



WAKACYJNE 
OD REDAKCJI /

ZWYCIĘZCY

Marcin Woźniak

Anna Gajda  Katarzyna Iwanowska



WSPOMNIENIA...
WYRÓŻNIENI

Rajmund Nawrocki Rafał Mocny

Monika Bryl-Borowczyk

Redakcja postanowiła nagrodzić Zwycięzców kartą podarunkową 
do Empiku o wartości 100 zł, a Wyróżnionych o wartości 50 zł.



6 /

PGZ /



\ PGZ

7 /



Trwają prace związane z budową hangaru dla samolotów 
transportowych i pasażerskich.
Przy tak dużej inwestycji napotykamy na ogrom różnych 
problemów, z którymi na co dzień dzielnie radzi sobie 
powołany zespół specjalistów, na czele z Panią Marleną 
Kochanowską.
Jak wynika z raportu budowy powstało opóźnienie 
o ok. 4 tygodnie w stosunku do założonego harmonogramu. 
Wykonawca zobowiązał się do przedstawienia programu 
naprawczego celem dotrzymania terminu wykonania 
zadania. Redakcja w kolejnym numerze przedstawi Państwu 
aktualne informacje dot. terminowości realizacji inwestycji.

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy realizacji budowy 
hangaru:
• zamontowane wszystkie słupy prefabrykowane w rejonie 

hali malarni
• rozpoczęto montaż słupów i belek prefabrykowanych 

w rejonie hali obsług
• w rejonie przybudówek malarni wykonano ściany 

żelbetowe wg wytycznych projektanta konstrukcji, ściany 
murowane Silka, stropy z płyt sprężonych

• trwa wykonywanie ścian i stropów osiach L – M w rejonie 
hali malarni

• w rejonie hali obsług trwa montaż słupów i belek 
prefabrykowanych

• - zamontowano 4 sztuki stalowych wiązarów dachowych 
w rejonie malarni

• trwają prace nad zbiornikiem stalowym do celów ppoż. 
• trwają prace murarskie i żelbetowe ścian pompowni
• trwa wykonywanie warstw konstrukcyjnych płyty 

przedhangarowej.

W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do:  
• prac nad sieciami sanitarnymi oraz prac sieci 

elektrycznych
• zakończenia prac nad wykonaniem konstrukcji płyty 

przedhangarowej
• zakończenia montażu konstrukcji stalowej dachu
• rozpoczęcia montażu obudowy hangaru płytami 

warstwowymi
• wykonania warstw konstrukcyjnych posadzek.

INFO Z BUDOWY…
AKTUALNOŚCI /

8 /



9 /

28 sierpnia br. Prezes WZL Nr 2 i 4 Leszek Walczak wraz 
z delegacją rządową pod przewodnictwem wicepremiera 
ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka oraz 
władz PGZ S.A. odbył spotkanie robocze z władzami 
Bułgarii. Wizyta ta była finałem polsko-bułgarskich 
rozmów o współpracy wojskowej pomiędzy oboma krajami. 
Efektem spotkania jest podpisane porozumienie oraz list 
intencyjny w zakresie współpracy pomiędzy przemysłem 
zbrojeniowym obu krajów. Jest to początek współpracy 
w zakresie usprawnienia samolotów myśliwskich Mig-29 
(w tym: naprawy silników, agregatów oraz modernizacji). 
Otwiera nam to drogę do podpisania długoterminowego 
kontraktu na remont bułgarskich MiGów. Plan 
przedstawiony przez Premiera Bojko Borisowa jest 
obiecujący dla polskiego przemysłu lotniczego, a co za tym 
idzie dla WZL Nr 2 S.A.  

Zgodnie w planem Bułgaria w przeciągu najbliższych 
5-6 lat planuje zmodernizować we współpracy z Polską 
26 swoich myśliwców. Wynika to z wysokich kosztów 

remontów realizowanych przez rosyjski koncern RSK MiG, 
ale również jest wymogiem NATO, aby kraje członkowskie 
wstrzymały współpracę militarną z Rosją w związku 
z kryzysem na Ukrainie i aneksją Krymu.  

Bułgarzy na początku zainteresowani są remontem silników 
i agregatów dla dwóch myśliwców MiG-29 w pierwszej 
połowie przyszłego roku i kolejnych trzech do końca 2016 
roku. W dalszej perspektywie możliwa jest modernizacja 
maszyn w WZL Nr 2 S.A. do standardu, jaki osiągnęło 
16 samolotów MiG-29 zmodernizowanych dla potrzeb 
Polskich Sił Powietrznych.

