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47. Walny Zjazd SIP
W dniu 28 października 2006 r. w budynku

SPK w Toronto odbył się 47. Walny Zjazd
SIPwK.  

Zjazd prowadziło prezydium w składzie:
Przewodniczący Walnego Zjazdu kol. Jan
Cytowski, vice Przewodniczący kol. Henryk
Raston  oraz  Sekretarz kol. Janusz Bujnowski.

Na samym początku omawiano sprawy we-
wnętrzne SIPu, nie zgłoszone do porządku
obrad, które zabrały łącznie ponad godzinę i
co do których Walny Zjazd potwierdził
wcześniejsze decyzje ZG.

Kolejno odczytane zostały sprawozdania
Prezesa ZG a następnie sprawozdania Prze-
wodniczących oddziałów. Skarbnika, Ko-
misji Statutowej oraz Komisji Etyki. Następ-
nie rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdani-
ami.  

Uchwalono poprawkę do regulaminu Ko-
misji Etyki a mianowicie  aby uzupełnić arty-
kuł 6 zdaniem: ”Sprawy do rozpatrzenia przez
KE może zgłaszać każdy członek SIP posi-
adający opłacone składki.” 

Walny Zjazd zaaprobował zmiany propo-
nowane przez Komisję Statutową ale jedno-
cześnie przyjął uchwalę, że zmiany te są obo-

wiązującą interpretacją obecnego Statutu bez
konieczności formalnej zmiany Statutu.

Następnie odczytano sprawozdanie Ko-
misji rewizyjnej i przyjęto wniosek o absolu-
torium.  Na wniosek KR ustalono rok budże-
towy ZG od 1 października do 30 września
roku następnego oraz, że Skarbnik ma przy-
gotować nowy format sprawozdań finan-
sowych i przedstawić go do aprobaty Z.G.
Wszystkie składki członkowskie w latach
Walnych Zjazdów, mają być wpłacane przez
Oddziały do ZG do 30 września, co najmniej
za rok poprzedzający rok Zjazdu. 

Ponieważ Skarbnik nie przedstawił budżetu
zobowiązano ZG do przygotowania budżetu
na kadencję 2007-2008 i rozesłania go do
wszystkich Oddziałów w ciągu 3 miesięcy po
Zjeździe.

Kolejnym punktem były wybory Prezesa
SIP.  Kandydatura kol. H. Teresińskiego zo-
stała przyjęta przez aklamacje.  Kol. H. Tere-
siński przedstawił program działania na na-
stępną kadencję oraz przedstawił Kandydatu-
ry do Zarządu Głównego. Nowy Zarząd zos-
tał przyjęty prawie jednogłośnie, w składzie:  

Kazimierz Babiarz, Marzena Bachtin, Ja-

nusz Bujnowski, Jan Cylke, Maria Święto-
rzecka, Andrzej Wojtala z poprzedniej ka-
dencji oraz  Mariusz Kalisiak Oddział Toron-
to (O/T), Henryk Raston O/T, Konrad Szy-
manowski O/T, Ryszard Murynowicz O/H,
Sławomir Basiukiewicz O/M, Bogusław Bo-
rejsza-Wysocki O/T,  Janusz Majerski O/M.  

Prezes Teresiński przemawia

dokończenie na str. 3
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Oddajemy w Wasze ręce kolejny podwójny numer naszego biuletynu. Tym
razem  numer poświęcony jest tematyce lotniczo-kosmicznej. W przemyśle
lotniczym Kanady tradycyjnie pracuje wielu naszych kolegów i rodaków. W
tej dziedzinie bardzo dużo się dzieje, ale niestety nie można było ująć wszys-
tkich tematów. Nie ma więc nic o F16 w Polsce, o lotach Airbusa A380,
wznowieniu lotów wahadłowców Space Shuttle, planach wypraw ludzi na
Księżyc i Marsa.

Dużo też wydarzyło się na świecie, w Polsce i w Kanadzie a także w naszej
polonijnej społeczności.

W Polsce i Kanadzie mamy rządy mniejszościowe, rządy partii będących
poprzednio w opozycji. Ostatnio mieliśmy prawie równolegle wybory sa-
morządowe w obu krajach.

W Polonii mieliśmy dwa ważne wydarzenia. Walny Zjazd Kongresu w
Calgary w październiku oraz trzy tygodnie później 47. Walny Zjazd naszego
Stowarzyszenia w Toronto. Oba zjazdy zakończyły się sukcesem sił rozsąd-
ku prowadzących do normalizacji w środowisku polonijnym.

Jak pisaliśmy poprzednio okres od Zjazdu w Hamiltonie w 2004 r. nie był
łatwym w naszej organizacji. ZG i KE podjęły decyzje trudne, ale słuszne w
zaistniałej sytuacji. Nasz ostatni Zjazd w Toronto potwierdził słuszność
podjętych decyzji. Wybrane organa mają członków aż z pięciu Oddziałów.
Zarząd ma ambitne plany i aby im podołać znacznie zwiększył swój skład.
Mamy nadzieję, że przyniesie to wzrost aktywności Zarządu, Oddziałów i
członków. Skrócone sprawozdanie ze Zjazdu jest zawarte w tym biuletynie
a pełne na naszej stronie internetowej.

Z okazji Świat Bożego Narodzenia redakcja The New Link (też rozszer-
zona) i Zarząd Główny SIPwK składają wszystkim członkom naszego Sto-
warzyszenia, Koleżankom i Kolegom z 8 Oddziałów w trzech prowincjach
oraz wszystkim, którzy zamierzają się przyłączyć do nas jak i będących
naszymi czytelnikami najlepsze życzenia Wesołych i Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i szczęścia w Nowym Roku
2007.

Redakcja i Zarząd Główny 
SIPwK
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Do Komisji Rewizyjnej wybrano przez akla-
mację kol. kol.  B. Froncisza z O/L, kol. A. Fe-
linczaka z O/H oraz kol. S. Kulinę z O/ M.

Uzupełniono skład KE do 5 osób. Zgłoszono
kol. kol. J. Zenkiera z O/London oraz J. Jane-
czek z O/Ottawa. Kandydaci wyrazili zgodę.
Zjazd wybrał ich oklaskami przez aklamacje.

Rozpoczęła się dyskusja nad kierunkami
działalności na następne lata.  

Postanowiono utworzyć Oddział Krajowy
SIP. Taki Oddział umożliwi wstępowanie do
naszego Stowarzyszenia indywidualnym inży-
nierom rozsianym po całej Kanadzie. W przy-
szłości zgromadzeni tam członkowie mogą być
zaczynem na nowe oddziały.   

Zaproponowano też aby WZ podjął uchwałę
aby następny WZ odbywał się łącznie z zorga-
nizowaniem mini konferencji, odczytu lub po-
kazu i aby był połączony z bankietem.

Postanowiono aby zobowiązać Przewod-
niczących Oddziałów do wyznaczenia po jed-
nej osobie do współpracy z mediami a w tym
z naszym periodykiem New Link. 

Zaproponowano uaktywnienie kontaktów z
młodymi ludźmi z polonijnych stowarzyszeń
studenckich. 

Na zakończenie  nowo wybrany Prezes po-
dziękował uczestnikom za zaufanie którym go
obdarzyli wybierając na drugą kadencję oraz
obecnym na sali za uczestnictwo w Zjeździe. 

Postanowiono ze kolejny Zjazd odbędzie się
za dwa lata w London Ontario. 

Zarząd Główny SIPwK

Przekazanie pieczęci Zjazdu

Stolik prezesa Zjazdu

Prezydium Zjazdu
Przewodniczący Komisji Etyki składa 
sprawozdanie

dokończenie z 1. strony
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Obróbka skrawaniem to jedna z
tradycyjnych metod wytwarzania.
Postęp w tej dziedzinie jest jednak
ogromny. Jak w każdą sferę działa-

nia weszły tu także elektronika i komputery.
Dokonał się duży przełom. To co dawniej uwa-
żano za niemożliwe  w obróbce skrawaniem,
dzisiaj jest możliwe a części obrabiane są szy-
bciej i dokładniej. Ta wydawałoby się trady-
cyjna metoda wytwarzania jest przedmiotem
bezprecedensowego postępu technicznego.
Wymaga jednak nowoczesnego parku maszy-
nowego i wysoko kwalifikowanych pracown-
ików. Tak jak przy konstruowaniu zawód tra-
dycyjnego kreślarza zupełnie zaniknął. Pro-
jektowanie odbywa się za pomocą coraz to
bardziej wyrafinowanych i wyspecjalizowa-
nych programów komputerowych. To samo
dotyczy wykonawstwa. Tradycyjne tokarki i
frezarki zastąpione zostały maszynami i cen-
trami obróbczymi sterowanymi numerycznie.
Programów do obsługi obrabiarek sterowa-
nych numerycznie mamy multum. Również
postęp w wykonaniu narzędzi do obróbki skra-
waniem i stali narzędziowych jest duży. Cza-
sem jednak zostają one zastąpione zupełnie

inną technologią. 

Cyclone Manufacturing  jest jednym z głów-
nych dostawców części strukturalnych dla
przemysłu lotniczego w Kanadzie i na świecie
Jest to jedna z większych firm w Kanadzie po-
siadająca największe możliwości wykonaw-
cze. Klientami firmy są  między innymi tacy gi-
ganci przemysłu lotniczego jak Boeing, Bom-
bardier, MD Robotics, Lockheed Martin, Mit-
subishi Heavy Industry, Messier Dowty,
Pratt&Whitney, Northrop Grumman, Magel-
lan Aerospace, Spar Aerospace, DJ Industrial,
Indal Technologies, General Dynamics. To co sta-
nowi o wyjątkowości firmy  to możliwości wy-
konawcze obrabiania przedmiotów o bardzo
dużych gabarytach na maszynach w 5 osiach. 

Prezydentem Cyclone Manufacturing tej
największej tego typu prywatnej firmy jest pan
Andrzej Sochaj  - inżynier mechanik z Polski.
Jego życiorys jest ciekawy. W 1973 roku
odwiedził on Kanadę gdzie poznał się z zało-
życielem firmy, panem Kosiorkiem. Nawią-
zane kontakty przydały się później. Po powro-
cie do kraju zdecydował o przeniesieniu się z
rodziną do Kanady. Droga ta nie była wów-

czas taka łatwa i prosta. W 1977 roku podczas
pobytu w New Yorku wystąpił o imigrację do
Kanady. W następnym roku był już wraz z
całą rodziną w Kanadzie. Po trzech dniach za-
czął pracę w Cyclone Mfg jako operator obra-
biarek. 

W 1979 r. kiedy CNC – obróbka skrawa-
niem za pomocą metod sterowanych nume-
rycznie była nowością – pan Andrzej pracow-
ał i kończył wieczorowe kursy z programowa-
nia obrabiarek sterowanych numerycznie  na
Ryerson Institute. W 1980 firma zakupiła pier-
wszą maszynę NC prace na której nadzorował
pan Andrzej. Firma widząc przydatność tej
nowej technologii zaczęła odtąd inwestować
w park maszynowy CNC. W 1989 roku pier-
wszy prezydent firmy odszedł na emeryturę i
pan Andrzej Sochaj został jego następcą. Jest
nim do dzisiaj.

