Mobliny Georadar do penetracji gruntu – GPR. Wykrywa rózne ładunki wybuchowe.
Posiada modułową konstrukcję i można go zainstalować na dowolnej platformie mobilnej,
w tym także zdalnie sterowanej
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Tarcza Polski gwarancją skutecznej obrony antyrakietowej

Bezpieczeństwo najważniejsze
Nowoczesny i zaawansowany technologicznie program Tarcza Polski jest gwarancją
szybkiej i skutecznej obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej w systemie bezpieczeństwa
narodowego. Kompleksowa realizacja tego projektu jest wyzwaniem strategicznym dla
firmy Bumar Elektronika S.A., utworzonej przed dwoma miesiącami z połączenia trzech
doświadczonych spółek akcyjnych Skarbu Państwa: PIT, RADWAR i DOLAM, należących
do Grupy Bumar.

– Jednym z największych
osiągnięć dokonanej integracji była całkowita akceptacja
tego procesu przez pracowników,
związki zawodowe, członków rad
nadzorczych i walnych zgromadzeń – mówi z dumą dr inż.
Ireneusz Żmidziński, prezes
zarządu Bumar Elektronika
S.A. – To była sytuacja wyjątkowa, ponieważ nikt nie protestował, ani nie sprzeciwiał
się takiemu połączeniu, nawet
zwalniani pracownicy.
Konsolidacja to korzyści
Z tej konsolidacji wynikają same korzyści. Połączone
spółki od lat specjalizowały
się w produkcji i dostawach
uznanych na świecie radarów
oraz nowoczesnych systemów
dowodzenia i kierowania dla

Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych. Ich ogromny potencjał
badawczo-rozwojowy i wytwórczy będzie teraz o wiele lepiej
wykorzystany.
– Znacznie zredukowane zostaną koszty dublujących się lub
prowadzonych równolegle procesów w konkurujących ze sobą
wcześniej firmach – zapewnia

Ireneusz Żmidziński. – Dzięki tej
synergii zyskamy rocznie około
30 mln zł już od 2013 roku. Przy
uwzględnieniu dotychczasowego,
militarnego profilu działalności,
firma Bumar Elektronika S.A.
będzie systematycznie zwiększać
produkcję wyrobów przeznaczonych na rynek cywilny m.in. do
ochrony i monitorowania obiek-

Liczą się efekty
Spółka Bumar Elektronika S.A. zamierza zarabiać
pieniądze oraz inwestować
je w dalszy rozwój działalności zbrojeniowej i cywilnej.

Ireneusz Żmidziński, prezes zarządu Bumar Elektronika S.A.
oktor nauk telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, autorytet naukowy, ekspert
w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, autor patentów w zakresie filtrów cyfrowych,
członek Komisji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji przy PAN, członek Rady Przemysłowo
Obronnej przy ministrze obrony narodowej. Absolwent Akademii Techniczno – Rolniczej
w Bydgoszczy i Politechniki Warszawskiej. Doktoryzował się na Politechnice Gdańskiej.
Przez 10 lat pracował na uczelni, potem w przemyśle państwowym, a następnie w biznesie
m.in. w międzynarodowych koncernach telekomunikacyjnych i informatycznych. W lipcu
2010 r został prezesem PIT S.A., a od grudnia również Radwaru S.A. Po integracji spółek PIT, Radwaru
i Dolamu jest prezesem zarządu Bumar Elektronika S.A. Ostatnio został powołany na członka sekcji
Mikrofal i Radiolokacji przy Polskiej Akademii Nauk.
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Bumar Elektronika S.A. – Ambitne i trudne zadania

Konsolidacja tworzy jakość
Podejmując próbę sformułowania oczekiwań wobec rodzimego przemysłu obronnego należy odnieść się do wniosków z analizy współczesnego stanu bezpieczeństwa oraz
charakteru obecnego NATO. Wynika z nich, że priorytetem
dla Polski powinno być osiągnięcie zdolności do przeciwstawiania się najbardziej prawdopodobnym zagrożeniom,
na które, biorąc pod uwagę problemy decyzyjne sojuszu,
NATO nie będzie w stanie szybko i skutecznie zareagować.
Tak uważa prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski, członek
rady naukowej Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
S.A. Instytut wspólnie z firmami RADWAR S.A. i DOLAM
S.A. utworzył pod koniec 2011 roku nową spółkę przemysłu obronnego Bumar Elektronika S.A.

