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JEST MOC

Argon
Przez Atlantyk

PIPEREM M350

FILM O LOTNICZEJ PASJI

Zmiana przepisów

Polot

Liczba Macha

W TRAKCIE LOTU

W ZADANIACH

Z CZĘSTOCHOWY
Gawron
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PLAR

w numerzew numerze

66

24

28

SAMOLOTY 

Piperem przez Atlantyk Dominik Punda 28 

Z VFR na IFR i odwrotnie Michał Andrzejewski, 34  

Grzegorz Knast,  

Andrzej Rutkowski  

Przyleciałeś na Babice... cz.4 Krzysztof Krawcewicz 38 

Zadania z liczbą Macha Krzysztof Krawcewicz 44 

Opowiem Ci o samolocie... Kamil Iwankiewicz 48 
– cz. 6 Crew Alerting System  

Wilco ‘20 - z sukcesem Krzysztof Krawcewicz 46 

„Specjalny” z historią Paula Malicka, Daniel Janus 66 
– PZL 101 Gawron  

 
WIATRAKOWCE 

Argon Andrzej Rutkowski 6 
– wiatrakowiec szyty na miarę 

 
BALONY 

Latanie ponad wszystko Ewa Daszewska 56 
– podsumowanie sezonu 2020  

 
RÓŻNE 

Polski Awiator z Michałem Wnukiem 24  
rozmawia  

Krzysztof Krawcewicz  

Jak PPL(H) to tylko w Piotrkowie 52

DZIAŁY STAŁE 

Aktualności 16 

Sklep PLAR 60 

Ogłoszenia 64 

Felietony 22, 74 

 
Nasza okładka: 
Argon, czyli kolejne wcielenie znanego od dawna Xenona, lecz teraz z silnikiem Rotax 915 zapewniającym 
mu świetne osiągi - czytaj na str. 6. fot. Andrzej Rutkowski

Koniec roku to czas podsumowań. O tym co pomimo obiektywnych 
trudności udało się zrealizować w sporcie balonowym w mijającym roku 
pisze Ewa Daszewska  

 fot. Ewa Daszewska

Częstochowski PZL 101 Gawron pomimo wieku nadal dobrze spisuje 
się w działalności aeroklubowej, a po przepłótnieniu zyskał nowy 
wygląd. O jego historii pisze Paula Malicka a o lataniu -Daniel Janus 

fot. Kris Skowroński

Tematyka lotnicza 
nie jest w polskiej 
kinematografii 
często poruszana. 
W tym roku na 
ekrany wszedł film 
„Polot” 
opowiadający  
o realizowaniu 
lotniczej pasji.  
Z jego reżyserem 
Michałem Wnukiem 
na temat pracy nad 
tym filmem 
rozmawia Krzysztof 
Krawcewicz. Na 
zdjęciu - odtwórca 
głównej roli Maciej 
Musiałowski 
 

fot. Jarosław 
Sosiński

Nawet dzisiaj pokonanie Atlantyku samolotem jednosilnikowym to 
wyzwanie jak w czasach pionierskich. Lot ferry Pipera M350 z 
Ameryki do Europy opisuje Domnik Punda. 

fot. Dominik Punda
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KONSTRUKCJE 
Argon 915 iS

szy ty   
na mia rę 

W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia 
działalności produkcyjnej 
manufakturę w Sobieniach opuściło 
20 wiatrakowców Argon. Jest to 
pierwsze na dużą skalę zastosowanie 
silników Rotax 915 w wiatrakowcach 

Wia tra ko wiec
tekst i zdjęcia  

Andrzej Rutkowski
tekst i zdjęcia  

Andrzej Rutkowski

W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia 
działalności produkcyjnej 
manufakturę w Sobieniach opuściło 
20 wiatrakowców Argon. Jest to 
pierwsze na dużą skalę zastosowanie 
silników Rotax 915 w wiatrakowcach 
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lot ni czą ma swo je uza sad nie nie. 
„Każ dy wia tra ko wiec bu du je my 
ręcz nie z wiel ką tro ską o szcze -
gó ły. Nie wy ko nu je my ta śmo wo 
iden tycz nych ma szyn. Sta ra my 
się, aby każ dy pro jekt był skro jo -
ny na mia rę wy ma gań przy szłe -
go wła ści cie la i po sia dał uni ka to -
we ce chy.” mó wi Wro now ski. Te 
ce chy to np. in dy wi du al ne ma lo -
wa nie, al bo wy koń cze nie ele -

men tów jak awio ni ka, fo te le, de -
ska roz dziel cza i pa nel ste ro wa -
nia, czy ta pi cer ka szy ta ni cią 
w ko lo rze ka dłu ba.  

