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młodzi konstruktorzy z CzęstoChowy

Młodzi konstruktorzy z Tech-
nicznych Zakładów Nauko-
wych w Częstochowie to 

prawdziwi entuzjaści lotnictwa. 
Działają w sekcji modelarskiej i osią- 
gają sukcesy, konkurując z kon-
strukcjami powstającymi na wyż-
szych uczelniach. 

Warsztaty w Bezmiechowej
– Obecnie powstaje już druga kon-
strukcja o dźwięcznej nazwie „Bzyk”. 
Będzie ona przedstawiona na co- 
rocznych Międzyuczelnianych Inży-
nierskich Warsztatach Lotniczych, 
organizowanych w bieszczadzkim 
Akademickim Ośrodku Szybowco- 
wym Politechniki Rzeszowskiej w Bez- 
miechowej, we wrześniu tego roku. 
Rywalizują tam i wymieniają się 
doświadczeniami zespoły konstruktorów 
z uczelni wyższych, zarówno cywilnych, 
jak i wojskowych, a od zeszłego roku 
również uczniowie klasy o specjalności 

technik mechanik lotniczy TZN-u w Czę-
stochowie, jako jedyny zespół ze szkoły 
średniej – wyjaśnia dr inż. Robert Bąbka, 
opiekun sekcji modelarskiej i nauczyciel 
elektroniki w częstochowskim TZN-ie.  
W zeszłorocznych warsztatach młodzi 
konstruktorzy lotniczy startowali poza 
konkursem i zaskoczyli akademików 
swoim bezzałogowym latającym skrzyd-
łem „Bzyk”. Ich wiedza i sam bezzałogo-
wiec wzbudziły taki podziw i szacunek, 
że pojawiły się pierwsze propozycje 
kontynuowania nauki w Wojskowej 
Akademii Technicznej, a nawet pracy 
w wojsku. Uczniowie TZN-u z uśmie-
chem komentują te propozycje, że, nie-
stety, indeksów uczelni politechnicznych 
jeszcze nie mają w kieszeni.

„Bzyk”
Model pierwszego „Bzyka” miał na 
pokładzie kamerę jakości HD, która 
przekazywała na żywo obraz z danymi 
lotu, takimi jak: prędkość, odległość od 

bazy, wysokość lotu, pozycja GPS. Te 
dane były rejestrowane oraz przeka-
zywane do bazy na ziemi, gdzie były 
wyświetlane na monitorze kompute-
ra i nagrywane. Model ten kosztował  
ok. 3 tys. zł. Kolejny będzie droższy. 
Kosztorys opiewa na 10 tys. zł. Zanim 
jednak powstanie bezzałogowy statek 
latający, nazywany też krótko: dron, 
trzeba go zaprojektować, zbudować 
i przetestować. Nowa konstrukcja 
„Bzyka” będzie miała dwa silniki, dwa 
śmigła, autopilota, a kamera zostanie 
umieszczona w środku. Model będzie 
stabilniejszy, będzie miał większy zasięg  
(co najmniej 10 km) i większą prędkość 
(ok. 90 km/h), a przy tym nie będzie tak 
ciężki, jak profesjonalne drony, produ-
kowane również w Polsce. Maksymalny 
pułap, jaki przewidują twórcy drugiego 
„Bzyka”, to 3 tys. m, do tego w przy-
padku utraty łączności radiowej z zie-
mią ma on samodzielnie wrócić do 
bazy według wprowadzonych danych  
dla łączności GPS.

Nastoletni projektanci z TZN-u
Młodzi konstruktorzy: Daniel Kwa-
sek, Tomasz Wójcik, Mateusz Gło-

wacki, Krzysztof Matysek, Mateusz 
Pytel, Grzegorz Kubacki, Robert 
Siwek i Łukasz Grajcar nie tylko mają 
już pewne doświadczenie w pracach 
projektowych, ale są również człon-
kami Aeroklubu Częstochowskiego. 
Dwóch z nich jest skoczkami spa-
dochronowymi, dwóch szybowni-
kami.

„Celem naszego projektu jest nie 
tylko poszerzenie własnych horyzon-

„Bzyk” tZN bezzałogowiec

Witold iWańczak
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Uczniowie TZN-u z naczelną dyrektor mgr inż. Jolantą Sacharczuk,  
opiekunem sekcji modelarskiej dr. inż. Robertem Bąbką oraz zastępcą dyrek-
tora mgr. inż. Karolem Kaczmarkiem