– Czy siła i spójność NATO
nie zapewnia nam właściwego
bezpieczeństwa i dlatego musimy o nie dodatkowo zadbać?
– Mówiąc o pewnych słabościach Sojuszu nie miałem
zamiaru marginalizowania znaczenia dla Polski NATO, jego siły
i spójności. Chciałem podkreślić
tylko i aż tylko to, że nasz kraj,
we własnej strategii, szczególnie
jako państwo graniczne, musi
uznać za priorytet, narodowe
zdolności do skutecznego i w razie konieczności samodzielnego
reagowania na mogące wystąpić
nagle zagrożenia selektywne.
Podstawowym gwarantem bezpieczeństwa jest własny potencjał, a w tym również potencjał
przemysłu obronnego, mądrze

tów, ulic, badań geologicznych,
meteorologii oraz medycyny
nieinwazyjnej. Udział w sprzedaży produktów dostarczanych
na potrzeby cywilne wynosił do
tej pory zaledwie 5 proc. Mamy
ambicje, aby za 5 lat ten wskaźnik
wzrósł do 30 proc.
Taka dywersyfikacja produkcji
zapewni firmie większą stabilność
finansową na krajowym i światowym rynku. Zakupy dla wojska
uzależnione są od wielu czynników i zdarzeń. Jednego roku jest
tyle zamówień, że nie można się
z nimi wyrobić, a w następnym
brakuje zleceń. Trzeba zadbać
o znacznie większą stabilizację
i równowagę finansową.

dostosowany do potrzeb i możliwości państwa.
– We współczesnym świecie
trudniej jest bronić się przed
zagrożeniami?
– Należy pamiętać, iż zdolności wojskowe państw NATO
kształtowane, przez ostatnio
realizowane operacje w specyficznych warunkach wojny
prowadzonej de facto przeciw
partyzantom, nie mają wiele
wspólnego z tymi, które mogą
być potrzebne w razie kolektywnej obrony Polski przed dużą
agresją. Trudno przewidzieć, co
może się wydarzyć w przyszłości.
Coraz trudniej to prognozować
we współczesnym skomplikowanym świecie, w którym okazuje
się, że najbardziej imponujący

Fot. Archiwum

Prof. dr hab. inż. Bogusław
Smólski, członek rady naukowej
Przemysłowego Instytutu
Telekomunikacji S.A.

wzrost gospodarczy staje się
udziałem autorytarnych Chin,
zaś źródłem kryzysu stają się
Stany Zjednoczone i Unia Europejska.
Realizm strategiczny w dziedzinie bezpieczeństwa to przede wszystkim kierowanie się
interesami własnymi oraz
uwzględnianie interesów innych. Strategię bezpieczeństwa
narodowego trzeba budować na
zimnych kalkulacjach, na realiach, a nie na gorącej wierze
w nawet najszczytniejsze idee.
Zgodnie z podstawową zasadą
planowania strategicznego należy mieć nadzieję na najlepszą

ewentualność, ale układać plany
na najgorszą.
– Takie podejście znajduje
odzwierciedlenie w narodowej
strategii obronności i bezpieczeństwa państwa?
– Kierunki wytyczone przez
prezydenta Bronisława Komorowskiego i premiera dla działalności polskich Sił Zbrojnych
jednoznacznie wskazują, że
powinniśmy w naszym kraju
postawić na obronę powietrzną, mobilność wojsk lądowych
i rozwój systemów informacyjnych. Szef BBN prezentując
wizję przyszłej armii mówi
o wojskach skonsolidowanych
organizacyjnie i dyslokacyjnie,
skupionych w dużych bazach,
wyposażonych w zintegrowany,
nowoczesny system zarządzania
i dowodzenia. Najkrócej rzecz
ujmując, powinna być to armia
mobilna, zdolna szybko reagować na zróżnicowane, selektywne i niespodziewane zagrożenia,
która nie pozwoli się zaskoczyć.
Istnieje zgodność decydentów,
odpowiedzialnych za stan obronności i bezpieczeństwa państwa
co do głównych priorytetów modernizacji naszej armii.
– Czy jest to strategia spójna
z planami krajowego przemysłu
obronnego?
– Jest nie tylko spójna, ale
stwarza niezwykle korzystną
sytuację dla krajowego przemysłu
obronnego, w tym dla nowo powstałej firmy Bumar Elektronika
S.A. Trzy spółki Skarbu Państwa
z Grupy Bumar, które ją utworzyły, tj.: PIT, RADWAR i DOLAM,