Historia firmy

Firma została założona w 1964 roku. Po-
czątkowo zajmowała się usługami dla więk-
szych firm w zakresie szlifowania powierzch-

Cyclone Manufacturing
Elementy strukturalne w statkach powietrznych to wyjątkowa dziedzina. Części strukturalne 

samolotu muszą być lekkie, wytrzymałe, niezawodne, odporne na zmęczenie i zużycie w wyjątkowo

ciężkich i zmiennych warunkach klimatycznych. Te wyjątkowo odpowiedzialne części samolotu 

nie da się wykonać, jak na razie, inaczej niż przy użyciu obróbki skrawaniem. Chociaż dzisiaj należy

rozszerzyć samo pojęcie skrawania. Ciąć można np. wodą pod b. silnym ciśnieniem a otwory 

„wiercić” metodą elektro-iskrową nie używając wierteł.
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ni cylindrycznych. Stopniowo rozrastała się
wprowadzając nowe technologie obróbcze
(indexible cutters). W latach 70. przestawiła
produkcję na potrzeby przemysłu lotniczego
wykonując części dla samolotów takich firm
jak Boeing, MacDonnell Douglas i deHavil-
land. Części były wykonywane tradycyjną
obróbką skrawaniem. 

Zmiany nastąpiły w latach 80.  gdy firma za-
częła przestawiać się na obrabiarki sterowane
numerycznie CNC. Na zdjęciach powyżej
prezydent firmy, inż. A. Sochaj wraz z praco-
wnikiem przy obrabiarce tego typu ale dużo
nowszej, której wymiary obrazuje zdjęcie
obok.

Od 1989 roku, firma znacznie zwiększyła i
rozszerzyła usługi (z 2.5 mln do 17 mln) inten-
sywnie inwestując w park maszynowy. W la-
tach 90. zakład rozbudował się z 24 do 60 tys.
stóp kw. a nie tak dawno przeniósł się do
nowego lokum o powierzchni 120 tys. stóp
kw. i oferuje usługi obróbki w 4-5 osiach uży-
wając systemów Catia, Mastercam, Vericut.
Niektóre maszyny to giganty. Mogą obrabiać
części do 50 stóp długości. A sam budynek
będzie jeszcze rozbudowywany.

Dzisiaj firma cieszy się ciągłym rozwojem i
dużymi zamówieniami. Plany na przyszłość są
bardzo ambitne. Przemysł lotniczo-kosmiczny
rozwija się a wraz z nim i firma Cyclone.

Wyposażenie

Obecnie zakład wyposażony jest w maszyny
obróbcze zdolne do wykonywania najbardziej
skomplikowanych części dla przemysłu lot-
niczego i kosmicznego (aerospace). Oto jakie
maszyny znajdują się w jego ofercie reklamo-
wej: 

- Shot Peening 12” x 80” unlimited length

- High Speed 5 axis machines up to 80” x
400”

- 4 Axis Machines
- CNC Lathers
- Conventional Equipment

- Grinders
- Milling Machines
- Lathers

- Coordinate Measuring Machines
- Tool Presetter.

Firma postawiła na nowoczesne wyposaże-
nie IT (Information Technology) zapewniając
łączność z klientami przez połączenia FTP
(File Transfer Protocol). Ma system JOBBOS
MRP do planowania, zakupów, inwentaryzacji

i zarządzania produkcją, komputerowe syste-
my wspomagające projektowanie i wykonaw-
stwo CAD/CAM (Catia, Mastercam, Vericut),
oprogramowanie komunikacyjne DNC na
bazie CIMCO dla obsługi obrabiarek stero-
wanych numerycznie.

Sukces firmy to nie tylko maszyny. Przede
wszystkim prężne kierownictwo i wysoko
kwalifikowana kadra. O ile nam wiadomo, w
firmie pracuje dużo Kanadyjczyków polskie-

go pochodzenia. Jest ich około 50 procent ca-
łej załogi ponad dwustu osobowej. Pracę zna-
lazło tu wielu przybyszów z kraju nad Wisłą i
to często tych bardzo niedawnych emigran-
tów. 
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Mieliśmy okazję obejrzeć zakład. Jest tam
co oglądać i to o każdej porze, bo praca wrze
tu 24 godziny na dobę. Oto garść zdjęć i infor-
macji z tej wycieczki.

Zakład ma własne zaplecze komputerowe i
dział programistów którzy z ”rysunków” kom-
puterowych, zwykle opracowanych w sys-
temie Catia przerabiają je na ”rysunki” w sys-
temach dla obrabiarek sterowanych nume-
rycznie. Napisanie programu obróbki części,
nawet skomplikowanej trwa przeciętnie jeden
dzień.

Obrabiane są części z aluminium i tytanu ale
trochę też i ze stali. Materiał w postaci blach,
taśm, płaskowników jest cięty wstępnie na
mniejsze kawałki. To cięcie można wykonać
także i wodą. Strumień wody o średnicy kilku
tysięcznych cala ale pod ciśnieniem 50-60 tys.
psi tnie aluminium jak masło ale poradzi sobie
i z tytanem i stalą. Wstępnie przycięte elemen-
ty są obrabiane nieraz w jednej lub dwu oper-
acjach na maszynach sterowanych numerycz-
nie. Maszyny 5 osiowe poradzą sobie z tym
szybko i bez błędów. Zamówienia są prakty-
cznie z całego świata ale dużo też z Kanady w
tym z deHavilland Bombardier i SPAR. Zdję-
cie na początku pokazuje część wykonaną w
Cyclone a montowaną w deHavilland. Cy-
clone ma też podwykonawców, w tym mniej-
sze firmy polonijne.

Odpady w postaci wiórów aluminiowych są
dostarczane do specjalnej maszyny, która je
prasuje i wyrzuca w postaci krążków, jak ho-
kejowych ale kilkakrotnie większych. Potem
te odpady wracają do hut aluminium. Jest tego

około milion kilogramów rocznie.
Nowe centra obróbcze skróciły czas wyko-

nywania kilkakrotnie. Jeszcze nie tak dawno
zabierało to 5 do 6 godzin dla pewnych ele-
mentów a teraz 1.5 godziny. Dzieje się tak
dlatego, że wprowadzono ogromne prędkości
skrawania, nowe narzędzia  i duże moce obra-
biarek. W niektórych najnowszych maszynach
przesuwanie wzdłuż stołów nie jest za pomocą
śruby pociągowej ale przez użycie systemów
magnetycznych z bardzo precyzyjnym odczy-
tywaniem położenia w oparciu o podziałkę np.
na szklanych płytach. Zwiększa to nie tylko
szybkość przesuwów ale i dokładność, bo nie
ma luzów na śrubach i łożyskach wskutek wy-
pracowywania się. Tak więc maszyna stara i

nowa ma jednakową precyzję. 

Pan prezes inż. Andrzej Sochaj znalazł też
trochę czasu na wzięcie udziału w mini-opła-
tku zorganizowanym przez inżynierów SIPu
Oddziału Mississauga. Widzimy go na zdjęciu
wraz z autorami artykułu.

Reasumując polski inżynier, właściciel fir-
my i  polonijna firma o uznanej renomie wnosi
dużo do ekonomii Kanady i światowego prze-
mysłu lotniczego jednocześnie dając pracę
dużej rzeszy Kanadyjczyków polskiego po-
chodzenia. 

Sławomir Basiukiewicz 

i Janusz Bujnowski

dokończenie z poprzedniej strony
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Trudno uwierzyć, ale w dawnych cza-
sach, mało kto wierzył, że maszyna
cięższa od powietrza może wznieść się

ponad ziemię i lecieć w dowolnym kierunku.
Taką maszyną jest helikopter. Jego największa
zaleta to możliwość pionowego startu, zaw-
iśnięcie nad ziemią i pionowe lądowanie. Naj-
więcej helikopterów na głowę mieszkańca ma
Kanada, podobnie jak samolotów. W produk-
cji helikopterów, ciągle na głowę mieszkańca,
przoduje też Kanada. Nie mówiąc już o takim
drobiazgu jak przemysł lotniczy. Nie zdziwił-
bym się, gdyby też okazało się, że Kanada jest
w tym przypadku też na pierwszym miejscu na
świecie.  

Co powoduje to, że helikopter unosi się w
powietrzu? Odpowiedź jest bardzo prosta: dzię-
ki temu, że powietrze pod wirnikiem heli-
koptera jest bardziej zagęszczone od tego nad
nim. Różnica gęstości powietrza powoduje to,
że na łopaty wirnika działa siła nośna, zupeł-
nie podobna do tej, co unosi samolot. Siła W
jest siłą działającą na łopatę, zaś siła N siłą
nośną. Siła O jest oporem powietrza. 

Nie przypadkowo więc łopaty wirnika mają
w przekroju poprzecznym kształt podobny do
skrzydła samolotu. Łopaty helikoptera są
mniejsze, smuklejsze i, w przeciwieństwie do
nieruchomych skrzydeł samolotu, obracają się
dookoła osi ciężkości helikoptera. 

Obrót wirnika w jednym kierunku powoduje
reakcję na kadłub helikoptera, który ma ten-
dencję do obrotu przeciwnego niż wirnik. Aby
zrównoważyć moment obrotowy wirnika, do
kadłuba przyczepiono ogon, na którego końcu
znajduje się śmigło ogonowe. Śmigło może

zmieniać swoją siłę ciągu, co powoduje, że he-

likopter może obracać się dookoła własnej osi.  

Jak helikopter leci do przodu? Dzięki
wychyleniu łopat wirnika do przodu i ustaw-
ienia ich po takim kątem, że siła nośna wirnika
(P1) zostaje podzielona na siłę unoszącą
helikopter (P2) i siłę ciągu (P3).

Śmigło ogonowe pochłania energię. Aby
zaoszczędzić na tej energii, zaprojektowano
helikoptery z dwoma wirnikami.  

Pierwszym producentem takiego helikoptera

był nasz rodak, pan Piasecki. W Kanadyjskim
Muzeum Lotnictwa w Ottawie, znajduje się
jeden z egzemplarzy tego udanego helikop-
tera. Zmodernizowany projekt Piaseckiego,
został przejęty przez firmę Boeing, gdzie po
dalszych przeróbkach helikopter ten stał się
“koniem roboczym” armii amerykańskiej. 

Firma Piaseckiego specjalizuje się w nowa-
torskich projektach lotniczych, sprzedając je
do głównie dla wojska. Ostatnim projektem
firmy Piasecki jest helikopter hybrydowy,
którego produkcję oznajmiła ostatnio firma Si-
korsky. (Igor Sikorsky urodził się w Rosji, na te-
renie dzisiejszej Ukrainy. Środowisko ukraiń-
skie uznaje go swojego bohatera). Ten najnow-
szy projekt Piaseckiego ma być przełomem w
helikopterowych osiągach szybkości lotu.  

Rosjanie poszli w innym kierunku. Zamiast
dwóch oddzielnych wirników, umieścili po
prostu jeden wirnik nad drugim. Taki helikop-
ter jest łatwiejszy do produkcji i ma bardzo
dobre osiągi techniczne. 

Pośrednim rozwiązaniem pochwalić się
może firma Kaman mieszczącą się w stanie
Connecticut. Tutaj zastosowano dwa oddzielne
wirniki, ale umieszczone bardzo blisko siebie i
takim kątem by umożliwić ich wzajemne
“zazębianie się”. Synchronizacja łopat obu
wirników powoduje to, że obracają się one
podobnie jak w trzepaczce do jajek, wirując w
przeciwnych kierunkach i nie stykając się
między sobą. Helikoptery tej firmy są reklam-
owane jako latające ciężarówki - flying trucks. 