 

Ge ne alo gia 
 
W syl wet ce Ar go na nie trud no 

ro po znać je go pro to pla stę. 
Od cza su gdy w PLAR 12/2007 
pre zen to wa li śmy pro to typ no -

8

Nie bie ski Ar gon 915 iS to 
naj now szy wia tra ko wiec 
opusz cza ją cy wła śnie 

miej sce, gdzie po wstał, czy li Ma -
nu fak tu rę Lot ni czą na lot ni sku 
w So bie niach pod War sza wą. 
pro du ko wa ne są tu od pod staw 
za rów no ele men ty kom po zy to we 
– ka dłu by i wir ni ki, tu rów nież od -
by wa się koń co wy mon taż.  

To, co od ra zu rzu ca się w oczy, 
to nie spo ty ka ne jak na ma szy ny 
la ta ją ce ko lor i wy koń cze nie. 
Krzysz tof Wro now ski – wła ści ciel 
fir my, wy ja śnia, że ko lor Ra cing 
Blue zo stał wy bra ny przez za ma -
wia ją ce go i po cho dzi z pa le ty ko -
lo rów Po rsche. Pa ne le we wnę -
trzu wy ko na ne są z czy ste go 
włók na wę glo we go po kry te go 
for te pia no wym la kie rem na po -
łysk lub mat, pa kiet ten fir ma na -
zy wa „car bon lo ok” – po dob nie 
tu nel masz tu i owiew ki kół.  

Na zwa „ma nu fak tu ra” dla za -
kła du pro wa dzą ce go pro duk cję 

PLAR

  
Czy określenie 
„manufaktura”  
w odniesieniu do 
zakładu lotniczego  
to nie despekt? 
Krzysztof 
Wronowski 
przekonuje,  
że wręcz przeciwnie 

 

12/20

KONSTRUKCJE 
Argon 915 iS

Nowa marka nawiązuje do Xenona, od którego się wywodzi   

Opływowy kształt kabiny, duże wloty NACA i drzwi otwierane do przodu, to cechy charakterystyczne Argona 
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we go wia tra kow ca Ra fa ela Ce lie -
ra o na zwie Xe non 2, zbu do wa ny 
po prze nie sie niu przez kon struk -
to ra dzia łal no ści z Fran cji do Pol -
ski, kon struk cja ta prze szła dy na -
miicz ny roz wój, a jej drze wo ge -
ne alo gicz ne moc no się roz ga łę -
zi ło... W 2009 r. kon struk tor roz -
stał się ze swo im ów cze snym 
wspól ni kiem i pro du cen tem 
w Jak to ro wie i za ło żył no wą 
spół kę o na zwie Ce lier Avia tion 
z sie dzi bą w Piotr ko wie, za bie ra -
jąc ze so bą na zwę Xe non 
Od tam te go cza su wia tra kow ce 
pro du ko wa ne w Jak to ro wie ma -
ją wła sne na zwy han dlo we i no -
we wer sje roz wo jo we (patrz 
PLAR 5/15). A co z dru gą li nią? 
Z no wym ze spo łem zło żo nym 
z pię ciu in ży nie rów róż nych na -
ro do wo ści w tym Krzysz to fa 
Wro now skie go, współ wła ści cie -
la no wej spół ki, po wstał Xe -
non IV, w któ rym po czy nio no 
oko ło 300 zmian w tech no lo gii 

9

pro duk cji. Pre mie ra wer sji IV  
mia ła miej sce na Frie drich sha fen 
w 2014 r. Ogó łem tej wer sji wy -
pro du ko wa no 50 sztuk. Oprócz 
te go zbu do wa no wer sję prze -
dłu żo ną C22 ja ko am bu lans (3 
eg zem pla rze) oraz czte ry trzy -
oso bo we go XL (pro to typ zbu -
do wa ny jesz cze w Jak to ro wie 
przed sta wio ny zo stał Czy tel ni -
kom w PLAR 7/08).  