W ocenie prezesa Ireneusza
Żmidzińskiego, tak dzieje się
w innych, rozwiniętych krajach
Unii Europejskiej. W Polsce
mamy do tego doskonałe warunki i należy to jak najlepiej
wykorzystać. Przedsiębiorstwo
skoncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie profesjonalnej elektroniki,
teleinformatyki i technologii
informatycznych dla potrzeb
obronności, rozwoju infrastruktury cywilnej i bezpieczeństwa
ludzi. Jednym z podstawowych
zadań będzie zdobycie pozycji

spółki integrującej narodowe
systemy dowodzenia, obrony
powietrznej, planowania działań i monitorowania sytuacji
na polu walki. Firma pełnić
będzie również rolę centrum
usług informatycznych na rzecz
całej Grupy Bumar.
Tarcza Polski
Zaawansowany technologicznie, strategiczny projekt Tarcza
Polski, który opracowuje Bumar
Elektronika S.A. oraz Bumar
Dokończenie na str. 2

Przykładowe, rozwiązania ﬁrmy Bumar Elektronika S.A.
o światowym standardzie.
 mobilny radar rozpoznania artyleryjskiego (LIWIEC). Urządzenie
jest na wyposażeniu Polskich Sił Zbrojnych. Służy do wykrywania
miejsca, z którego wystrzeliwane są pociski artyleryjskie i rakietowe,
a także moździerzowe, najczęściej stosowane przez terrorystów.
Radar pozwala także na precyzyjne kierowanie ogniem własnej
artylerii. W Europie Zachodniej tylko dwie firmy oprócz Bumar
Elektronika S.A. dostarczają tego typu rozwiązanie.
 radar do penetracji gruntu – GPR Mobliny Georadar do wykrywania ładunków wybuchowych. Posiada modułową konstrukcję
i można go zainstalować na dowolnej platformie mobilnej, w tym
także zdalnie sterowanej. Urządzenie to przeznaczone jest do
wykrywania min w obudowach metalowych i niemetalowych,
improwizowanych ładunków wybuchowych, zawierających np.
pociski artyleryjskie. Na świecie tylko dwie firmy produkują takie
urządzenia, z tym, że polski model, posiada opcję polarymetryczną,
dlatego jest jedynym na świecie. W dzisiejszych czasach radary do
penetracji gruntu wykrywające improwizowane ładunki wybuchowe są szczególnie ważne i istnieje na nie duże zapotrzebowanie.

które specjalizowały się od lat,
z sukcesem, w produkcji i dostawach radarów oraz systemów
dowodzenia i kierowania dla Sił
Powietrznych i Wojsk Lądowych.
Polscy inżynierowie we współpracy z naukowcami z Wojskowej
Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej oraz innych
ośrodków naukowych, przy
wsparciu i ścisłej współpracy
z wojskowymi specjalistami,
dokonali w przeszłości rzeczy
wydawałoby się niemożliwej.
Skutecznie przełamali obowiązujący w ówczesnych realiach
geopolitycznych monopol na
dostawy sprzętu z byłego Związku
Radzieckiego i wprowadzili do
naszych wojsk znakomite radary,
a nieco później systemy rozpoznania i dowodzenia polskiej
produkcji. Powołane niedawno
przedsiębiorstwo dysponuje w

tym zakresie doświadczeniem
oraz potencjałem badawczorozwojowym i wytwórczym.
Ostatnio, w wyniku analiz prowadzonych na temat obecnego
stanu krajowego systemu obrony
powietrznej, a jednocześnie w
odpowiedzi na zdefiniowane przez
najwyższe władze Rzeczpospolitej, priorytety rozwoju naszych
zdolności obronnych, spółka
Bumar Elektronika przedstawiła
niezwykle interesującą, bardzo
profesjonalnie przygotowaną,
inicjatywę – ofertą, kompleksowej realizacji nowoczesnego i
zaawansowanego technologicznie
programu Tarcza Polski, odpowiadającego zapotrzebowaniu
Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej
Polskiej w zakresie perspektywicznego, narodowego systemu
Dokończenie na str. 2