Świat helikopterów jest fascynujący i pełen
niezatartych wrażeń dla miłośników podróży
powietrznych.
Dr inż. Bogdan Gajewski - Specjalista od helikopterów, od
siedemnastu lat zajmuje się bezpieczeństwem lotów i zdat-
ności technicznej w Wydziale Lotniczym Ministerstwa
Transportu Kanady. E-mail: gajewsb@tc.gc.ca 

Ottawa

ZZZZaaaacccczzzzaaaarrrroooowwwwaaaannnnyyyy    śśśśwwwwiiiiaaaatttt
hhhheeeellll iiiikkkkoooopppptttteeeerrrróóóówwww

Bogdan Gajewski

Doprawdy, helikoptery latają? To chyba złudzenie optyczne!
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Później, pomimo że większość swojego
życia spędziłem latając na samolotach,
głownie rolniczych, zawsze odczuwa-

łem głód latania szybowcowego. Marzeniem
był, dający niezależność, motoszybowiec.
Aby marzenia się spełniły musiało upłynąć
wiele lat. Były co prawda pewne wcześ-
niejsze próby 30 lat wstecz, kiedy to z pomo-
cą Staszka Błasiaka "załatwiłem" Abecaka,
do którego planowany silnik nigdy nie został
zainstalowany i projekt upadł. Później był
szybowiec Komar, którego skrzydła wyko-
rzystał, nieżyjący już dzisiaj, mój przyjaciel
Józef Borzęcki. Urzekły mnie w końcu kon-
strukcje Jarka Janowskiego. Latałem na jego

wspaniałej Prząśniczce, a na następnym pro-
totypie  J -2 Polonez,  zbudowanym w Szcze-
cinku przez Józefa Leńca, dokonałem pierw-
szego oblotu. Trzecia konstrukcja Janow-
skiego J-3 Orzeł była już moim samolotem. 

Przez blisko 12 lat rozkoszowałem się lota-
mi na Orle pod niebem Kanady i USA.W
1980 roku na zlocie w Oshkosh wzbudził
duże zainteresowanie również jako pierwszy
amatorski samolot z bloku komunistycznego.

Pracując w zakładach lotniczych De Hav-
illand w kontroli technicznej oraz latając do-
rywczo jako pilot rolniczy stwierdziłem, że
jest odpowiedni czas na rozpoczęcie budowy

motoszybowca. Ponieważ na rynku nie było
planów układu jakiego poszukiwałem, zde-
cydowałem się na własną konstrukcję.  

W mieszkaniu na 9. piętrze zbudowałem
pierwsze negatywowe formy elementów
skrzydła i kadłuba  Rozmiary form były uwa-
runkowane wielkością windy w moim bu-
dynku. Z tego powodu kadłub podzielony
został na dwie części, a pokrycie skrzydła na
cztery części. Cała dalsza budowa więc dźwi-
gary, montaż i wykończenie przebiegały w
pomieszczeniu przemysłowym kolegi szy-
bownika – Staszka Maja

I tak po czterech latach i 3.5 tys. godzin
mozolnej pracy „DANA” ujrzała niebo a ja
razem z nią 31 maja 1993, po końcowej dwu-
godzinnej inspekcji dokonanej przez przed-
stawiciela Departamentu Transportu, odby-
łem oblot. 

DANA przerosła moje oczekiwania - latała
wspaniale! Do dnia dzisiejszego wylatałem
bezproblemowo 81 godzin, w tym wiele 3 do
5-godzinnych lotów termicznych z wyłączo-
nym silnikiem.

Motoszybowiec DANA jest dwumiejsco-
wą, całkowicie kompozytową konstrukcją z
zastosowaniem tkanin szklanych oraz, w nie-
wielkiej ilości. kewlarowych i węglowych.
Jako lepiszcza użyłem żywicy winylowo-
estrowej Derkane 41.1 - 45. Jest ona bardzo

Zbudowałem motoszybowiec
Marian Nowak

Bakcylem latania zaraził mnie pilot samolotowy OSS-13 ściągający z przygodnego lądowania 

szybowiec. Było to w okolicach Lublina, gdzie uczęszczałem do szkoły średniej. Pilotem okazał się

Stanisław Kasperek, wielokrotny mistrz Polski w akrobacji samolotowej. Dzięki niemu, w 1961 roku.

znalazłem się w Lesznie na podstawowym szkoleniu szybowcowym w grupie Franciszka Kępki. 

I tak się zaczęło.

Kabina w mieszkaniu
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zbliżona do żywic epoksydowych, jednakże
mniej toksyczna, tańsza oraz łatwiej przesy-
cająca tkaniny.

DANA ma układ średniopłata z pchającym
silnikiem, stałym, dwukołowym podwoziem
oraz układem usterzenia w kształcie litery T.
Płat skrzydła jest dwudzielny o układzie pro-
stokątnym z trapezowymi oddzielnymi koń-
cówkami. Profil skrzydła według Wortmanna
FX-67-K-170/17. Konstrukcja skrzydła jed-
nodźwigarowa, dźwigar dwuteowy, a pokry-
cie przekładkowe z perforowanej pianki ure-
tanowej Clark ze szklaną tkaniną. W keso-
nach znajdują się zbiorniki paliwa na 180 li-
trów ( w planie był przelot przez Atlantyk ).
Rolę hamulców aerodynamicznych spełniają
klapy wychylane od  -8ľ do +90ľ. Lotki wy-
chylają się w zakresach od - 8ľ do 15ľ.
Kadłub jest skorupowy, przechodzący w
rurową belkę ogonową (wykonaną oddziel-
nie). Jako ciekawostkę mogę podać, że forma
negatywowa belki ogonowej była wykonana
w 1 dzień za cenę około $15. Oddzielnie wy-
konany został również statecznik pionowy, w
którego wnętrze wklejona została antena ra-
diowa UHF. Limuzyna kabiny pilota odchyla
się na bok wykonana jest z trzech części plexi
oraz ramy kompozytowej. Uważam, że taki

układ jest prosty do wykonania, tani optycz-
nie doskonały. Podwozie główne jest dwu-
kołowe, oprofilowane owiewkami, hamulce
hydrauliczne napędzane dwoma siłownikami
hydraulicznymi umieszczonymi na pedałach
steru kierunku. Belka ogonowa na końcu
podparta jest kółkiem ogonowym. Wszystkie
systemy sterowania za wyjątkiem steru kie-
runku, są sztywne, popychacze aluminiowe z
łożyskowymi końcówkami.

Napęd stanowi 45-sic konny Rotax 503 z
elektrycznym rozrusznikiem i redukcją 2 : 1.
chłodzony wentylatorem, z daleko zmodyfi-
kowanym systemem wydechowym i gaźni-
kowym. Śmigło drewniane o regulacji skoku
na ziemi. a w przygotowaniu z łopatami
składanymi do tyłu.

Marian Nowak 

Toronto

Dane techniczne

Rozpiętość 15m
Długość 6,5 m
Wysokość 1,4 m
Powierzchnia nośna 12,54 m2

Wydłużenie 18,5 m
Wznios 3ľ
Masa pustego motoszybowca 325 kg

Osiągi 
Doskonałość (szacunkowa, porów, z

innymi szybowcami)    ok. 27
Prędkość min 68 ktr/h
Prędkośc przelotowa (75%mocy) 145

km/h
Prędkość dopuszczalna 250 km/h
Zasięg max (75% mocy) 2000 km
Długość rozbiegu z trawy 150 m
Przeciążenia dopuszczalne +6g/-3g

Kabina pleksiglasowa na stole

Model motoszybowca

ITAR
Nie do wszystkich dotarła wiadomość o za-

sadach ewaluacji stanowisk pracowniczych
jakie zostały wprowadzone w Kanadzie w wy-
niku wymagań amerykańskich kontrahentów.
Wiąże się to z ogólnym nastawieniem adminis-
tracji amerykańskiej do wszystkich tych, co uro-
dzili się poza kontynentem Ameryki Północnej. 

W największym skrócie sprawa polega na
tym, że Amerykanie poprzez Ustawę znaną ja-
ko International Traffic in Arms Regulations

wymagają na dostawcach z Kanady, by pewne
osoby nie były zatrudnione w produkcji czy
przygotowywaniu materiałów wysyłanych do
USA. Obostrzenie to dotyczy ludzi urodzonych
w krajach uznanych przez USA jako mało bez-
pieczne. Lista tych 17 krajów obejmuje Iran,
Irak, Chiny, Kubę, Syrię, Liban, Wietnam i kilka
innych. 

W sprawach produkcyjnych uznanych przez
USA jako bardzo drażliwe, obostrzenie to roz-
ciąga się na pracowników posiadających pod-
wójne obywatelstwo. Sprawa dotyczy także
nas, Kanadyjczyków polskiego pochodzenia.

W przypadku ludzi urodzonych w Polsce,
pierwsze pytanie decydujące o zatrudnieniu w
przemyśle eksportującym do Stanów, brzmi:
Czy posiada Pani, Pan, ważny polski paszport?
Drugim pytaniem z reguły jest następujące py-
tanie: Czy starał się Pan o polski paszport w
ciągu ostatnich kilku lat? Odpowiedź twierdzą-
ca może być powodem odmówienia zatrud-
nienia na danym stanowisku. 

Posiadanie polskiego obywatelstwa może
więc być powodem zawężenia naszych za-
wodowych aspiracji i w niektórych wypadkach
uniemożliwić dalszy rozwój zawodowy. Jak
wiadomo zrzeczenie się polskiego obywatelst-
wa nie jest łatwą decyzją, a problemy adminis-
tracyjne i zawiłe przepisy w Polsce, mogę na-
wet tę decyzję uniemożliwić. Z drugiej strony,
ciągle aktualny wymóg posiadania polskiego
paszportu podczas podróży do Polski staje się
poważnym dylematem dla tych, co chcą Polskę
odwiedzać. Wygląda więc, że niektórzy z nas
mogę się znaleźć pomiędzy młotem a kowa-
dłem, a tylko z tego faktu, że urodzili się w Pol-
sce.  

Jako przykład można podać następujące
zdarzenie.

Załoga jachtu Nekton złożonego z Kanadyj-
czyków polskiego pochodzenia, po przepłynię-
ciu Przejścia Północnego na północy Kanady w
dniu 11 września tego roku, nie dostała pozwo-
lenia zejścia na ląd na Alasce, w miejscowości
Point of Barrow. Na próżno nasi żeglarze oka-
zywali kanadyjskie paszporty. Powodem nie
wpuszczenia żeglarzy na ląd był fakt, że byli
urodzeni w Polsce. 

Nie jestem w stanie skomentować tego zajś-
cia, a przytoczyłem je tylko dlatego, by uz-
mysłowić zainteresowanym, że nieprzerwanie
ciąży na nas spuścizna PRL-u.

Bogdan Gajewski, Oddział Ottawa
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Do 2 listopada 2006 firma Boeing sprzedała
851 samolotów 777. Ogółem dostarczono
klientom około 600 tych maszyn. Są one w
użyciu w 46 liniach lotniczych (w tym  mode-
le 200ER w tak małej firmie jak Air Austral z
Afryki na zdjęciu poniżej) . Parę dni później, 7

listopada, Federal Express wycofał zamówie-
nia na Airbus z powodu opóźnień w dosta-
wach i złożył w Boeing na 15 samolotów typu
cargo tak więc zamówienia wzrosły do 866
samolotów w tym 38 typu cargo tj. 777F. Za-
mówienia na samoloty 777F zaczęto przyjmo-
wać w 2005 roku. Są one reklamowane jako  o
najdłuższym zasięgu wśród samolotów cargo
dwusilnikowych i bazowane są na pasażer-
skiej wersji 200LR. 