„Podpisaliśmy list intencyjny, który jest w naszych relacjach 
milowym krokiem. (…) Chodzi o to, że Bułgaria wskazuje 
swojego sojusznika, Polskę, jako partnera w zakresie 
remontów i modernizacji swoich samolotów MiG-29. 
Mamy świadomość jak wielką wagę ma ta decyzja, i że ma 
charakter geopolityczny.” – powiedział Minister Tomasz 
Siemoniak

Bułgarskie MiGi 



10 /

AKTUALNOŚCI /

XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywał się 
od 1 do 4 września 2015 r. w Kielcach. Wojskowe Zakłady Lotnicze 
Nr 2 S.A. były jednym z Wystawców, który zaprezentował swoje 
możliwości w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Zgodnie z przyjętą koncepcją wszystkie Spółki podzielone zostały 
na 5 tematycznych obszarów. Nasza Spółka reprezentowała stoisko 
związane z rozpoznaniem obrazowym i satelitarnym. 

Na stoisku zaprezentowany został autorski system bezzałogowych 
statków powietrznych taktycznego krótkiego zasięgu E-310, 
składający się z powietrznej platformy bezzałogowej z sensorami, 
naziemnej stacji kontroli misji, modułu szkoleniowo-
treningowego oraz wyrzutni startowej.

MSPO to najważniejsze wydarzenie branży zbrojeniowej w Europie 
i trzecie co do wielkości. Co roku Targi odwiedzają głowy państw, 
oficjalne delegacje, przedstawiciele ambasad, ministerstw obrony, 

ZAPREZENTOWALIŚMY SWOJE MOŻLIWOŚCI 
PODCZAS XXIII MIĘDZYNARODOWEGO 
SALONU PRZEMYSŁU OBRONNEGO W KIELCACH!

wyższych sztabów armii oraz resortów obrony zarówno z Polski 
jak i zagranicy. 

To miejsce, w którym prezentowany jest sprzęt i wyposażenie 
dotyczące wszystkich segmentów produkcji wojskowej: 
sprzęt wojsk inżynieryjnych, artyleryjskie i rakietowe systemy 
przeciwlotnicze, systemy rozpoznania oraz sprzęt logistyczny. 

Podczas tegorocznej edycji zaprezentowany został między innymi 
najnowocześniejszy sprzęt łączności, systemy IT, ratownictwa 
medycznego oraz obrony przed bronią masowego rażenia dla Straży 
Granicznej, Policji, Straży Pożarnej czy Obrony Cywilnej Kraju.

Podczas MSPO odbyły się seminaria i kongresy, spotkania 
i pokazy oraz liczne wydarzenia towarzyszące, które były dobrą 
okazją do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy na temat 
nowych rozwiązań z obszaru techniki wojskowej oraz nawiązania 
kontaktów.
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WZL Nr 2 S.A. podczas Międzynarodowego Salonu 
Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisały umowę 
dot. współpracy ze spółką Saab, która prowadzi szeroką 
działalność w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

Głównym celem obu spółek, na mocny podpisanego do-
kumentu jest wspólne promowanie oferty modernizacji sa-
molotów Mig-29 należących do Polskich Sił Powietrznych 
poprzez wyposażenie ich w zasobniki służące do samo-
obrony. 

Porozumienie to nie wyklucza także dalszej współpracy 
przy modernizacji innych systemów wykorzystywanych 
przez Polskie Siły Powietrzne.      

Liczne misje krajowe i zagraniczne, podczas których 
wykorzystywany jest samolot MiG-29 wskazują na potrzebę 
wyposażenia tego myśliwca w nowoczesny sprzęt do walki 
elektronicznej.
Pierwsza demonstracja możliwości Saab w zakresie 
tego typu rozwiązań miała miejsce podczas IX edycji 
Wystawy AIR FAIR 2015, podczas której samolot MiG-29 
wyposażony został w system odpalania dipoli odbijających 
Saab BOL.  

Systemy walki elektronicznej (EW) Saab zaprojektowano by 
umożliwiały one  pilotom uzyskanie wysokiej świadomości 
sytuacyjnej poprzez możliwość  detekcji, lokalizacji 
oraz identyfikacji zagrożeń radarowych. Przekazują one 
informacje, dzięki którym podejmują oni lepsze decyzje na 
zinformatyzowanym polu bitwy. Podjęcie odpowiednich  
przeciwdziałań umożliwia zredukowanie poziomu ryzyka 
dla pilotów podczas wykonywanych misji i ich bezpieczny 
powrót do bazy. 