Jak wspo mi na Wro now ski, 
w 2016 Ra fa el Ce lier po sta no wił 
prze pro wa dzić się na Mal tę, jed -
nak wspól ni cy nie zgo dzi li się 
na prze nie sie nie tam fir my. Tym 
ra zem pro jek ty i na zwa by ły już 
wła sno ścią spół ki, któ ra za koń -
czy ła dzia łal ność pro duk cyj ną. 
Pra wa do pro duk cji Xe no -
na IV prze jął Krzysz tof Wro now -
ski, któ ry przez pe wien czas wy -
stę po wał pod na zwą Ce lier Avia -
tion Eu ro pe Sp. z o.o. by w koń cu 
za ło żyć fir mę pod na zwą Ar go 
Ae ro, z no wy mi po my sła mi i no -
wy mi wspól ni ka mi (Ro tor craft 
Cen ter w Wo li cy pod War sza wą). 
Dro gi wspól ni ków, nie ste ty, burz -
li wie się ro ze szły. Od 2018 r. 
Krzysz tof Wro now ski wzno wił 
pro duk cję wia tra kow ców sa mo -
dziel nie, pod fir mą Ma nu fak tu ra 
Lot ni cza, któ ra obec nie ma sta -
tus spół ki z o.o., bez udzia łow -
ców ob cych. Po miesz cze nia pro -
duk cyj ne zo sta ły wy na ję te na lot -

PLAR12/20

Loty próbne z silnikiem Rotax 915 wykazały że rozbieg przy masie startowej 560 kg wynosi 60 metrów  

W Sobieniach przedsięwzięcie osiągnęło potrzebną dla rozwoju stabilizację
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masz to wym. w jed nym pro ce sie 
z kom po zy tów wę glo wych sko -
ru po wy ka dłub zin te gro wa ny 
z tu ne lem cen tral nym i kie sze nią 
masz to wą oraz wzmoc nio -
na ścia na ognio wa. Kon struk cja 
zy ska ła na sztyw no ści. Zmie nił 
się rów nież kształt ze wnętrz ny 
ka bi ny, zy ska ła więk szą opły wo -
wość po przez wy eli mi no wa nie 
ele men tów wy sta ją cych na ze -
wnątrz, dzię ki cze mu ma szy -
na la ta szyb ciej. Za sto so wa no 
więk sze chwy ty po wie trza NA CA 
aby za si lić po wie trzem i schło -
dzić sil nik o więk szej mo cy. Skró -
co ne zo sta ły tak że ru ry ogo no we 
co po zy tyw nie wpły nę ło na za -
cho wa nia wia tra kow ca w po wie -
trzu. Zmniej szo na zo sta ła tak że 
ma sa uste rze nia oraz po zo sta -
łych ele men tów kom po zy to wych 
znaj du ją cych się z ty łu. Wy ko na -

10

ni sku w So bie niach pod War sza -
wą. Przed się wzię cie zna la zło sta -
bi li za cję, z pa sją od dał się pra cy 
nad no wym pro duk tem, „Mam 
naj pięk niej szy wi dok z biu ra 
– na pas star to wy”. mó wi Krzysz -
tof Wro now ski. Przed po zna niem 
Ra fa ela Ce lie ra, któ ry go na uczył 
la tać na wia tra kow cu, pra co wał 
w bran ży mo to ry za cyj nej, więc 
do lot nic twa sta ra się prze no sić 
stan dar dy kom for tu i er go no mii 
jak ze współ cze snych sa mo cho -
dów, wy cho dząc z za ło że nia że 
klient przy jeż dża ją cy swo im wy -
jąt ko wym sa mo cho dem, w wia -
tra kow cu chce się czuć do kład -
nie tak jak w nim. Je go ko ni kiem 
jest wy koń cze nie pro duk tu. 

 

Ar gon  
pe łen zmian  

Ar gon to w pro stej li nii wer sja 
roz wo jo wa Xe no na IV. Istot nych 
zmian do ko na no w tech no lo gii 
pro duk cji. Jest cał ko wi cie sko ru -
po wa, la mi no wa na i wy grze wa -
na in te gral nie, ka bi na ra zem z tu -
ne lem cen tral nym i tu ne lem 

PLAR 12/20

KONSTRUKCJE 
Argon 915 iS

W centralnym miejscu tablicy przyrządów przewidziano miejsce na I-pada, z aplikacją do nawigacji - tu: SkyDemon 

Wszystkie parametry silnika, obroty wirnika i inne prametry na jednym 
ekranie EMSIS Kanardia

Tapicerkę dostarcza inna manufaktura wyspecjalizowana we wnętrzach 
samochodowych i jachtowych

Panel sterowania - single lever control oraz miejsce na telefon lub kubek
fo
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W stosunku  
do Xenona IV 
dokonano  
istotnich zmian 
technologicznych 
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no struk tu ral ne ka na ły roz pro wa -
dza ją ce cie płe po wie trze w ka bi -
nie, opra co wa no no wy kształt 
uszczel nio nych i do dat ko wo wy -
ci szo nych drzwi. Zmie nio na zo -
sta ła kon struk cja wir ni ka no śne -
go – ło pa ty z wy ci ska nych pro fi li 
alu mi nio wych za stą pio ne zo sta ły 
przez cał ko wi cie kom po zy to we 
– wę glo wo -ke vla ro we zbu do wa -
ne w So bie niach pod mar ką Ro -
tor -Tech. 