Warto więc przyjrzeć się bliżej temu udane-
mu liniowcowi. Zresztą nie tylko z tego po-
wodu. Jest to pierwszy komercyjny samolot
zaprojektowany całkowicie cyfrową techniką
komputerową używającą trójwymiarową gra-
fikę komputerowa CATIA. W trakcie projek-

towania zasymulowano wstępny montaż na
komputerze eliminując konieczność budowy
pełno wymiarowej makiety, co znacznie obni-
żyło koszty i czas prac projektowych. 777 jest
największym samolotem pasażerskim w klasie
samolotów dwu i trzy silnikowych. Jego silni-

ki, wśród używanych w samolotach pasażers-
kich, są o największej sile ciągu. Był też wy-
nikiem największej kooperacji międzynaro-
dowej dla amerykańskiej firmy Boeing w fazie
projektowania i produkcji. Prym wiodły tu fir-
my japońskie ale nawet i rosyjska firma Ilju-
szyna miała tu swoje zadania. Pod tym wzglę-
dem ustępuje teraz tylko samolotowi 787
Dreamliner. Inną ciekawostką jest rozpoczęty
8 listopada 2006 r. montaż taśmowy. Jest to
pierwsze użycie systemu taśmowego w pro-
dukcji samolotów pasażerskich choć prędkość
taśmy jest znikoma, 4 cm (1,6 cala) na minutę 

Numeracja samolotów pasażerskich
firmy Boeing.

Firmę Boeing założył William Edward Boe-
ing w 1917 roku ale już wcześniej budował

samoloty. Pierwszy samolot zbudowany był w
1916 roku i miał roboczą nazwę Model 1.
Kolejnym konstrukcjom przypisywano rosną-
cy numer modelu i tak słynna latająca forteca
z czasów II wojny światowej , B-17, miała nu-
mer Model 299 a jeszcze słynniejsza super-
forteca, B-29, Model 345, której pierwszy lot
odbył się 21 września 1942 r. W latach powo-
jennych to się zmieniło. Boeing zaczął przyp-
isywać kolejne numery swym produktom
dzieląc je na zakresy co sto. Samoloty śmi-
głowe miały przypisywane numery z przedzi-
ałów 300 i 400, produkty przemysłowe z prze-
działu 500, rakiety i pociski 600. Przedział 300
samolotów pasażerskich był już prawie wypeł-
niony. W początkowych latach 50. Boeing przy-
stąpił do produkcji samolotów pasażerskich
odrzutowych i przeznaczył na ich numerację
przedział 700.  Uznano jednak, że 707 jest nu-
merem bardziej przyciągającym niż 700 i po-
stanowiono zostawić 7-kę na trzeciej pozycji
dla wszystkich typów samolotów pasażers-
kich. Tak więc teraz Boeing używa w numer-
acji typów swych samolotów formuły 7-7.
Druga cyfra ustalana jest rosnąco w kolejnoś-
ci zatwierdzanych projektów. W wstępnej fa-
zie projektowania zwykle w miejsce ”-” wsta-
wia się literę choć od tej reguły są odstępstwa.
Zaczęto od 707 (1954 rok) z odstępstwem 720
(1959 r) a potem przeskoczono do 727 (1964).
Te samoloty nie są obecnie produkowane.
Nazwę 717 początkowo zarezerwowano dla
samolotów wojskowych (KC-135) ale jej nie
wykorzystano. Użyto znacznie później do sa-
molotu McDonnell Douglas MD-95 nad któ-
rym firma McDonnell Douglas zaczęła pra-
cować w 1991 ale po włączeniu do Boeinga w
1997 przechrzczono go na 717. Kolejna rodz-
ina samolotów 737 jest produkowana od 1967
roku do dzisiaj (pierwszy lot 9 kwietnia 1967
a w eksploatacji od lutego 1968). To chyba
najdłużej w produkcji pozostający samolot
choć pewnie pierwsze wersje mają mało co
wspólnego z obecnymi. Wyprodukowano po-
nad 5000 samolotów tego typu a zamówień
dalej jest dużo - ponad tysiąc. Kolejnym był
747 jumbo jet (1968, pierwszy lot 1969 a w
eksploatacji od stycznia 1970), duma Boeinga

Samoloty Boeing 777
Janusz J. Bujnowski

Samolotami tego typu będziemy latać z/do Kanady korzystając z linii Air Canada. W ubiegłym roku Air Canada złożyła

zamówienie w firmie Boeing na dostawę 36 tych samolotów (18 pewnych plus 18 opcjonalnie) oraz na 60 samolotów

Boeing 787 Dreamliner (14 pewnych i 46 opcjonalnie). Pierwsze dostawy na 777 mają być w 2007 roku.  Będą to 

jednocześnie najnowocześniejsze wersje tego typu samolotu (200LR, 300ER, 200F). 
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- pierwszy szeroko-kadłubowy samolot. Typ
757 (1982) był następcą 727 i wąskokadłubo-
wym uzupełnieniem 767. Wyprodukowano
trochę ponad 1000 samolotów i zakończono
rok temu. Pierwszym liniowcem dwusilniko-
wym przemierzającym trasy oceaniczne był
767 (w produkcji od 1981, w eksploatacji od
1982), które to samoloty są w eksploatacji w
LOT od 1989. Samoloty 777 miały wypełnić
lukę między 747 i 767. Kolejnym jest 787
będący we wstępnej fazie produkcji. Obecnie
w produkcji są samoloty rodzin 737, 747, 767,
777 i 787

Historia rodziny 777
W latach siedemdziesiątych były pierwsze

przymiarki do samolotu trójsilnikowego 777
konkurującego z trzysilnikowymi samolotami
DC-10 i Lockheed L-10011 TriStar. Projekt
ten zarzucono. Kolejne podejście to projekt
samolotu wypełniającego niszę między 767-
300 a 747-400. Zimą 1986 roku rozpoczęły się
prace nad samolotem dwusilnikowym oznac-
zonym 767-X jako następcę 767 ale z dłuż-
szym kadłubem i większą rozpiętością skrzy-
deł. 8 grudnia 1989 roku Boeing ogłosił, że
przyjmuje oferty na 767-X ale oferta nie cie-
szyła się zainteresowaniem linii lotniczych.
Boeing zasięgnął więc opinii użytkowników i
ruszył z ofertą modelu 777. Tak więc faza pro-
jektowania modelu 777 różniła się znacznie
niż przy innych samolotach. Po raz pierwszy
zaangażowano w to osiem dużych linii lot-
niczych: amerykańskie United Airlines, Amer-
ican Airlines, Delta Air Lines, japońskie ANA
i JAL, British Airways, australijską Quantas i
Cathy Pacific. Stosując filozofię „Working
Together” otrzymano samolot najbardziej zo-
rientowany na potrzeby klienta. Kabinę pilo-
tów projektowano w oparciu o uwagi ponad
600 pilotów (zdjęcie poniżej).

15 października 1990 r. United Airlines jako
pierwsze zamówiły 34 samoloty 777 z dosta-
wą od maja 1995 r. oraz opcje na dodatkowe
34. Dwa tygodnie później zaaprobowano je do
produkcji. Montaż samolotów miał być w no-
worozbudowanej fabryce w Everett w stanie
Washington. Powstała tam hala montażowa –

budynek o największej kubaturze na świecie w
owym czasie. Budowę jej ukończono 4 paź-
dziernika 1993 roku. Przeniesiono tam 6,500
pracowników z innej fabryki. Fabryka w Eve-
rett była zbudowana wcześniej w 1968 r. W
1980 r. rozbudowano ją do montażu samo-
lotów Boeing 767 powiększając o ponad 45%.
Ta ostatnia rozbudowa z 1993 r. powiększyła
fabrykę o 50% do prawie 40 hektarów po-
wierzchni pod jednym dachem. Całość ma 415
hektarów w tym 86 ha przeznaczonych na
drogi i parkingi a 114 ha na budynki.  

Wstępną fazę montażu pokazuje zdjęcie
poniżej. Pod koniec 1993 roku wszystkie

komponenty płatowca połączono w jedną
całość a 9 kwietnia  pierwszy egzemplarz
opuścił hangar (tzw. ceremonia rollout którą
oglądało około sto tysięcy ludzi). Pierwszy raz
samolot wzbił się w powietrze 12 czerwca
1994 roku rozpoczynając 11 miesięczny cykl
testowań w locie w którym uczestniczyło 9
samolotów z łącznym wylotem 7000 godzin.
Ciekawostką jest, że tego samego dnia tj. 19
kwietnia 1995 samolot otrzymał dwa certy-
fikaty (type-design) amerykański i europejski.

Pierwszą formalną dostawą samolotu dla
komercyjnej linii lotniczej, United Airlines,
zrealizowano 15 maja 1995 r. a pierwszy lot
komercyjny odbył  się 7 czerwca 1995 roku na
trasie London – Washington, D.C. Od samego
początku samolot zaczął bić rekordy prędkoś-
ci na trasach b. odległych. Np. 11 czerwca
1995 ustanowił kolejny trzeci rekord prędkoś-
ci na trasie z Seattle do Paryża na pokazy Sa-
lonu Lotniczego. Szybko też dostaje wyróż-
nienia za najlepszy samolot w wielu dziedzi-
nach. Produkcja zwiększa się i 25 egzemplarz
wykołowuje z hali montażowej na początku

1996 roku. 
Nowe modele zaczynają opuszczać hale

montażowe. I tak 777-200ER - 3 września
1996 r. a 777-300  - 8 września 1997 r., 777-
300ER – 14 listopada 2002 r., 777-200LR
Worldliner – 15 lutego 2005  r.  

W kwietniu 1997 roku przeprowadzono
ciekawą próbę. Lot 777-200ER na trasie z
Seattle do Kuala Lumpur w Malajzji w kie-
runku na wschód bez międzylądowania. Po-
tem powrót do Seattle nad Pacyfikiem. Był to
lot dookoła świata ze średnią prędkością 553
mil/godz (899 km/godz) -  nowy rekord pręd-
kości dla tego typu liniowca.

Samolot 777 ma 6 wersji: 777-200, 777-
200ER (extended range), 777-200LR (longer-
range), 777-300, 777-300ER i  777 Freighter
(przewozy ładunków).

Wersje 300 są o większej liczbie miejsc niż
200. Pierwszy samolot  777-300 został dostar-
czony linii Cathay Pacific Airways w czerwcu
1998 roku. 

Wersje 200-LR i 300-ER zapewniają połą-
czenia non-stop na b. długich trasach. Projek-
ty te ogłoszono w lutym 2000 r. Pierwszy
777-300ER wykołowano z fabryki w Everett
14 listopada 2002 roku a 777-200LR 15 lutego
2005 roku. Pierwszy lot tego modelu rekor-
dzisty co do zasięgu lotu odbył się 8 marca
2005 roku rozpoczynając 6 miesięczny okres
lotów próbnych.

Rodzina samolotów 777 miała dużo świa-
towych rekordów tej klasy samolotów. Przy-
kładowo model 777-300ER w czasie testów w
bazie lotniczej Edwards w dniu 19 maja 2003
r. wzbił się w powietrze z maksymalnym cię-
żarem startowym ponad 351 ton co było reko-
rdem dla liniowców dwusilnikowych.
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Inny rekordzista to model 777-200LR. Za-
anonsowano go oficjalnie w lutym 2000 roku
ale prace przerwano w październiku 2001 r. w

związku z zamachem w New Yorku. Prace
wznowiono 24 marca 2003 roku.  9–10 listo-
pada 2005 roku padł rekord odległościowy
przelotu – 21,601 km na trasie London – Hong
Kong w kierunku na wschód. Lot trwał 22
godz i 42 minuty (WD002).  