„Będąc dostawcą systemów EW do międzynarodowych 
klientów, Saab w pełni rozumie jak ważne dla uzupełnienia 
własnego portfolio jest podjęcie współpracy z właściwym 
partnerem. Wspólnie z WZL Nr 2 S.A. możemy wykorzystać 
naszą wiedzę do rozwijania projektów które są bardzo 
korzystne dla Polskich Sił Powietrznych oraz polskiego 
przemysłu.” - stwierdził Carl-Johan Bergholm, szef działu 
biznesowego EW w ramach obszaru działalności Electronic 
Defence Systems.

“Z przyjemnością możemy poinformować o naszej współpracy 
z cenionym dostawcą usług dla  Polskich Sił Zbrojnych. Saab 
oferuje szeroką gamę wiodących rozwiązań, które sprawiają 
że nowoczesne samoloty myśliwskie osiągają wysoki poziom 
zdolności operacyjnych i przeżywalności we wszystkich 
sytuacjach. Omawiane systemy walki elektronicznej znalazły 
wielu klientów na rynkach eksportowych, są obecnie 
wykorzystywane na całym świecie.” - powiedział Jason 
Howard, szef Saab w Polsce. 

WSPÓŁPRACA 
Z SAAB 
– umowa podpisana!

AKTUALNOŚCI /
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Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. otrzymały certyfikat 
potwierdzający osiągnięcie najwyższych standardów 
w zakresie kształtowania bezpiecznej przestrzeni w ramach 
koncepcji CPTED pierwszej generacji. 

Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas 
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 
w Kielcach i było udokumentowaniem wkładu 
w bezpieczeństwo Spółki, a przez to umocnienie jej pozycji 
na światowym rynku. Certyfikat odebrał Prezes WZL Nr 2 
S.A. Leszek Walczak. 

Warto dodać, iż koncepcja określana skrótem CPTED 
od pierwszych liter angielskiego sformułowania Crime 
Prevention Trough Environmental Design, czyli 
Przeciwdziałanie Przestępczości Przez Kształtowanie 
Przestrzeni, która zyskała duże zainteresowanie na początku 
dwudziestego pierwszego wieku, jest innowacyjnym 
połączeniem nowoczesnych technologii, wiedzy 
i doświadczenia międzynarodowych ekspertów na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w infrastrukturze przemysłowej, 
krytycznej i przestrzeni publicznej. 

Obecnie na arenie międzynarodowej, a w szczególności 
w Europie i Polsce promowaniem i wdrażaniem między 
innymi tej koncepcji zajmuje się działająca w sektorze 
bezpieczeństwa firma PERKUN GLOBAL.

Pierwszy Certyfikat w Polsce dla WZL Nr 2 S.A!
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Hotel Ikar nie ma tak długiej i bogatej historii jak WZL Nr 
2 S.A., ale już za dwa lata będzie obchodził 30 urodziny. 
Na przełomie tego okresu nastąpiło wiele przemian w tym 
wizerunkowych, jakościowych i biznesowych. 

Od samego początku Hotel Ikar składał się z dwóch 
jednakowych 3 piętrowych budynków połączonych 
parterowym łącznikiem.  Przez kilka lat w jednej części 
hotelu znajdował się również internat, jednak  po 
generalnym remoncie i wymianie mebli w pokojach, Ikar 
w 2000 roku otrzymał kategorie dwugwiazdkowego hotelu. 

Z roku na rok baza noclegowa w Bydgoszczy mocno się 
rozwijała i powstawały nowe, konkurencyjne hotele.  Aby 
spełniać oczekiwania coraz bardziej wymagających gości 
hotel zostawał krok po kroku dostosowywany do panujących 
standardów. Rozpoczęto kolejne remonty, wprowadzono 
nowe udogodnienia dla gości i przygotowywano hotel do 
podwyższenia kategorii o kolejną gwiazdkę. 

Intensywne działania zakończyły się sukcesem i jesienią 
2014 roku hotel otrzymał kolejną, trzecią gwiazdkę. 
Otworzyło nam to drzwi na nowych klientów, dzięki 
czemu obłożenie hotelu zaczęło znacznie wzrastać. 

To jednak nie koniec działań gdyż w hotelarstwie należy iść 
cały czas z duchem czasu i dlatego oprócz remontu pokoi 
hotelowych i korytarzy przebudowaliśmy wejście główne, 
a obecnie jesteśmy w trakcie remontu recepcji.   