 

Z moc nym  
sil ni kiem  

 Na pęd nie bie skie go Ar go na to 
fa brycz ny sil nik Ro tax 915 iS któ -
ry ka ta lo go wo dys po nu je mo -
cą 141 KM. Krzysz tof Wro now ski 
jest pierw szym w Pol sce na byw -
cą te go no we go sil ni ka i wy ra ża 
się o nim z en tu zja zmem: „Ro -

PLAR12/20

  
„Dziś klient oczekuje 
tego samego 
standardu w statku 
powietrznym,  
co w swoim 
nowoczesnym 
samochodzie” 

 

Kabina ma wewnątrz 125 cm szerokości co zapewnia duży komfort załodze, bogate oszklenie zapewnia doskonałą widoczność

Hamulec kół głównych  
na drążku sterowym

Pod sufitem: wyłączniki pomp 
paliwa, nawiew i oświetlenie mapy
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pu ter czu wa nad tym ja ki pa ra -
metr na śmi gle usta wić, by sil nik 
pra co wał opty mal nie dla wa run -
ków pa nu ją cych w da nej chwi li. 
Do dat ko wym atu tem te go roz -

wią za nia jest „czar na skrzyn ka” 
za pi su ją ca pa ra me try pra cy sil ni -
ka i pła tow ca w pa mię ci, rów nież 
po ło że nie GPS. Dla mniej wy ma -
ga ją cych do stęp ne jest „zwy kłe” 

12

tax 915 pra cu je jak sil nik elek -
trycz ny, ma gład ką cha rak te ry -
sty kę mo cy i płyn nie przy spie sza 
z ja ło wych ob ro tów aż do 5800 
rpm mo cy mak sy mal nej. Prze kła -
da się to na du ży nad miar mo cy 
w po wie trzu, trze ba uwa żać 
z ga zem, że by nie prze kro czyć 
ob ro tów do pusz czal nych sil ni ka, 
któ ry jest zryw ny, sil ny i nie sa mo -
wi cie szyb ki”.  

 

Sin gle le ver  
 
Do ta kiej mo cy po trze ba śmi -

gła prze sta wial ne go w lo cie, ale 
bez obaw, pi lo taż się nie kom pli -
ku je – jest tu sys tem Sin gle Le ver 
Con trol, któ ry ko mu ni ku je sil nik 
po przez szy ny CAN ze ste row ni -
kiem sko ku śmi gła w try bie rze -
czy wi stym. Ozna cza to, że kom -

PLAR 12/20

Argon 915 iS 
(da ne pro du cen ta)

Średnica wirnika (m) 8,4 / 8,6  / 8,8 
Dłu gość bez wirnika (m) 5,1 
Wysokość (m) 2,80 
Ma sa wła sna (kg) 290/ 320 
Masa startowa maksymalna (kg) 560 /600 
Pojemność zbiorników paliwa (l) 2x42 l 
Silnik Rotax 915 iS, 141 KM, benzyna samochodowa 
Śmigło 3-łopatowe o zm. skoku MT Propeller lub Woodcomp 
Pręd kość przelotowa VNO (km/h) 175 (IAS) 
Pręd kość dopuszczalna VNE (km/h) 210 (IAS) 
Producent Manufaktura Lotnicza Sp. z o.o.  

SobienieSzlacheckie

KONSTRUKCJE 
Argon 915 iS

Silnik Rotax 915 przeprowadził wiatrakowce w nową epokę
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śmi gło con stant spe ed, w przy -
pad ku któ re go kom pu ter utrzy -
mu je wła ści wy kąt śmi gła za -
pew nia jąc sil ni ko wi pra cę na za -
da nych ob ro tach.  

Osią gi 
Start Ar go na 915 iS z peł nym 

ob cią że niem MTOW 560 kg na -
stę pu je już po kil ku dzie się ciu 
me trach, wzno sze nie utrzy mu je 
się na po zio mie 1500 stóp na mi -
nu tę (7,5 m/s) a pręd kość z dwo -
ma oso ba mi po ok. 100 kg wy no -
si przy naj mniej 210 km/h. Zu ży -
cie pa li wa utrzy mu je się na po -

13

zio mie 15-20 l/h przy wy ko ny wa -
niu ope ra cji głów nie po le ga ją -
cych na star tach i lą do wa niach, 
czy li po nad 30% mniej w po rów -
na niu do Ro tak sa 912 z tur bi ną 
Ive co. 