Dzięki tym samolotom otworzyły się możli-
wości nowych połączeń. Tak np. Linia lot-
nicza Continental otworzyła codzienne po-
łączenia na trasie New York – Hong Kong w
marcu 2001 roku używając 777-200ER z prze-
lotem ponad biegunem północnym, Rosją i
Chinami. Inna linia lotnicza, Delta Air Lines
zademonstrowała lot o podobnej trasie: New
York – Pekin też nad Biegunem Północnym z
czasem przelotu 14.5 godzin i odległością
7,548 mil.

Kolejny wyczyn to milion lotów tych samo-
lotów w liniach lotniczych osiągnięty 25 czer-
wca 2002 r. po 6 latach i 8 miesiącach eks-
ploatacji. 

Dotychczas wyprodukowano około 600 eg-
zemplarzy. Od trzech lat produkcja rośnie ale
nowe zamówienia przewyższają produkcję. W
2005 roku linie lotnicze zamówiły 154 samo-
loty tego modelu co jest rekordowym wyni-
kiem. W 2006 roku jest już 57 nowych zamó-
wień. Ogółem na koniec listopada 2006 jest
882 zamówień od  46 firm. Dostawy zaczęły
się w 1995 roku liczbą 13 samolotów  i rosły
do 1999 roku kiedy liczba ta osiągnęła 83. Po
2001 zaczął się spadek ale od paru lat pro-
dukcja rośnie i w tym roku dostarczono już 52
samoloty. Najwięcej ich posiadają Singapore
Airlines.

Charakterystyki samolotów 777
Dlaczego te samoloty są tak popularne cho-

ciaż są drogie od 178 do 264 milionów dola-
rów? A że są to mówi ich portfel zamówień.
Jednym z powodów, że rynek potrzebuje ta-

kiej wielkości samolotów. Drugi to to, że nie
miały początkowo poważnej konkurencji ze
strony Airbusa, który takiej klasy samolotów
nie produkował. Co prawda uważa się, że kon-
kurentami jego są Airbus A330, A340 i A350.
Niemniej A 340 jest samolotem czterosilni-
kowym i raczej klasy B747 a A350 jest w fazie
projektowania. A330 jest w eksploatacji od
końca 1993 roku i raczej jest konkurentem
Boeing 767. Trzeci powód to dobre parametry
tego samolotu. 

Jest to samolot dwusilnikowy a nie cztero
jak Boeing 747 czy Airbus A340 i A380.
Niemniej jest to samolot szerokokadłubowy.
Ma nowy typ skrzydeł, bardziej wydajne silni-
ki, lżejszą konstrukcję. Przekrój kadłuba
kolisty o średnicy 6.19 m a szerokość kabiny
pasażerskiej wewnątrz wynosi 5.86 m. Warto
podać, że niewiele ustępują 747 które mają 6.1
m. Nowy Super Jumbo Jet Airbus A380 ma
szerokość kabiny 6.58 m.  Wszystko to powo-
duje, że jest mniejsze zużycie paliwa a koszty
paliwa teraz to decydujący czynnik. Nie bez
znaczenia jest fakt, że przy zmniejszonym zu-
życiu paliwa jest mniejsza emisja spalin w
przeliczeniu na fotel pasażerski. Zachwala się,
że każdy zaoszczędzony funt paliwa to
zmniejszenie emisji trzech funtów dwutlenku
węgla. A wiemy jak negatywny wpływ ma
dwutlenek węgla w atmosferze ziemskiej na
efekt cieplarniany. Do tego jest to podwójna
zaleta dla kieszeni przewoźnika i dla śro-
dowiska. 

Technicznie rodzina samolotów Boeing 777
jest jak twierdzi jej producent najbardziej za-
awansowaną technologicznie ze wszystkich lata-
jących obecnie samolotów pasażerskich i cargo.

Kabiny pasażerskie są przestronne, jest do-
datkowa przestrzeń dla załogi na odpoczynek
w wersjach o zwiększonym zasięgu (ER i LR).

W liniach lotniczych są ograniczenia na czas
pracy przy sterach jak i w obsłudze pasażerów.
Te ograniczenia przy długich lotach wymaga-
ją podwojenia załogi. Jest więc osobny prze-
dział wypoczynkowy dla dwóch pilotów i oso-
bny dla stewardess z możliwościami spania w
indywidualnych kojach zapewniający niespo-
tykany komfort i wygodę.  Tych ostatnich jest
od 7 do 10, zależnie od modelu. Usytuowane
są one w górnej części kadłuba nad kabiną pa-
sażerską. Są niskie koszty utrzymywania i
konserwacji, niskie koszty operacyjne, wiele
rozwiązań zwiększających niezawodność i
rentowność. Ma wiele innowacji konstruk-
cyjno/technologicznych i użycie materiałów
kompozytowych (9% wagowo). Wiele roz-
wiązań stosowanych dotychczasowo jako
opcjonalne dla zwiększenia komfortu podroży
jest tu standardem. Samoloty są bardzo
pojemne. Mają od 301 do 368 miejsc pasażer-
skich w trzech klasach. Zasięg jest imponują-
cy i wynosi: 

1. 9,500km, 777-200 
2. 10,600km, 777-300 
3. 14,300km, 777-200ER 
4. 14,594km, 777-300ER
5. 17,446km, 777-200LR tj. 9420 mil

morskich
Inną cechą wyróżniającą te samoloty są po-

tężne silniki. Nawet najnowszy super jumbo
jet Airbus A380 nie może tu konkurować z
777. Oczywiście do różnych wersji używane
są różne silniki. 

Dwie najnowsze wersje 777-300ER i uni-
katowa 777-200LR mogą zabierać więcej pa-
sażerów, przewozić ich dalej i szybciej niż
czterosilnikowe Airbusy A340-500 i A340-600.
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Opis modeli
Model 200 był pierwszym w produkcji.

Zdjęcie pokazuje jak pierwszy samolot opusz-
cza hangar po malowaniu. Pierwsza linia która

go otrzymała to United Airlines w maju 1995
roku. Wersje te mogły zabierać 305 pasażerów
w konfiguracji trzech klas (pierwsza, bizne-
sowa i ekonomiczna), 400 w konfiguracji
dwóch klas i 440 jednej klasy ekonomicznej.
Zasięg od 7000 do 9500 km. Ciężar startowy
niecałe 250 ton. Prędkość przelotowa 0.84 M
na wysokości 35,000 stóp. Zabierał trochę
ponad 117,000 litrów paliwa. Szerokość ka-
biny 5.86 m, rozpiętość skrzydeł 60.9 m, cał-
kowita długość 63.7 m. Silniki do
wyboru od trzech producentów:
Pratt & Whitney PW4074 turbofans o
ciągu 74,000 funtów, lub o ciągu
75,000 funtów  General Electric
GE90-75Bs 7 lub Rolls Royce Trent
875s. Odpowiednikiem tej wersji jest
Airbus A330-300.

Model 200ER różni się zwięk-
szonym ciężarem o dodatkowe zbior-
niki paliwa. Dzięki większej ilości
paliwa zasięg wzrósł do 11,000 -
14,300 km. Ciężar startowy od 263 do 286 ton.
Paliwa można było zabrać więcej o 54,000

litrów. Wymiary i ilość miejsc taka sama. Sil-
niki w większym wyborze i o większych cią-
gach, do 94,000 funtów od trzech powyższych
producentów. Pierwszy 777-200ER został

dostarczony dla British Airways w lutym 1997
roku. 200ER w kwietniu 1997 roku przeleciał
odległość 20,044 km w 21 godz i 23 minut na
trasie Seattle – Kuala Lumpur co było wtedy
nowym rekordem odległości i prędkości na
takiej trasie. Jest to model zamawiany najczęś-
ciej z 425 zamówieniami. Odpowiednikiem
jego są samoloty Airbus A340-300 i ma być
A350-900.

Model 777-300 ma tą samą rozpiętość skrzy-

deł ale kadłub przedłużony o 10.1 m przez co w
wersji jednej klasy może zabrać do 550 pa-

sażerów. W wersji trzech klas ma
368 miejsc. Jest to samolot o
najdłuższym kadłubie ze wszy-
stkich samolotów na świecie
włączając w to Airbus A380. Widać
to na zdjęciu powyżej. Szerokość
kadłuba taka sama, ciężar startowy
247 ton. Zasięg 5,955 mil mors-
kich. Jest więc podobny co do
zasięgu i ilości miejsc do Boeing
747-100 i 747-200 ale spala mniej
paliwa o 1/3 i koszty utrzymania są
obniżone o 40%. Ogółem jest 60
samolotów tego modelu w eksplo-
atacji.

Model 777-300ER rożni się znacznie. Ma
większą rozpiętość skrzydeł o około 4 m i
dużo większy ciężar startowy 351 ton a więc o

ponad 100 ton od modelu 300. Posiada dodat-
kowy zbiornik paliwa na około 10 tys litrów.
Ilość miejsc nieco mniejsza, 365. Zasięg 7,880
mil morskich. Model ER ma zmienioną kon-
strukcję w 35%. Koszt przelotu jednej mili jest
niższy o 16 do 20% niż w samolotach konku-
rencji tj. w A340-500 i A340-600. Spalanie
paliwa niższe o 22 do 24% na jednego pasa-
żera niż u konkurencji. Pierwszy lot tego mode-
lu odbył się 24 lutego 2003 r. Pierwsza dosta-
wa 29 kwietnia 2004 roku do Air France.

Silniki o ogromnym ciągu GE90-115B (pro-
jektowany ciąg 115 tys. funtów a ponoć w pró-

bach testowych stresowych osiągnął prawie
128 tys funtów ciągu tj. prawie 57 ton). Silnik
ten uważa się za najpotężniejszy silnik uży-
wany w komercyjnych samolotach odrzuto-
wych. Jego średnica 3.43 m jest większa niż
średnica kadłuba pierwszych samolotów mod-
elu 737. Długość 7.3 m a waga około 8.3 tony.
Jak są to potężne silniki można przytoczyć
fakt, że lekko załadowany samolot 777 może
przyśpieszyć od startu do osiągnięcia prędkoś-
ci 60 mil w ciągu 6 sekund. Silnik to naj-
droższy element samolotu.

Model 777-200LR jest na tyle unikatowy, że
wymaga osobnego artykułu. Samolotami Boe-
ing 777 będziemy mogli latać z Kanady do
najdalszych zakątków świata bez międzylą-
dowań, wygodniej i szybciej i to już niedługo.

Janusz J. Bujnowski



The New Link 3-4/200614

Na początek krótka historia tego
samolotu. Prace projektowe za-
częły się nad nim parę lat temu
pod nazwą 7E7. Na jesieni 2002
r. pokazano wizerunek 7E7. W

lutym 2003 roku powołano wysokiego rangą
vice prezesa firmy na szefa zespołu do przygo-
towania modelu biznesowego tego samolotu.
Oficjalnie Rada Nadzorcza Boeinga zaapro-
bowała oferowanie go do sprzedaży 16 grud-
nia 2003 r. a 26 kwietnia 2004 roku urucho-
miono oficjalnie ten projekt przyjmując pierw-
sze zamówienia na 50 samolotów 7E7 Dream-
liner od japońskich linii lotniczych ANA (All

Nippon Airways). Wartość zamówienia około
6 miliardów dolarów z pierwszymi dostawami
w 2008 roku. 28 stycznia 2005 r. roboczą naz-
wę 7E7 zmieniono na model 787.