Aktualnie hotel posiada 99 pokoi, większość z nich to 
pokoje jedno i dwuosobowe ale mamy również kilka 
pokoi o podwyższonym standardzie oraz apartamenty. 
W hotelu znajdują się 4 sale konferencyjne o różnej 

wielkości, przystosowane do organizacji wszelkiego 
rodzaju konferencji, seminariów, szkoleń i innych spotkań 
biznesowych. Wszystkie informacje dotyczące działalności 
hotelu oraz  aktualne zdjęcia znajdują się na naszej nowej 
stronie internetowej www.hotel-ikar.pl. 

Misja hotelarstwa to ciągłe doskonalenie usług oraz 
dostosowywanie ich do potrzeb klientów, dlatego 
codziennie wszyscy staramy się wykonywać nasze zadania 
jak najlepiej. To dzięki pracownikom naszego hotelu i ich 
zaangażowaniu Hotel Ikar jest miejscem, do którego chętnie 
powracają nasi goście ze względu na przyjazną atmosferę 
i profesjonalną obsługę. Mamy nadzieję, że przełoży się to 
na ciągły wzrost obłożenia hotelu i zadowolenia naszych 
gości.  Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Ikara, 
w którym nastąpiło naprawdę dużo pozytywnych zmian, 
a będzie ich jeszcze więcej. 

Monika Pieczonka
Kierownik Hotelu Ikar

HOTEL IKAR
WCZORAJ I DZIŚ…
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Dlaczego the best? Bo nie wyobrażam sobie fotorelacji 
z całej imprezy, zamieszczonej choćby w jednej takiej 
gazetce!
Atrakcji na niebie (to interesowało mnie rzecz jasna 
najbardziej), jak i na ziemi nie brakowało. Dosłownie każdy 
znalazł coś dla siebie. Jeśli o mnie chodzi – jak najbliżej 
pasa. Zobaczyć jak najwięcej pozdrowień serdecznych 
i sympatycznych pilotów, poczuć zapach nafty oraz gorące 
podmuchy z dysz silników. Ahhh i ten huk…. To jest to! 

Niesamowite pokazy manewrowości samolotu Eurofighter 
czy Rafael, precyzyjni niczym ich rodzimej produkcji 
zegarki – Szwajcarzy na swoich szybkich F-5,  „wirtuozi” 
z Włoch z komentarzem, który wraz ze wspaniałym 
pokazem umiejętności Solisty (CapitanoFilippoBarbero) 
nie mają sobie równych!

Pośród tej elity – kapitalny pokaz wysokiego pilotażu MiGa-
29 n/b 114, za którego sterami nie kto inny, jak kpt. Adrian 
Rojek.  Wszystko w jednym miejscu, u Nas – w Polsce.

Wystrzelonych pułapek cieplnych nie brakowało. Ba, były 
nawet po raz drugi wybuchy podczas symulowanego 

The best of 
Air Show Radom 2015
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nalotu na cele naziemne wykonane przez polskie Su-22 
w parze z F-16.

Całe mnóstwo manewrów z destrukcyjnymi przeciążeniami 
przekraczającymi 9G, prędkości bliskie prędkości 
dźwięku („na ucho” – najbliżej jej przekroczenia był 
Francuz w Rafaelu), tony nafty wypalone niczym paczka 
papierosów w jeden dzień, a przy tym wiele litrów potu 
pilotów, mechaników, obsługi naziemnej. To wszystko 
niesamowicie ciężko przekazać słowami. Tylko trochę 
łatwiej pokazując fotografie. 250 GB materiału zapewnia 
bardzo ciekawe zimowe wieczory… tymczasem chciałbym 
Wam pokazać moje ulubione kadry, które udało mi się 
zarejestrować. Wiele lepszych jeszcze nie odkryłem, gdyż 
umknęły w pośpiechu dnia codziennego.

Tych kilka zdjęć absolutnie nie nazywajmy fotorelacją, gdyż 
z pewnością nią nie jest.

Jakub Tota
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NOWE ŻYCIE DLA SAMOLOTU 
Su-22!
W lutym 2015 roku w Wojskowych Zakładach Lotniczych 
Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, rozpoczęto remont weryfikacyjny 
pierwszego Su-22M4 o numerze bocznym 8205, należącego 
do 21 BLT w Świdwinie, który umożliwia dalszą eksploatację 
samolotu. 