Istot ne jest rów nież to, że dzię -
ki wtry skom i tur bi nie moż li wy 
jest spraw ny start bez wzglę du 
na tem pe ra tu rę czy wil got ność 
po wie trza i bez wzglę du na to 
na ja kiej wy so ko ści nad po zio -
mem mo rza znaj du je się miej sce 
star tu. Pro du cent ostrze ga, że 
prze kro cze nie pręd ko ści nie prze -
kra czal nej (VNE) wy no szą cej 210 
km/h jest bar dzo ła twe. 

Pro ces pro duk cji 
„Za uwa ży li śmy, że klien ci, któ -

rzy do nas przy cho dzą, do brze 
się czu ją je śli mo gą od sie bie dać 
choć by ideę, ja ką chcie li by mieć 
ma szy nę. A my bar dzo chęt nie 
wdra ża my te po my sły w ży cie, 
bo od za wsze chcie li śmy pro du -
ko wać ma szy ny, któ re po zy tyw -
nie się od róż nia ją od in nych” 

PLAR

Wznoszenie  
po starcie wynosi 
1500 stóp  
na minutę 

12/20

Kompozytowe łopaty Rotor-Tech wytwarzane są na miejscu w Sobieniach

Głowica wirnika nośnego z zębatką prerotacji
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na ry sun kach CAD -owskich mo -
gą spraw dzić jak zbu do wa na jest 
ich ma szy na i do ku pić to, cze go 
po trze bu ją ma jąc wgląd w ce ny 
po szcze gól nych kom po nen tów.  

W sys te mie po ja wia ją się tak -
że in for ma cje o ak cjach ser wi so -
wych i biu le ty nach. W pa ne lu 
ad mi ni stra cyj nym wi dać rów -
nież, któ rzy klien ci za sto so wa li 
się do ak cji ser wi so wych, a któ -
rzy jesz cze nie. Po stro nie – ad -
mi ni stra cyj nej pro du cen ta wia -
tra kow ca, po ja wia się wy kres, 
po zwa la ją cy śle dzić po stę py bu -
do wy każ de go eg zem pla rza. 
Po ka zu je któ ry pro ces ile trwa 
je śli cho dzi o czyn no ści pro duk -
cyj ne na li nii mon ta żo wej. Moż -
na do strzec co się prze dłu ża, 
cze mu trze ba się przyj rzeć, zop -
ty ma li zo wać.  

Jak wi dać Ma nu fak tu ra Lot ni -
cza, wbrew na zwie, jest bar dzo 
no wo cze sna, je że li cho dzi o za -
rzą dza nie pro ce sem pro duk cji. 
A i wy nik jest cał kiem jak na lot -
ni cze za kła dy po kaź ny – W cią gu 
ostat nich dwóch lat Ma nu fak tu ra 
do star czy ła już 20 wia tra kow ców 
Ar gon do klien tów na ca łym 
świe cie. Pięć ko lej nych jest 
w pro duk cji. 

 
An drzej Rut kow ski 

14

– mó wi Wro now ski. Kient do sta je 
in ter ne to wy do stęp do swo je go 
pa ne lu, gdzie mo że za rzą dzać 
swo ją ma szy ną i śle dzić pro ces 
bu do wy swo je go wia tra kow ca. 
Każ dy etap zo sta je udo ku men to -
wa ny fo to gra ficz nie i gdy jest ja -
kiś upda te klient otrzy mu je po -
wia do mie nie ma ilo we, że po ja wi -
ło się coś no we go. I tak aż 
do mo men tu kie dy wia tra ko wiec 
jest do stęp ny do od bio ru. Da lej 
na eta pie eks plo ata cji klien ci po -
przez ten pa nel ma ją do stęp 
do ka ta lo gu czę ści za mien nych, 

PLAR 12/20

KONSTRUKCJE 
Argon 915 iS

Głównym kierunkiem eksportu dla wiatrakowców z Sobieni są Stany Zjednoczone

Przy niemal całej konstrukcji z włókien węglowych belki ogonowe postały 
aluminiowe

Krzysztof Wronowski producent Argonów, pilot i instruktor wiatrakowcowy
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Każdy wiatrakowiec 
dostosowywany jest 
do przepisów kraju 
przeznaczenia 
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