Reprezentacja TZN-u na Warsztatach 
Lotniczych w Bezmiechowej

„Bzyk” to nazwa projektu bezzałogowca młodych konstruktorów  
z sekcji modelarskiej jednej z największych i najlepszych szkół technicznych 
województwa śląskiego – Technicznych Zakładów Naukowych  
im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

wraz z powstaniem lotniczych kie-
runków kształcenia w technicznych 
Zakładach Naukowych grupa entuzja-
stów lotnictwa zorganizowała w szkole 
sekcję modelarską, skupiającą młodych 
konstruktorów statków powietrznych. 
Ich zaangażowanie i determinacja 
doprowadziły do wykonania bezzało-
gowego statku latającego, konkuru-
jącego z akademickimi konstrukcjami 
i prezentowanego na łamach mediów. Na skrzydłach pierwszych sukcesów 
uczniowie nadal rozwijają swoje zainteresowania, zdobywając wiedzę i do-
świadczenie przy realizacji nowego, bardziej zaawansowanego projektu.
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„Bzyk” tZN bezzałogowiec
tów, lecz wprowadzenie do polskiego 
szkolnictwa technicznego szczególnej 
formy edukacji, jaką jest uczestnictwo 
uczniów w różnego rodzaju projek-
tach, które wymagają pracy zespoło-
wej oraz pozwalają zrozumieć proces 
tworzenia konstrukcji od koncepcji 
aż do weryfikacji produktu w eks-
ploatacji” – piszą młodzi konstruk-
torzy na stronie internetowej sekcji 
modelarskiej: www.bsl.tzn.edu.pl  
(e-mail: bsltzn@gmail.com) i proszą 
o wsparcie finansowe dla swoich 
działań. To właśnie dzięki sponsorom 
powstaje ich projekt. Zbudowany jest 
już model drugiego „Bzyka”, który 
może już nawet latać, ale brakuje 
najdroższych części elektronicznych 
– kamer, autopilota, sterowania radio-
wego czy katapulty, z której będzie 
startował. 

Projekt można wesprzeć wpłatami 
na konto:
Rada Rodziców przy TZN Częstochowa, 
PKO PB O/Częstochowa: 

07 1020 1664 0000 3602 0019 6170,
z dopiskiem: „Darowizna – sekcja mo- 
delarska”.

W razie jakichkolwiek wątpliwości 
można skontaktować się ze szkołą, przy 
której działa sekcja modelarska: ul. Jas-
nogórska 84/90, 42-200 Częstochowa, 
tel. (34) 324-47-27, (34) 324-35-51,  
e-mail: szkola@tzn.edu.pl . Logo każ-
dego sponsora jest zamieszczane na 
stronie internetowej.

Ci młodzi ludzie, których dzisiaj 
możemy wesprzeć, jutro mogą sta-
nowić nową elitę konstruktorów, 
projektantów, awioników (elektronik 
lotniczy) czy pilotów. Natomiast bez-
pilotowce, wykorzystywane do nie-
dawna tylko w wojsku, już niedługo 
znajdą swoje zastosowanie w straży 
pożarnej, nadleśnictwie, do monitorin-
gu najważniejszych szlaków komuni-
kacyjnych czy ochrony pogranicza. Na 
świecie z takich konstrukcji korzystają 
nawet obrońcy wielorybów, chroniąc 
rezerwaty waleni.  q

list z emigracji

Polonia na Antypodach tuż przed Wielkanocą
Tegoroczny okres wielkiego Postu przyszło mi przeży-

wać razem z naszymi rodakami na ziemi australijskiej. 
spotkania modlitewne i głoszone nauki rekolekcyjne 
naszym rodakom w ponad 60 kościołach katolickich na 
antypodach, zostały odebrane jako umocnienie więzi 
z narodem przez pogłębienie wiary, kultury i mowy ojczy-
stej. w ośrodkach na terenie wiktorii, gdzie żyją rodacy 
z dawnej emigracji, po zakończeniu II wojny światowej, 
rekolekcje prowadził o. Roman schulz, dominikanin, 
przełożony klasztoru w witebsku na Białorusi. Nato-
miast skupiska polonijne w sydney, w Nowej Zelandii 
odwiedził ks. Andrzej kołaczkowski, chrystusowiec, 
duszpasterz posługujący w sanktuarium miłosierdzia 
Bożego w keysborough (melbourne). Reprezentując 
towarzystwo Chrystusowe, mogłem dotrzeć do Polaków 
mieszkających na tasmanii w Brisbane, Canberze, Gold 
Coast i w maragyong.  

Polskojęzyczne duszpasterstwo na antypodach prowa-
dzone jest przez chrystusowców, jezuitów, franciszkanów, 
salwatorianów i dominikanów. mimo że do Australii 
i Nowej Zelandii nie przybywa za wiele Polaków, to jed-
nak ich wiara i miłość do Boga i maryi  jest wciąż żywa. 
Atmosfera religijności maryjnej, tak widoczna w Polsce, 

na obczyźnie nabiera szczególnego znaczenia i wartości. 
obraz Jasnogórskiej Pani umieszczany jest w australijskich 
kościołach, w których sprawowana jest liturgia w języku 
polskim. wizerunek maryi ogniskuje wszystkie tęsknoty, 
rozterki, żale i radości emigracji polskiej. Nie jest ważny 
czas emigracji, nie jest ważne wykształcenie, bo tęskno-

ta do tej, która jest matką naszego narodu, przyciąga 
wszystkich. Daje to poczucie ciepła rodzinnego domu, 
poczucie bezpieczeństwa, którego wielu potrzebuje na 
drugiej półkuli.

 Ks. Wiesław Wójcik TChr
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
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Z ks. Wiesławem Wójcikiem TChr w Polskim Centrum 
Katolickim im. Jana Pawła II w Canberze