Pięć lat na rozwój samolotu tej klasy od kon-
cepcji do dostawy dla klienta jest prawie reko-
rdowo krótkim okresem. Ale tak chyba nie
jest. Dużo wcześniej, od 1999 r. Boeing pro-
wadził prace nad innym samolotem, "Sonic
Cruiser" (rysunek powyżej), który miał latać z
prędkością bliską prędkości dźwięku – 0.95 M
(1010 km/godz). Że takie prace były prowad-
zone ujawniono 29 marca 2001 roku, wkrótce
po rozpoczęciu zamówień "na Airbus A380
(suber jumbo). Koncepcje firmy Boeing były
wtedy inne. Oprócz ”Sonic Cruiser” był w
planach następca Boeinga 747 – 747X jako
odpowiedź na Airbus A380. Po zamachach
terrorystycznych  we wrześniu 2001 w New
Yorku koncepcje się zmieniły i plany te został

zaniechane (grudzień 2002). Wobec drożeją-
cego paliwa projektanci przeszli z prędkości

na oszczędności paliwa. Ale prace tam pro-
wadzone wykorzystano w 787. 

Co do kosztów paliwa to warto wiedzieć, że
Boeing 747 z 75 % wypełnieniem miejsc
pasażerskich jest bardziej oszczędny w zuży-
ciu paliwa na kilometr pasażera niż samochód
z kierowcą i jednym pasażerem. 

W rok po Japonii, na wiosnę 2005 Air Cana-
da złożyła wstępną ofertę na zakup dużej licz-
by samolotów w firmie Boeing. Wkrótce po
tym były sygnały, że chce się wycofać z tych
zamówień ale po pól roku 9 listopada 2005 r.
podpisała kontrakt na kupno 36 samolotów
Boeing 777 i 60-ciu 787 Dreamliner (z tym, że
tylko 14 to pewny zakup, reszta warunkowo).
Rysunek obok podaje wizję artystyczną tych
samolotów.

LOT wyprzedził Air Canadę o dwa miesią-
ce. Dreamliner ma zastąpić 767-300ER a
właśnie te samoloty ma LOT. 

W latach 2004-2005 LOT zaczął prowadzić
prace rozpoznawcze nad zastąpieniem swych
szerokokadłubowych samolotów Boeing 767
samolotami już latającymi Airbus A330 albo
projektowanymi Airbus A350 i Boeing 787.
Pamiętamy w prasie sporo spekulacji na ten
temat. Ucięły się w dniu 7 września 2005 roku
następującą notatką prasową:

Dzisiaj Boeing i PLL LOT osiągnęły poro-
zumienie co do 14 samolotów Boeing 787
Dreamliner. 

Nowy nabytek LOT-u

Boeing 787 Dreamliner
Janusz J. Bujnowski
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Uczyni to LOT pierwszą linią lotniczą w
Europie operującą najnowszymi i najbardziej
zaawansowanymi technologicznie komer-
cyjnymi samolotami odrzutowymi.

Lot zakupi siedem samolotów typu 787-8,
opcjonalnie dwa więcej i ma prawo do zakupu
pięciu więcej. Wartość zamówienia tych sied-
miu samolotów wynosi 910 milionów dola-
rów. Dostawy zaczną się w 2008 roku.

Obecnie cena tego samolotu tego modelu
jest od US$148-158 milionów. Z zamówienia
wynika, że LOT ma zapłacić po 130 mln do-
larów.

Dalej w komunikacie podano, ze samoloty
te zastąpią obecne samoloty Boeing 767. Boe-
ing ma teraz zamówienia na 263 samoloty
Dreamliners z 22 linii lotniczych. Dreamliner
będzie zużywał o 20% mniej paliwa niż dzi-
siejsze porównywalne samoloty zapewniając
o 45% większa pojemność cargo. 

Pasażerowie będą mieli bardziej obszerne
kabiny, większe luki na bagaże i większe okna.
Będą mieli też zapewniony większy poziom
wilgotności, zmniejszaną dehydration (od-
wodnienie) i zwiększone ciśnienie powietrza
w kabinie (a reduced cabin altitude) co zre-
dukuje uciążliwości lotu. Umożliwią to uni-
katowe o wysokiej wytrzymałości i nie ulega-
jące korozji elementy kompozytowe kon-
strukcji kabiny pasażerskiej.  

Zasięg samolotów 787 umożliwi LOT-owi
otwarcie nowych połączeń takich jak z War-
szawy do Los Angeles czy Bangkoku. LOT
założony w 1929 roku z swą kwaterą główną
w Warszawie obsługuje dzisiaj 48 połączeń w
świecie.

Samoloty Boeing 787 będą obsługiwały tra-
sy od 6,500 do 16,000 km. Umożliwią liniom
lotniczym oferowanie więcej z tego czego
pasażerowie oczekują  jak pozwolenie sobie
na podroż dostosowaną do ich możliwości fi-
nansowych, wygodną, bez przesiadek i do
większej liczby miejsc docelowych. Pierwszy
lot Dreamlinera jest zaplanowany na 2007 rok
a certyfikacja, dostawy  i wejście do eksploat-
acji w 2008 roku.

A jak to było z samolotami Boeing 767?

W 1982 roku zaczęły się dostawy samo-
lotów 767 do użytkowników.  Pierwsza dosta-
wa modelu 200 była w 1982 roku dla United
Airlines a produkcję zakończono w 1994 roku.
Szybko też  wprowadzono modele z końców-
ką ER (extended range).  Model 767-200ER
wszedł do eksploatacji w 1984 roku. Był to
pierwszy samolot z rodziny 767 przelatujący
Atlantyk bez międzylądowania. Ustanowił też
kilka rekordów długości przelotu dla pasażer-
skich samolotów dwusilnikowych. Ogółem wy-
produkowano 121 tych samolotów (do wrześ-
nia 2006). Model 300ER różni się głównie
tym, że ma dłuższą kabinę o około 6 m ale za
to ma krótszy zasięg, bo używa tych samych
silników i ma tą samą pojemność zbiorników
paliwa. Pierwsza dostawa tego samolotu była
w 1988 roku dla American Airlines. W 1995
roku zaczęto go używać do lotów trans-pacy-
ficznych. Ogółem wyprodukowano 511 tych
samolotów ale są jeszcze w produkcji, bo jest
kilkanaście zamówień niezrealizowanych.

Produkcja wszystkich modeli wyniosła 940 i
trwa jeszcze dla niektórych późniejszych mod-
eli czyli 24 lata. Nie jest to długo, bo np. jum-
bo jets B747 są w produkcji już 36 lat a B737
38 lat. Największe dostawy B767 były w lat-
ach 1990-2 i wynosiły odpowiednio rocznie
60, 62 i 63. W końcowych latach 90. za-
mówienia spadły na skutek konkurencji Air-
busa A330-200 i zaczęto myśleć o następcy. 

Napisałem trochę więcej o produkcji i dosta-
wach tych samolotów, bo spotkałem się z
twierdzeniem tu w Kanadzie, że Amerykanie
wcisnęli nam stary bubel w postaci tych samo-
lotów Boeing 767. Mija się to z prawdą. Mój
znajomy pilot tychże samolotów uważał je za
jedne z najlepszych. 

Do LOT-u pierwszy trafił w kwietniu 1989 r.
– model 200ER SP-LOA ”Gniezno”. Potem
kolejny 200ER w maju 1989 r. Pierwszy mo-
del 300ER (SP-LPA „Warszawa”) był dostar-
czony w marcu 1990 r a kolejne później. LOT
też dzierżawił te samoloty.  Model 767-300ER
ma następcę w postaci 787-8. Model 767-
200ER nie ma bezpośredniego następcy ale
pośrednim jest też 787-8. Poniżej zdjęcia
LOT-owskiego Boeinga 767 przy rękawie na

lotnisku w Warszawie oraz jego następcy w
wizji artystycznej. Zwraca uwagę znacznie
większa rozpiętość skrzydeł samolotu Dream-
liner, o ponad 12 m przy długości kadłuba nie-
znacznie większej (o 2 m). Maksymalny cię-
żar startowy jest większy o około 30 ton głów-
nie przez zabierania paliwa o około 38% wię-
cej (34 tys. litrów). Przy większych gabary-
tach, przekroju kadłuba i silnikach wyraźnie
widać, że użyto lżejszych materiałów.

Aby przybliżyć czytelnikowi różnice
między LOTowskimi Boeingami 767-200ER i
300ER a Dreamliner podam parę ich charak-
terystyk. Oto charakterystyki modelu 767.

Ilość miejsc dla pasażerów w 767-200ER –
202, a w modelu 300ER – 243. LOT ma 2
samoloty 767-200ER i 5 samolotów 300ER. 

Szerokość wewnętrzna kabiny pasażerskiej
4.7 m (o 104 cm mniej niż w 787). Pozwala to

na rozmieszczenie foteli w układzie 2-3-2 z
fotelami o szerokości 43 cm w klasie ekonom-
icznej. W klasie biznesowej układ jest 2-2-2 i
szerokość foteli 46 cm. Dla nas pasażerów
szerokość foteli jest ważna. Szersze to więk-
szy komfort w locie. Fotele o szerokości 43
cm nie zapewniają tej wygody co odczuwamy
latając LOTem do Polski. Typowa prędkość
podróżna na wysokości 35,000 stóp 0.80
Macha tj. 851 km/godz  (530 mph).

Zasięg 200ER wynosi 12,600 km (8,400
mil). Modele 300ER mają krótszy zasięg
11,700 km (7,800 mil). Maksymalny ciężar
startowy mniejszego modelu wynosi 395 tys.
funtów. Silników jest kilka wersji o ciągu do
63,300 funtów. 

Powróćmy do nowego produktu Boeinga.
To wielkie przedsięwzięcie. Finansowo chyba
większe niż programu Appollo – lotu na
Księżyc. Oto co podaje firma Boeing na
swych stronach internetowych. Program 787
obejmuje wiele obszarów jak rynek, klienci,
od badań tunelowych (zdjęcie poniżej), kon-
strukcji samolotów do nowych technologii
produkcji, współpracy międzynarodowej
wśród innych nie wymienionych. Rynek jest
rzędu 400 miliardów dolarów przy produkcji
3,500 samolotów w ciągu 20 lat. Produkcja ma
być rozlokowana po całym globie ziemskim a
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części dowożone do zakładów montażowych
w Everett koło Seattle w stanie Washington
specjalnie zbudowanymi samolotami trans-
portowymi na bazie Boeingów 747 (Boeing
747 Large Cargo Freighter). W projekcie jest
zaangażowanych bardzo dużo firm świa-
towych. Boeing wymienił ponad 50 firm zaj-
mujących się produkcją podzespołów lub
wyposażenia samolotu w 9 krajach i 15 sta-
nach USA. Spory w tym udział będzie miała
Japonia i szereg jej znanych na świecie firm.
Inne kraje kooperujące to Australia, Francja,
Anglia, Kanada, Korea, Niemcy, Włochy i
Szwecja. Lista ta będzie dalej rosła. Stąd po-
trzeba floty wielkich samolotów transpor-
towych do przewożenia podzespołów czy du-
żych zespołów do finalnych zakładów mon-
tażowych. O tym będzie jeszcze w dalszej
części artykułu. 

