
WYSOKIE LOTY 
Z Albertem Świerczyńskim - studentem lotnictwa i kosmonautyki na Politechnice Warszawskiej, 

prezesem koła naukowego budującego najlepsze samoloty bezzałogowe na świecie 
rozmawia Anita Kruk. 

- Jesteś prezesem Studenc
kiego Międzywydziałowego 
Kola Naukowego „SAE Aero-
Design" przy Wydziale Mecha
nicznym Energetyki i Lotnic
twa Politechniki Warszawskiej. 
Czym zajmuje się kolo? 
- Od 25 lat nasze koło bierze 

udział w zawodach samolotów 
bezzalogowych „AeroDesign", 
które odbywają się w USA. Projek
tujemy oraz budujemy nawet 4-
metrowe bezzałogowce zdolne 
do wykonania lotu z 20 kilograma
mi obciążenia. Poza tym, na licz
nych spotkaniach i warsztatach sta
ramy się zarazić naszą lotniczą 
pasją osoby niezwiązane z branżą. 
- Jakie jest Twoje zadanie 

w „AeroDesign? 

- Przez cały rok uczestniczyłem 
w rozwijaniu procesu produkcji 
materiałów kompozytowych, któ
re są kluczowym ogniwem wszyst
kich naszych konstrukcji. Brałem 
również udział w opracowaniu na
szego systemu zrzutu ładunków 
humanitarnych do celu. W naszym 
kole zawsze pracujemy jako ze
spół, co pozwala nam usprawnić 
proces budowy samolotów. Koor
dynacja wszystkich działań naszego 
koła to właśnie zadanie prezesa. 
- Startujecie w zawodach or

ganizowanych przez SAE - So-
ciety of Automotive Engine-
ers - stowarzyszenie zrzeszające 
tysiące inżynierów z całego świa
ta. Jak wyglądają przygotowania 
i sam start? 

- Organizacja SAE wy
znacza standardy w ście
żkach rozwoju poszczegól
nych gałęzi przemysłu. 
„AeroDesign" to konkurs, 
który ma za zadanie wy
promować talenty młodych 
inżynierów - pomóc ich in
nowacyjnym pomysłom 
wypłynąć na powierzchnię. 
Według regulaminu nasze 
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samoloty muszą spełnić określone 
wymagania. Już w grudniu rozpo
czynamy przygotowania do zawo
dów odbywających się w kwiet
niu. Proces produkcji samolotów 
wykonanych z ultralekkich mate
riałów kompozytowych jest cza
sochłonny i wymaga dużego do
świadczenia. Pilotowanie 
z użyciem aparatury, która komu
nikuje się z modelem drogą radio
wą, nie jest tak proste jak opero
wanie samolotem z kokpitu. 
Przed zawodami wykonujemy se
rię lotów testowych, by być goto
wym nawet na najmniej przyjazne 
zmiany pogody. 
- Co jest oceniane i punkto

wanie w tych zawodach 
- Każdy z samolotów musi wy

konać lot z możliwie jak najwięk
szym obciążeniem oraz bezpiecz
nie wylądować. Misja najwię
kszego z naszych bezzałogowców 
obejmuje również zrzut ładunków 
humanitarnych do celu określone
go współrzędnymi geograficzny
mi. Punkty przyznawane są za cię
żar, z którym samolot jest w stanie 
wystartować oraz za liczbę celnie 
zrzuconych ładunków. 
- Drużyny mogą zbudować 

trzy rodzaje samolotów w kla
sach: Micro, Regular lub 
Advanced. W której klasie bu
dujecie swoją maszynę na naj
bliższe zawody w 2017 r.? 
- My jako jedyna drużyna decy

dujemy się na zbudowanie samo
lotów i wykonanie misji we 
wszystkich trzech kategoriach za
wodów. Nasz nonkonformizm 
w tej kwestii pozwolił na osiągnię
cie poziomu, który teraz repre
zentujemy na arenie międzynaro
dowej. Jednak nigdy nie jest to 
proste, gdyż konkurencja z najlep
szych uczelni technicznych innych 

państw zmusza nas co roku 
do stosowania innowacyjnych roz
wiązań oraz poprawy niezawod
ności naszych konstrukcji. 

-Jesteście bardzo utytułowa
ną drużyną. 
- W tym roku osiągnęliśmy to, co 

innym wydawało się niemożliwe. 
Zdobyliśmy trzy nagrody generalne 
za najlepszy samolot klasy Micro, 
Regular oraz Advanced! Jury wyró
żniło nas poza tym za największy 
podniesiony ciężar oraz najlepszy 
stosunek masy ładunku do masy 
własnej samolotu. Nasza dokumen
tacja techniczna w klasie Advanced 
została, według sędziów, opraco
wana z największym profesjonali
zmem, a prezentacja naszego pro
jektu w klasie Regular ustąpiła 
miejsca tylko dwóm drużynom. 
- Robicie to oczywiście 

po angielsku... 
- Zaprezentowanie po angielsku 

swojego projektu przed eksperta
mi z koncernu zbrojeniowego 
Lockheed Martin oraz producen
ta samolotów pasażerskich - fir
my Boeing, nie jest dla nas proble
mem. Choć studenci angielsko
języczni mają trochę ułatwione za
danie. 
- Czy dużo czasu poświęca

cie na działalność w „Aero De
sign"? 
- W zasadzie już od września 

myślimy nad potencjalnymi zmia
nami w projekcie naszych samolo
tów. Przez cały rok koordynujemy 
promocję naszego koła naukowe
go na eventach organizowanych 
przez Politechnikę Warszawską 
oraz przemysł lotniczy. Dla każde
go z nas przygotowanie się do za
wodów USA to priorytet. Oczy
wiście znajdujemy też czas na to, 
by zaliczyć wszystkie przedmioty 
z toku studiów w terminie. 
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- Jak dołączyć do waszej dru
żyny? 
- Trzeba tylko mieć dużą moty

wację do działania i interesować 
się nowymi trendami w lotnic
twie. Niektórym studentom bra
kuje odwagi, by wziąć udział 
w trudnym procesie projektowa
nia i przedstawić swój nowatorski 
pomysł. Nie są świadomi tego, 
że ich pomysł, pomimo że nie 
wsparty akademickim rozumowa
niem, może być tym, czego po
trzebujemy. 
- Jakie są Twoje plany zawo

dowe? Czy wiążesz je w jakiś 
sposób z samolotami? 
- Jestem studentem trzeciego 

roku studiów inżynierskich na kie
runku lotnictwo i kosmonautyka. 
Po dwóch latach studiów zdecy
dowałem się specjalizować w au
tomatyce i systemach lotniczych, 
ponieważ interesują mnie szcze
gólnie systemy pokładowe. Pod
czas pracy w „SAE AeroDesign" 
poznałem wielu wybitnych ludzi 
związanych z przemysłem lotni
czym. Przekonywali mnie, że 
na rynku wciąż istnieje zapotrze
bowanie na utalentowanych i peł
nych pomysłów inżynierów. 
Trzeba tylko pamiętać, że znajo
mość języka angielskiego na za
awansowanym poziomie jest 
w zastosowaniach inżynierskich 

absolutnie konieczna. 
- Co chciałbyś robić w przy

szłości? 
- Byłbym bardzo zadowolony, 

gdybym mógł wykorzystać do
świadczenie z koła naukowego 

w pracy dla firm takich jak Boeing, 
Airbus, Lockheed Martin lub Roc-
kwell. W pracy chciałbym mieć 
poczucie, że coś zmieniam, a nie 
reprodukuję czyjeś rozwiązania. 
- Dziękuję za rozmowę. 
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