Fot. Archiwum

Mobilny radar rozpoznania
artyleryjskiego Liwiec
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NITRO-CHEM - Stabilność to gwarancja sukcesu

Fot. Archiwum

Innowacyjna firma
Do bogatej kolekcji nagród wręczanych od lat Zakładom Chemicznym NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy za profesjonalne zarządzanie,
efektywność działania i najwyższą jakość wyrobów oferowanych na
krajowym i międzynarodowych rynkach dołączyło kolejne prestiżowe
wyróżnienie. Tomasz Ptaszyński, prezes NITRO-CHEM S.A. odebrał
niedawno przyznany przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców certyfikat „Innowacyjna firma 2011 roku”.

– Co zadecydowało o tym
wyróżnieniu?
– Certyfikat otrzymaliśmy za
uruchomioną w ubiegłym roku
produkcję tworzyw sztucznych
dla branży spożywczej. To całkowicie odbiega od podstawowego profilu naszej działalności.
Jesteśmy przede wszystkim
producentem amunicji i materiałów wybuchowych dla potrzeb
przemysłu obronnego, wydobywczego i chemicznego. Podjęcie
nietypowej dla nas działalności
związanej z sektorem spożywczym
wynikało z rachunku ekonomicznego. Musimy zapewnić sobie
większą stabilność finansową.
Sprzedaż produktów cywilnych
jest bardziej przewidywalna. Nie
możemy się uzależniać wyłącznie
od chimerycznego rynku materiałów wybuchowych, ani od niestabilnej sytuacji politycznej na
świecie. Bywają lata, że osiągamy
rekordowe przychody powyżej 100
mln złotych, za sprzedaż amunicji i materiałów wybuchowych,
a potem obroty spadają. Chcemy mieć skuteczniejszą kontrolę
nad tymi przychodami, bo ok.
75 proc. pochodzi ze sprzedaży
eksportowej do celów wojskowych
i cywilnych.

Fot. Archiwum

Tomasz Ptaszyński, prezes spółki
NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy

m.in. do Włoch, Francji i Anglii.
Na razie folię spożywczą odbierają od nas głównie krajowe
firmy, ale prowadzimy bardzo
obiecujące rozmowy z partnerami zagranicznymi. W Europie
Zachodniej występują spore potrzeby na opakowania z folii, zawierającej różne dodatki. Nasza
instalacja jest mobilna, z pełni
zautomatyzowana, sterowana
elektronicznie, dlatego możemy
spełnić wszystkie oczekiwania,
nawet najbardziej wybrednych
klientów. Już teraz produkujemy
wiele rodzajów folii spożywczej
i to w różnych kolorach.