Harmonogram budowy

Jaki jest harmonogram budowy tego sa-

molotu? We wrześniu 2005 roku skomple-
towano firmy biorące udział w projekcie. 2006
– ma się zacząć montaż ostateczny. 2007 –
pierwsze loty. 2008 – pierwsze dostawy do
użytkowników modelu 787-8, tego właśnie
który zamówił LOT. W 2008 i 2009 roku ma
być montowanych 9 samolotów na miesiąc.
Obecnie ustalono, że samolot będzie produko-
wany w trzech wersjach. Ale czwarta (10) jest
w zanadrzu. Wersja 787-3 ma być dostarczana
liniom lotniczym od połowy 2010 roku a wer-
sja 787-9 od końca tegoż roku. Jak na razie
zamówienia są na ponad 500 samolotów od 30
klientów.  W innym oświadczeniu podano, ze
jest 377 zamówień pewnych i 420 warunk-
owych. W obu grupach prym wiedzie japońs-
ka firma ANA po 50 zamówień w każdej
grupie ale niewiele jej ustępują Australijskie
Linie Lotnicze Quantas po 45 samolotów w
każdej z grup. Co do państw to najwięcej za-
mówiła Japonia a na drugiej pozycji są Chiny.

Kontynentami to Azja, Australia i Afryka. Dzi-
wne, że mało jest zamówień z USA a z Europy
to najmniej (Polska i Islandia). Europie nie ma
co się dziwić, bo to jest największy konkurent
Boeinga – koncern Airbus.   

Dreamliner nie jest wielkim samolotem. Ma
zastąpić 767. Daleko mu do 747 jest też zna-
cznie mniejszy od 777.  Poszczególne modele
będą miały następujące ilości miejsc pasażers-
kich: 787-8 210 to 250;  787-9 250 to 290;
787-3 290 to 330.

Samolot ma latać z taką samą prędkością jak
777 i 747 tj. 0.85 Macha 565 mph (910
km/godz.).  

Największa różnica to nowoczesne materi-
ały konstrukcyjne. W 50% 787 będzie zbu-
dowany z materiałów kompozytowych a tylko
w 20% z aluminium.  Cały kadłub i skrzydła ma-
ją być zrobione z materiałów kompozyto-
wych. Daje to zmniejszenie wagi całego sa-
molotu o około 40 tys. funtów. W nowoczes-
nym samolocie 777 proporcje te są odwrotne,
aluminium 50% i kompozyty 12%. Pozostałe
30% (wagowo) konstrukcji 787 to części
wykonane z tytanu – 15%, stali – 10% i 5% z
innych materiałów.

Samolot ten ma być bardzo ekonomiczny.
Ma zużywać o 20 % mniej paliwa niż samolo-
ty obecne o tym samym rozmiarze. Podobnie
emisja spalin do atmosfery będzie o 20%
mniejsza. Koszty jednego miejsca będą niższe
o 10%. Nowa instalacja elektryczna ma mniej
przewodów miedzianych o 60 mil. Okna w
kabinie pasażerskiej będą o 65% większe niż u
konkurencji. Dzięki nowej architekturze uży-
cia więcej elektryki moc pobierana z silników
na potrzeby własne ma być o 35% mniejsza
niż przy tradycyjnych dzisiejszych  systemach
pneumatycznych i hydraulicznych. Przewidu-
je się, że na obsłudze technicznej zaoszczędzi
się 30%. Podano, że ma być montowany w 3
dni!!! Trudno w to uwierzyć. Produkcja ma
być 9 na miesiąc ale już myśli się o nowej
montowni, bo zamówień jest bardzo dużo.
Samolot ma być produkowany w 75 % z częś-
ci z USA , pozostałe 25% z innych krajów. 

Krótki opis modeli

Dla lotów krótkiego zasięgu przewidziano
model 787-3. Ma on mieć pojemność od  290
do 330 pasażerów i przewozić ich na dystansie
3,000 do 3,500 mil morskich tj. 5,550 do 6500
km. Układ siedzeń to podwójne aisle tak jak
dla samolotów szerokokadłubowych. Sze-
rokość kadłuba  5m 74 cm /znacznie większa
niż w najnowszych 767 ER mających 4.7 m, a
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bardzo niewiele ustępuje 777 mającego  5.86
m/  jest taka sama dla wszystkich trzech mod-
eli a różnią się one długością kadłuba i rozpię-
tością skrzydeł. Maksymalny ciężar przy star-
cie 360,000 funtów. Dla porównania nasze
większe 767-300ER mają 412,000 funtów,
777-200ER 656,000 funtów  (297,560 kg)  a
747-8 950 tys. funtów. 

Model 787-8 ma zabierać 210 do 250 pasa-
żerów na odległość 8,000 to 8,500 mil mors-
kich (mila morska jest większa niż lądowa)
(14,800 do 15,700 km). Rozpiętość skrzydeł
60 metrów tj. o 8 m więcej niż poprzedni mo-
del ale długość kadłuba ta sama. Maksymalny
ciężar przy starcie 476,000 funtów. Jak widać
model ten musi zabierać dużo więcej paliwa
przy mniejszej liczbie pasażerów i ma być
produkowany w pierwszej kolejności.

Model 787-9  ma zabierać 250 do 290 pasa-
żerów na odległość 8,600 to 8,800 mil mors-
kich (15,900 do 16,300 km). Rozpiętość skrzy-
deł jest taka sama jak w modelu 8 ale kadłub
jest o 6 metrów dłuższy. Ma też większe zbior-
niki paliwa. Zabierać może 138,700 litrów.
Maksymalny ciężar przy starcie 540,000 fun-
tów.

Dla nas pasażerów istotne będzie jak szerok-
ie będą fotele i ile ich będzie w rzędzie. To
oczywiście zależy od klasy. Dreamliner ma
mieć 3 klasy: pierwszą, biznesową i ekonom-
iczną zwaną tu coach. Układy foteli w rzędzie
mogą być rożne. Dla klasy pierwszej 2+2+2
lub 2+1+2, dla biznesowej 2+3+2 lub 2+2+2 a
w ekonomicznej 2+4+2 lub 3+2+3. Nawet
gdyby był układ 3+3+3 a więc 9 pasażerów w
rzędzie to szerokość foteli będzie 43.7 cm a

więc trochę większa niż w 767. W innych kon-
figuracjach fotele będą szersze i wygodniejsze
a przejścia między nimi szersze. Kabina
pasażerska jest szersza o 107 cm niż w 767.
Powyżej na zdjęciu proponowany układ foteli
w pierwszej klasie.

Istotna jest też prędkość a więc i czas
podróży. Z prędkością 0.85M tj. 910 km/godz.
podróż z Toronto do Warszawy będzie trwała
o pół godziny krócej niż 767. Wysokość lotu w
787 będzie wyższa niż w 767 i wyniesie
43,000 stóp zamiast 35,000 stóp.  

Wiemy, że europejskie konsorcjum Aerobus
ma w produkcji giganta przestworzy, samolot

A-380. Ten samolot już lata ale nie komer-
cyjnie. Są tam spore opóźnienia. Firma Boeing
nie poszła tą drogą. Postanowiła rozbudować
swój jumbo-jet Boeing 747 jako kontrę na A-
380. Ten nowy samolot ma nazwę 747-8 i jest
budowany równolegle do 787. Będą tam wy-
korzystywane podobne komponenty co przys-
piesza i redukuje koszty cyklu projektowania i
produkcji obu samolotów. Np. Boeing 747-8
ma mięć te same silniki co 787 ale w liczbie 4-
ch a nie dwóch. W projektowaniu obu samo-
lotów zastosowano najnowsze narzędzia kon-
struktorskie. Nie używa się już zupełnie desek
kreślarskich. Projektowanie i kreślenie jest w
100 % komputerowe. Nawet montaż można
było zasymulować na komputerze. 

Boeing podaje, że na 787 w pierwszym roku
sprzedaży wpłynęły zamówienia na 237 sa-
molotów  i przekroczyły 400 w czerwcu 2006
r. To spowodowało, że 787 jest najszybciej
sprzedającym się samolotem po rozpoczęciu
przyjmowania zamówień. Dla porównania
podają, że 747  miał tylko 92 jednostki sprze-
dane w pierwszym roku. 

Ceny zakupu po ogłoszeniu sprzedaży były
niższe niż teraz. Model 787-8 miał cenę $120
milionów US. To zaskoczyło wszystkich. Spo-
dziewano się wyższej ceny. Obecnie ta cena
podskoczyła do $148 - 157,5 milionów US.
Model 187-3 ma cenę $138 - 143 milionów
US  a 787-9 cenę  $178.5 – 188 milionów US.

Myślę, że LOT zrobił dobry deal ze zmianą
767 na 787. Już za niecałe dwa lata pewnie
będziemy podróżowali liniowcem marzeń.

Janusz J. Bujnowski
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Czterdzieści lat temu swoje pierwsze
szkolne  loty odbywałem w Lesznie na
Czapli ze znanym szybownikiem i in-

struktorem Franciszkiem Kępką. Było to wte-
dy urzeczywistnieniem moich chłopięcych
marzeń o lataniu. Nie wiedziałem wtedy jesz-
cze, że te pierwsze loty nadadzą kierunek całe-
mu mojemu życiu. Później w lotniczym życiu
odbyłem wiele jeszcze lotów na różnych ty-
pach szybowców i samolotów, ale gdy przy-
szło mi nazwać mój samodzielnie zaprojek-
towany i zbudowany w Kanadzie szybowiec,
to nazwa mogła być tylko jedna Egret, czyli
po polsku Czapla.

Egret to 18 metrowy, kompozytowy, jedno-
miejscowy szybowiec o doskonałości zbliżo-
nej do doskonałości najlepszych szybowców
tej klasy na świecie.

Doświadczenie w technologii kompozyto-
wej zdobyłem budując uprzednio dwuoso-
bowy motoszybowiec kompozytowy Dana, na
którym wykonałem wiele wspaniałych lotów.
Budowa Dany (FLAR 2194) nauczyła mnie
organizacji pracy, systematyczności, wytrwa-
łości i sztuki pozyskiwania najnowszych in-
formacji w dziedzinach związanych z budową
nowoczesnego szybowca.

Egret to efekt 6 letniej mozolnej pracy i
okresu wielu wyrzeczeń i doświadczeń nie
tylko moich, ale całej mojej rodziny. Dużym
ułatwieniem w realizacji tego projektu były

kanadyjskie przepisy budowy dla amatorów
(bardzo zasadnicze i praktyczne). Mimo tych
ułatwień nie wiele powstaje tutaj oryginalnych
konstrukcji. Większość amatorów buduje z
zestawów lub planów. Ponieważ w moim wy-

padku zestaw (kit) czy plany takiego szybow-
ca nie istniały, sam musiałem je stworzyć.
Czasami korzystałem z pomocy profesjonal-
istów jak np. Krzysztofa Guerquin, absolwen-
ta wydziału lotniczego Politechniki Warsza-
wskiej. Krzysztof napisał dla mnie świetny
program komputerowy pomocny w projek-
towaniu dźwigarów skrzydła. Wielokrotnie
pomagał mi w rozwiązywaniu bieżących pro-
blemów konstrukcyjnych, posługując się
wyspecjalizowanym programem Catia.

Nadszedł w końcu 21 maja 2000 - dzień
pierwszego oblotu oraz sprawdzenia moich
koncepcji w praktyce. W Kanadzie pierw-
szych oblotów dokonują sami budowniczowie
lub bardziej od nich doświadczeni koledzy
piloci.

Oblotu mojego szybowca dokonałem oso-
biście. Już pierwsze sekundy i minuty oblotu
pozwoliły mi odczuć to, na co tak długo cze-
kałem. Żadnych niespodzianek, po prostu głę-
bokie wzruszenia i dzikie zadowolenie. Po 2 i
pół godzinnym locie lądowałem szczęśliwy
czując, że lata pracy nie poszły na marne.