Przygotowania do realizacji tego zadania Wojskowe 
Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. rozpoczęły już w połowie 2014 
roku. Starania wielu osób i analizy potrzeb zasadności 
dalszej eksploatacji Su-22 spowodowały podjęcie decyzji 
o potrzebie i konieczności dalszego ich użytkowania. 
Pierwotnie eksploatacja miała się zakończyć pod koniec 
2015 roku. Rozważane były dwa warianty możliwości 
przedłużenia eksploatacji samolotów Su-22M4 o 3 lub 10 lat. 

Po przeprowadzonych analizach eksperckich w Siłach 
Zbrojnych wybrano wariant przedłużenia resursu o 10 lat. 
Ustalono, że remontowanych będzie 18 samolotów Su-22 
(12 szt. typu Su-22M4 oraz 6 szt. typu Su-22UM3K). 
Prace te zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap 
obejmuje 6 szt. samolotów, natomiast drugi obejmuje 
12 szt. i był uzależniony od pozytywnego wyniku prób 
wytrzymałościowych przeprowadzonych przez Instytut 
Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. Próby te 
zakończone zostały powodzeniem, a więc wkrótce kolejne 

Su-22 trafią do WZL Nr 2 S.A. w Bydgoszczy na remont 
weryfikacyjny.  

Zakres wykonanych prac na samolocie:

1. Wstępne określenie stanu technicznego samolotu. 
2. Prace demontażowe.
3. Usunięcie pokrycia lakierowego z wybranych elementów 

i detali oraz z powierzchni przewidzianych do badań 
defektoskopowych.

4. Przegląd stanu technicznego wyposażenia (weryfikacja).
5.  Usprawnienie usterek wykrytych w czasie weryfikacji.
6.  Sprawdzenie na wydziałach remontowych agregatów 

zdemontowanych z samolotu oraz wymiana lub remont 
agregatów przewidzianych do eksploatacji według 
resursu.

7.  Modernizacja samolotu (nowa radiostacja oraz przyrządy 
w jednostkach anglosaskich).

8.  Montaż i prace regulacyjne.
9.  Malowanie samolotu (nowy kamuflaż).
10. Oblot techniczny i przekazanie samolotu użytkownikowi.

Na początku września 2015 roku przeprowadzono obloty 
techniczne samolotu Su-22M4 o numerze bocznym 8205, 
które zakończyły się sukcesem. Przeprowadzone prace 
remontowe pozwalają na dalszą eksploatacje samolotów 
Su-22 przez kolejne 800 godz. i 10 lat.
Prace na 5 kolejnych egzemplarzach mają zostać 
sfinalizowane w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 
S.A. do końca roku. Aktualnie trwają przygotowania do 
przyjęcia pozostałych 12 szt. samolotów Su-22.

20 /

fo
t. 

Ja
ro

sła
w

 K
al

em
on



„Boimy się zmian dlatego, że ciężko nam rozstać się z tym, z czym umiemy już sobie radzić”. 

Wbrew temu na przełomie 2013/2014 roku dokonaliśmy analizy przebiegu prac na wybranych zleceniach samolotowych 
by zidentyfikować wszelkie ograniczenia oraz słabe ogniwa w naszej organizacji. 

Idzie nowe….

Pierwszym efektem tych działań stały się prace związane z budową systemu informatycznego, którego głównym celem jest 
identyfikacja oraz skupienie wszystkich procesów produkcyjnych w relacji zasobów  do osi czasu. Planowanie zgrubne, 
które wspólnymi siłami budujemy obejmuje obecnie wydziały Produkcji Wojskowej: PA, PB, PF, PM. Kolejnym etapem 
będzie włączenie w proces planowania oraz raportowania zadań realizowanych przez wydziały: TK, HZ oraz PC, bez 
udziału których realizacja postawionych przed naszą Firmą projektów jest niemożliwa.  

Równolegle z rozwojem systemu planowania RRP rozpoczęły się prace związane z modernizacją funkcjonującego od 2005 
roku systemu obsługi zleceń InfoBest. Jej celem jest między innymi powiązanie obu systemów tak aby dane gromadzone 
w systemie obsługi zleceń zasilały system planowania RRP. Pozwoli nam to zautomatyzować rejestrację przebiegu prac oraz 
odciążyć Mistrzów, którzy obecnie sami czuwają nad prawidłowym rozdzielaniem, raportowaniem wykonywanych zadań 
oraz przebiegiem realizowanych procesów. 

Etapowe wdrażanie systemu pozwala wszystkim jego uczestnikom równolegle na rozwijanie swoich umiejętności oraz na 
budowanie świadomości efektywnego zarządzania zasobami, które zawsze będą miały swoje ograniczenia. 

Wojciech Balcerzak
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