– Skąd wziął się pomysł na
taką produkcję w zakładach
zbrojeniowych?
– Z wykształcenia jestem
chemikiem, a moją specjalnością jest chemia organiczna.
Ukończyłem taki wydział 17 lat
temu na Akademii Techniczno
– Rolniczej w Bydgoszczy. Teraz
jest to Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy. Robiłem też
tam specjalizację z tworzyw
sztucznych na Wydziale Technologii Inżynierii Chemicznej.
Przygotowanie zawodowe miało
duży wpływ na przystąpienie
do produkcji folii. Zresztą w
– Produkcja folii spożywczej
naszym zakładzie jest wielu
to zapewnia?
absolwentów tej uczelni. To
– Materiały wybuchowe pro- na pewno był dodatkowy atut.
– Na pewno ułatwia nam
prognozowanie, bo możemy dukowane przez NITRO-CHEM Zresztą pracownicy stale jeszcze
przewidywać wysokość obro- znajdują nabywców prawie tę wiedzę pogłębiają i szkolą się
tów. Jeszcze za wcześnie, żeby na wszystkich kontynentach. na różnych specjalistycznych
mówić o szczegółach, ale nasze Tworzywa sztuczne też będą kursach i studiach podyplomodoświadczenia już potwierdzają, produktem eksportowym?
wych. Ja swoją wiedzę też uzuże to był dobry pomysł. Pro– Taki mamy zamiar. Budowa pełniałem. Jestem absolwentem
dukcję folii polipropylenowej instalacji była dofinansowana trzech studiów podyplomowych:
typu cPP oraz cPET pod nazwą z Programu Operacyjnego Inno- z ochrony środowiska na ATR
Triniflex uruchomiliśmy dopiero wacyjna Gospodarka. W umowie w Bydgoszczy, technologii ma10 miesięcy temu, a już mamy zobowiązaliśmy się do ekspor- teriałów wybuchowych na Polisporo zamówień. Nowoczesna tu 25 proc. wyrobów z tworzyw technice Śląskiej w Gliwicach
technologia pozwoli nam na sztucznych. Mamy jeszcze czas i zarządzania przedsiębiorstwem
uzyskanie rocznie 4500 ton fo- za zrealizowanie tego wymogu. na Uniwersytecie Mikołaja Kolii o grubości od 12 do 150 μm Podejmowane są już pewne dzia- pernika w Toruniu.
(mikrometrów) do wytwarzania łania, aby część z nich trafiała
– To wyjaśnia dlaczego firma
jest tak dobrze zarządzana i ma
efekty finansowe.
ateriały wybuchowe, amunicja i pozostałe wyroby produkowa– W Zakładach Chemicznych
ne na potrzeby militarne i cywilne przez Zakłady Chemiczne
NITRO-CHEM pracuję od 17
NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy, znajdują nabywców prawie na
lat. Trafiłem tu zaraz po stuwszystkich kontynentach. Obroty firmy za 2011 rok wyniosły ponad
diach. Przez całe moje życie
80 mln zł. Około. 75 proc. przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży
zawodowe jestem związany z tą
eksportowej do celów wojskowych i cywilnych.
firmą. Przechodziłem tu różne
opakowań i laminatów. Przewidujemy, że w tym roku udział
folii spożywczej w planowanych
przychodach wyniesie ok. 30
proc. Dążymy do tego, żeby tę
instalację w jak największym
stopniu wykorzystać. Za kilka
miesięcy będziemy już wiedzieli
jaki ma to wpływ na rozwój firmy. Nie zapominamy jednak, że
NITRO-CHEM został powołany
do tego, żeby produkować przede
wszystkim materiały wybuchowe i świadczyć usługi w tym
zakresie na potrzeby Sił Zbrojnych, dlatego na tym obecnie
się koncentrujemy.
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Konsolidacja tworzy jakość
Dokończenie ze str. 1

systemów dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa.
obrony powietrznej. Z informacji Zadania są ambitne i trudne, ale
przekazanych przez Zarząd spółki przy tak znaczącym kapitale intewynika, iż doceniając wagę prob- lektualnym i potencjale produklemu, zdecydowano o podjęciu cyjnym, Bumar Elektronika S.A.,
szeregu prac wyprzedzających, może moim zdaniem, skutecznie
m.in. związanych z opracowaniem konkurować ze swoją ofertą na
nowych zaawansowanych tech- rynku krajowym i zagranicznym.
nologicznie wielofunkcyjnych Potencjalne obszary działania noradarów półprzewodnikowych wej spółki ulokowane są głównie
przeznaczonych do pracy w w/w w dziedzinie szeroko – rozumianej telekomunikacji i systemów
systemie.
– Oferta nowej spółki jest teleinformatycznych, ale mogą
konkurencyjna na globalnym być też wykorzystane w wielu
niszowych obszarach pozamilitarrynku?
– Jednym z głównych zadań nych takich jak np., metrologia,
nowego przedsiębiorstwa jest two- teledetekcja, badania geologiczne,
rzenie i produkcja nowoczesnych medycyna nieinwazyjna, systemy