Jednakże w odpowiedzi na pytania kolegów
o to, jakie będzie moje następne przedsięwzię-
cie konstrukcyjne, dostaję gęsiej skórki na
wspomnienie frustracji z powodu niezależ-
nych ode mnie problemów, które znacznie wy-

dłużały prace nad szybowcem (takie jak 6-
krotna przeprowadzka z warsztatu do warsz-
tatu) odpowiadam: Teraz chcę tytko latać!

Jakie to piękne uczucie, gdy w próbie pier-
wszego przelotu oblatuję trójkąt 550 km, przy
podstawach 800 -1000 m, albo też na długim
dolocie z Discusem mającym 50 % balastu

wodnego (a ja lecąc bez wody) dolatujemy łeb
w łeb.

Po 30 sezonach latania na samolotach rol-
niczych, jakie to piękne gdy nadal spędzam
większość dnia w powietrzu i pod koniec lotu
nie drażni mnie zapach chemikaliów, wibracje
ani hałas silnika. Ale tamto latanie też byle
pociągające i wspaniałe, chociaż tak bardzo
inne, bo dla kochającego latanie każdy jego
rodzaj jest głębokim i pięknym przeżyciem.

Marian Nowak

PS. Od oblotu do zakończenia sezonu wylata-
łem na Egret 110 godzin, przeleciałem 3200 km.

Z POWROTEM 
NA CZAPLI



The New Link 193-4/2006

Jerzy (George) Bulik

arrived at Conestoga

College in a round-

about way. Born and

educated in Poland, he

acquired his B.Eng,

M.Sc, and ultimately

his Ph.D at the Univer-

sity of Technology in

Warsaw.

For many years (until 1980), he worked in the
Polish state-owned electronics industry, where
he rose to the post of deputy directory at the
Research & Development Institute.  Georgeʼs
interest in teaching was sparked when he
began teaching electronics part time at his uni-
versity. His professional interests then, as now,
centered on electronics, computer communi-
cations, and applied mathematics.

Always welcoming travel and adventure, he
was the recipient of a United Nations scholar-
ship, and spent a year as a Visiting Researcher
at the Imperial College in London, England.
Similarly, he participated in the Polish geophy-
sical expedition to Vietnam, where he worked
for one year.  

In 1979, he decided to combine his interests
in research and teaching with his passion for
adventure and desire to visit sub-Saharan
Africa, and applied to an opening at a Nigerian
university.  He was hired as Associate Profes-
sor and Head of Telecommunications in the
Electrical Engineering Department at Ahmadu
Bello University in Zaria, Nigeria. Here, he
taught electronics and communications at the
undergraduate and postgraduate levels until
1985, when he moved to Canada.

In the spring of 1986, having only recently
arrived in Toronto, and teaching a sessional
class at Centennial College in Toronto, he hap-
pened across an advertisement for an opening
at Conestoga College.  Applying despite hav-
ing no idea of where Kitchener was located, he
fortunately drove to the right place for the inter-
view, and was hired on the spot.

Over the past 20 years, George has taught a
wide variety of courses across the Computer
Engineering, Electronics Engineering, and Ro-
botics and Automation Technology diploma
programs, encompassing many specialized
areas within the communications, networking,
and mathematics curriculum.

A true professional, George approaches his

teaching duties with respect and sincerity.
George always appears on campus dressed in
shirt and tie. Long past the point at which most
retire, George is the embodiment of the old
adage, "you're only as old as you feel" - which
is clearly less than 30.  His energy and enthu-
siasm are an inspiration to many a student. 

When asked why he has chosen to continue
teaching, these were his words: 

“I like to be active, I want to be useful. There
are two aspects of teaching which I enjoy. 

First:  When I lecture, I have a feeling that
together with my students we uncover some-
thing unknown, that together we invent some-
thing or discover something new - we make a
discovery. This satisfaction must be similar to
the one which was experienced by the people
who really did discover it the first time. 

Second:   It is a great satisfaction to see stu-
dents progressing as professionals and individ-
uals. When in my thoughts I compare the same
students from when they were in year 1 and at
the end of year 3, and when I see the increase
in their professional confidence and general
maturity, I see that my work and the work of my
colleagues makes a great difference. I also
think that many of them have the potential to
achieve much more in their professional life
than I have, and I am proud and happy be-
cause of it.”

Students enter his classroom with different
skill levels and levels of interest, but all can
count on being treated fairly and equally. New-
comers quickly come to understand that Geor-
ge truly regards them as professional collea-
gues, and expects the same from them in re-
turn. Those that stray from that standard are
quickly but gently coaxed back with an appeal
to their professionalism - "My friends…". In his
classroom, a student's career starts not at gra-
duation, but instead, on the very first day of class.

Students in George's classes are ensured of
a consistent and complete learning experi-
ence. Peppered with insightful anecdotes col-
lected from his long and varied career, Ge-
orge's enthusiasm for whatever he may be tea-
ching is obvious and frequently contagious.
Determined to provide the best learning expe-
rience he can, George actively and honestly
encourages his audience to participate or cor-
rect him. No point is left unexplained, and tho-
se students that struggle with the material can
breathe a sigh of relief, for every point made
(and later tested) is meticulously written on the

whiteboard to be copied into their notes for la-
ter review. No one who ever takes one of his
courses will ever be unclear on what is expect-
ed of them, and most will leave having learned
something more than the material appearing
on the course outline.

As George himself states, “The essence of
teaching is sharing our own possessions with
others. In the case of teaching these ʻposses-
sionsʼ are our experiences and our knowledge.
A wonderful feature of this kind of sharing (cal-
led teaching) is that no matter what number of
recipients obtain “goods” delivered by us; each
of them may have the same share.  Those who
deliver these ʻgoodsʼ do not become poorer by
giving them out;  just the opposite - by deliver-
ing knowledge and experience to others, the
amount of knowledge and experience  posses-
sed by us increases”.

For those who encounter difficulties, George
is always available for students. Visitors enter-
ing his office are assured of a calm, attentive,
caring and open-minded ear. Over his many
years of teaching, he has "gone to bat" count-
less times as a strong advocate for students
and his programs, which he has acted as coor-
dinator for. A great many students owe their
eventual success to his patience and firm belief
in the potential he so readily sees in them. A
firm and realistic optimist, George never gives
up on a struggling student who demonstrates a
consistent and solid effort to succeed. Recog-
nizing that not all issues can be resolved or cir-
cumstances changed, George nonetheless
doggedly persists in trying to improve matters
where they can be.

His zeal for life is also evident in his many ac-
tivities and interests outside of the classroom.
In Poland, he co-founded the Warsaw Scuba
Diverʼs Club.  An extension of this interest led him
into cave exploring, and among many memo-
rable expeditions over the years, he spent an
entire week underground.  He also retains his
love of travel, and has extensively explored
many regions of the world by land, sea, and air.

George has remained true to his heritage,
and is quite active in the local Polish communi-
ty.  He is President of the Kitchener Branch of
the Association of Polish Engineers In Canada.
An active writer and speaker, he is a columnist
in a local Polish language radio program, and
has published two volumes of his memoirs in
his native language. Currently, he is writing the
third volume.

Artykuł ukazał się w: Connections. Conestoga College Alumni
Magazine. Vol 18, issue 1, Summer 2006

George Bulik: A Gentleman and a Scholar
By Dan Greenstein – 2006 Electronics Engineering Technology



MDA Space Missions (dawniej Spar Aerospace Ltd.) – przed-
siębiorstwo z siedzibą w Brampton, Ontario jest w końcowej fazie
budowy instrumentów na projekt Phoenix dla NASA JPL.

Udział MDA to budowa zespołu unikalnych instrumentów meteoro-
logicznych (METeorological suite). MDA buduje trzy z ogólnych dzie-
więciu instrumentów badawczych misji której celem jest poszukiwane
wody.

Analogicznie do mitologicznego ptaka, który odrodził się z popiołów
– współczesny marsjański Phoenix powstaje na „popiołach” sondy Sur-
veyer, która rozbiła się na powierzchni Marsa. Po klęsce Surveyer przez
szereg lat odkładano próby kolejnych wypraw.

Phoenix to ładownik wyposażony w skomplikowaną i nowatorską
aparaturę do badań powierzchni Marsa i jego atmosfery. Wielkość son-
dy – około półtora metra wysokości i przekrój ok. dwóch metrów to w
przybliżeniu wielkość stołu obiadowego. Ogólna waga 56 kg. (z 7-kilo-
gramowym udziałem aparatury MDA), przekroczenie limitu cięża-
rowego uniemożliwiłoby lądowanie.

Wystrzelenie sondy z Cape Canaveral planowane jest na sierpień
2007. Po 9-miesięcznej podroży Phoenix wyląduje w pobliżu północ-
nego bieguna Planety – w okolicy w której wcześniejsze misje po-
twierdziły istnienie lodu tuż pod powierzchnią. Nigdy wcześniej nie
potwierdzono istnienia wody na Marsie – jedynie elementów do jej
powstawanie i istnienia życia.

Przez 90 marsjańskich dni instrumenty sondy będą rejestrować dane
potwierdzające istnienie wody i cykliczne zmiany między stanem sta-
łym a gazowym wody na marsjańskiej arktyce. Będą również zbierać
dane o aktualnym stanie polarnej atmosfery Marsa.

System MET pozwoli na rejestrowanie dziennej pogody na północ-
nych równinach Marsa poprzez czujniki temperatury i ciśnienia oraz
detektor natężenia i zasięgu światła - LIDAR (Light Detection and
Ranging).

LIDAR jest instrumentem pracującym na zasadach podobnych do
radaru – z istotną różnicą, że zamiast krótkich fal radiowych wykorzys-
tuje pulsującą wiązkę potężnego lasera. LIDAR transmituje pionową
wiązkę światła w atmosferę. Impulsy świetlne odbite od mikroskopi-
jnych cząstek lodu, pyłu atmosferycznego i chmur powracają do instru-
mentów pomiarowych. Czas powrotu odbitych impulsów świetlnych
pozwoli określić rozmiar atmosferycznych cząstek, czas ich trwania i
ich koncentrację. Analizujący te informacje naukowcy będą mogli

określić przepływ energii w obrębie polarnej atmosfery co jest istotną
informacją do zrozumienia pogody marsjańskiej i zachodzących zmian
atmosferycznych.

Zebrane dane będą opracowywane przez profesorów i naukowców z
Uniwersytetu York pod kierunkiem prof. Petera Smith z Uniwersytetu
Arizona.

Za całokształt opracowania systemu MET dla sondy Phoenix
odpowiedzialna jest CSA (Canadian Space Agency). W MDA pod nad-
zorem Andrzeja Kerra powstaje cały unikalny system meteorologiczny
i będzie pierwszy instrument Kanadyjski na glebie Marsa.

Andrzej Kerr ukończył Uniwersytet Toronto jako inżynier w 1977
roku. Po studiach rozpoczął karierę jako konstruktor systemów zdal-
nego sterowania dla programów kosmicznych Canadarm, SRMS (Shut-
tle Remote Manipulator System). Pracował w MDA przy Canadarm 25
lat temu, później jako Szef i Kierownik programu dla JEM (Japanese
Experiment Module) MDA było dostawcą elementu dla JEM - jako
części dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Związek Andrzeja z Czerwoną Planetą rozpoczął się od nadzorowa-
nia budowanego w MDA prototypu laboratorium badawczego na
Marsa. Następny etap w karierze Andrzeja to obecny nadzór nad Pro-
jektem Phoenix MET.

Obecna praca dla Phoenix jest wielkim wyzwaniem gdyż nigdy
wcześniej nie projektowano urządzeń meteorologicznych do celu jakim
jest badanie powierzchni i atmosfery Marsa.

MDA buduje

aparaturę dla sondy

marsjańskiej
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