monitoringu, zarządzania kryzysowego i wielu innych.
Państwa, które osiągają sukcesy cywilizacyjne i gospodarcze,
potrafią dobrze dbać o własny
interes narodowy, szczególnie
w tak wrażliwej części jaką jest
sfera bezpieczeństwa i zaawansowanych technologii. Wierzę,
że dokonana konsolidacja działających dotychczas niezależnie
i częściowo konkurujących pomiędzy sobą firm, stworzy nową
jakość. Nowe, dobrze zarządzane
i wiarygodne przedsiębiorstwo,
oferujące najwyższej jakości produkty, będzie zdolne do konkurowania na rynku globalnym,
bo tego oczekują, i tylko to są
w stanie zaakceptować, potencjalni odbiorcy.
Rozmawiała
Jolanta Czudak

Fragment linii produkującej folię polipropylenową

szczeble. Znam ją dokładnie,
dlatego łatwiej mi nią zarządzać
i wdrażać nowe rozwiązania.
Innowacjami w naszej firmie
zajmuje się zespół technologii
i rozwoju, którym kieruje inż.
Wojciech Górniewski, także
absolwent studiów podyplomowych z technologii materiałów
wybuchowych na Politechnice
Śląskiej. Wspólnie poszukujemy
nowych rozwiązań i pomysłów,
które można skomercjalizować,
żeby rozwijać firmę. Teraz bardzo
intensywnie pracujemy razem
z warszawskimi naukowcami
nad materiałami wybuchowymi i amunicją mało wrażliwą,
która ma skutecznie działać,
ale jednocześnie zapewniać
bezpieczeństwo. Jeśli np. pocisk spadnie na skład takiej
amunicji w bazach wojskowych,
albo na polu walki, to on nie
wybuchnie i straty będą niewielkie. Wszystko zależy od jej
składu i właśnie na tym teraz
intensywnie pracujemy. Nasze
materiały wybuchowe nie tylko
służą celom militarnym, ale i
cywilnym. Są wykorzystywane np. dla potrzeb górnictwa
skalnego. Przemysł zbrojeniowy

musi mieć uzupełnienie swojego asortymentu o produkty
cywilne, bo bez tej drugiej nogi,
będzie po prostu kulał.
– Czy to jest recepta na efektywniejszą działalność polskiego
przemysłu zbrojeniowego?
– Najważniejsze dla tego przemysłu jest jego unowocześnienie,
poprzez finansowania projektów
rozwojowych. To pozwoli firmom
na oferowanie polskiej armii nowoczesnych i zaawansowanych
technologicznie produktów. Bez
znaczącej pomocy państwa to się
jednak nie powiedzie. Rodzimy
przemysł zbrojeniowy trzeba
chronić i popierać, bo od tego
zależy bezpieczeństwo narodowe.
To nie jest odkrycie, bo tak robi
cały cywilizowany świat, w tym
również państwa Unii Europejskiej. Nas obowiązują przecież
te same regulacje, dlatego nie
możemy od tych europejskich
standardów odstawać. Powinny
być wprowadzone podobne mechanizmy np. zamówienia rządowe na produkty przemysłu
obronnego, bo my nie możemy
ich swobodnie sprzedawać na
rynku. To jest broń i amunicja.

Umowy wieloletnie zapewniłyby
firmom dużo większą stabilność
działania. Tak jest na przykład we
Francji, gdzie z firmami podpisuje
się umowy na rozpoczęcie prac
badawczo-rozwojowych, a potem
wdrażanie i zakup tych produktów przez parę lat. Mamy przecież
program modernizacji polskiej
armii na lata 2008-2018, gdzie są
określone priorytety i gwarancje
bezpieczeństwa narodowego i należy wcielać to w życie. Oczywiście
Siły Zbrojne RP też muszą mieć
jasno sprecyzowane oczekiwania.
Prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi rodzajami uzbrojenia
powinny być prowadzone wspólnie z MON, żeby łatwiej pozyskiwać środki finansowe na takie
działania. Polityka polskiej armii
też nie może się zmieniać po
kolejnych wyborach, bo to tylko
wprowadza chaos. Mamy w przemyśle zbrojeniowym ogromny
potencjał i trzeba go po prostu
mądrze wykorzystać, a wtedy
możemy z naszymi produktami skutecznie konkurować na
globalnym rynku.
Rozmawiała
Jolanta Czudak

Wojciech Górniewski kierownik zespołu technologii i rozwoju w Zakładach Chemicznych
NITRO-CHEM S.A.
d początku działalności Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. współpracujemy
z ośrodkami naukowymi, głównie z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką
Warszawską oraz Instytutem Przemysłu Organicznego. Wcześniej bardzo intensywnie
współpracowaliśmy też z ośrodkami ze Śląska, przede wszystkim z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie Koźlu. To wspólne działanie przynosi bardzo
dobre efekty i sprawdza się w praktyce. W tej chwili pracujemy nad projektami badawczo-rozwojowymi, które są finansowane z budżetu państwa, w ramach programów
monitorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez najbliższe lata będziemy
się skupiać na badaniu właściwości komponentów do rozwoju amunicji mało wrażliwej. Wspólnie
z naukowcami opracowaliśmy technologie ich produkcji, a teraz będziemy prowadzić prace nad
samymi pociskami czy nabojami, bo wojsko interesuje tylko produkt finalny, a nie komponenty. To
są nasze plany na najbliższe lata. Zamierzamy teraz aplikować o środki na ten cel w NCBiR. Wkrótce
wystartujemy w konkursie o dofinansowanie badań z WAT i Instytutem Przemysłu Organicznego.
W Polsce trzeba jeszcze dużo pracy włożyć w rozwój amunicji mało wrażliwej, odpornej na atak wroga,
która nie będzie narażała niepotrzebnie żołnierzy na niebezpieczeństwo. To ma szczególne znaczenie
dla naszych żołnierzy na misjach wojennych. Ten typ amunicji jest teraz rozwijany we wszystkich
armiach świata, dlatego my zaczynamy to również robić.

O

Bezpieczeństwo najważniejsze
Dokończenie ze str. 1
Amunicja ma szczególne znaczenie dla szybkiej i skutecznej ochrony przeciwlotniczej
i antyrakietowej w systemie
bezpieczeństwa narodowego.
– Początkowo postrzegano go
jako suplement do amerykańskiej tarczy antybalistycznej dalekiego zasięgu, a teraz stanowi
całkowicie odrębny, ale komplementarny projekt zapewniający
ochronę na poziomie krótkiego
i średniego zasięgu – wyjaśnia
prezes spółki Bumar Elektronika S.A. – Taki system zapewni
Polsce dużo większą suwerenność i bezpieczeństwo przed

ewentualnymi zagrożeniami
z powietrza, bo ataki z lądu są
już bardzo rzadkie. Zastąpiły je
rakiety, naprowadzane precyzyjnie na konkretny cel, samoloty
bezzałogowe, albo latające tuż
nad ziemią, bardzo trudne do
wykrycia przez radary. Właśnie
przed takimi niespodziankami
musimy się skutecznie zabezpieczyć. To wymaga bardzo nowoczesnych rozwiązań. My je
posiadamy i mamy koncepcję
jak taki system zbudować dla
wzmocnienia bezpieczeństwa
narodowego, ale sami nie możemy tego zrobić. To musi być
program narodowy, w skład
którego wejdzie m.in. Tarcza

Polski. Stale o tym mówię, choć
idzie to dosyć opornie, a czas
nam ucieka. Takiego systemu
nie zbuduje się z dnia na dzień.
Starzejące się obecne wyposażenie, często jeszcze poradzieckie,
nie gwarantuje nam takiego bezpieczeństwa. Chciałbym, żeby
Parlament, MON i BBN, SZ RP
razem ustanowiły taki program
bezpieczeństwa narodowego i go
realizowały, kończąc w ten sposób
wieloletnie dyskusje konkretnym działaniem. Nieuchronność
procesu starzenia się istniejącego
wyposażenia jest tak oczywista
jak zmiana charakteru współczesnych i przyszłych działań
wojennych. 
(jc)

Wydawca: ARJOL Media, ul. XXI Wieku 7C lok.1 05-500 Józefosław, e-mail: ekoagencje@ekoagencje.pl, tel/fax 022 702-15-16, redakcja: Jolanta Czudak i Marek Tomaka. Skład i łamanie: Arkadiusz Chorąży – DFG studio, tel. 605 681 685

