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Każda komunikację
można zakłocić.
Nasz router dla Patriot
jest na to odporny
Rozmowa
Daniel LemkezfirmyTeldat STR. 2
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Nasz router dla Patriot przetrw
z Danielem Lemke. dyrekto-
rem departamentumarketin-
gu i handlu w firmieTeldat -
owspółpracy zAmerykanami.

Produkowanew Bydgoszczy
wojskowe routery bedą monto-
wanew najnowszej generacji sy-
stemach obrony rakietowe]
Patriot. Jak tego dokonaliście?
Nasza współpraca z amery-
kańskim koncernem zbroje-
niowym Raytheon trwa już
kilka lat. Amerykanie mieli
wiec czas, by poznać naszą
ofertę i dokładnie nas
sprawdzić. Zrobiła to nie tyl-
ko sama firma, ale też - jako
że rzecz jest niezwykle waż-
na dla obronności - rząd Sta-
nów Zjednoczonych. Podda-
ni zostaliśmy kilku drobiaz-
gowym audytom. Ostatecz-
nie nasze produkty przeszły
wymagające testy w amery-
kańskim laboratorium. Prze-
strzegano nas, że bedą tak
wymagające, że router może
ulec zniszczeniu. Ale przet-
rwał wszystko. Ocena, rów-
nież ostatnio zakończonych
testów, była celująca. To
prototyp, ale - to już pewne,
bo stosowna umowa została
podpisana - otwiera
przed nami kolejny etap
współpracy z Amerykanami.
Nie ukrywam, że bardzo nas
to cieszy. Nasz sukces to
również prestiż dla polskie-
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I' Daniel Lemke: Amerykanie
dokładnie nas sprawdzili.
Routery będą w Patriotach

go przemysłu obronnego,
naszego regionu i samej
Bydgoszczy.
Jak rozumiem. wojskowy router
Teldat - bo on jest najważniej-
szymelementemwaszej oferty -
jest czymśw rodzaju centrum
komunikacyjnego systemu
Patriot.
Tak iwłaśnie z tego powodu
router musi być odpowied-
nio zabezpieczony
przed wszelkimi zakłócenia-
mi, w tym również zew-
nętrznymi zakłóceniami
elektromagnetycznymi. Każ-
dą komunikację można prze-
cież zakłócić, przynajmniej
teoretycznie. Nasz router
jest na to odporny. Oczywiś-
cie, jak to się dzieje, na czym
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ał wszystko
polega zabezpieczenie, to
już nasza ściśle strzeżona ta-
jemnica.
Polski rząd chce oprzeć naszą
obronę przeciwlotniczą. w tym
przeciwrakietową. właśnie
na tak nowoczesnym systemie.
jakim są wyrzutnie Patriot.
A co będzie.jeśii nie amerykań-
ska. ajakaś inna oferta zwycię-
ży? Mówi się. że szansemają
Francuzi. Co wtedy zrobi firma
Teldat?
Chodzi o program „Wisła”,
w ramach którego rzeczywiś-
cie rząd polski rozważa różne
opcje. Cieszylibyśmy się, gdy-
by to właśnie Patriot zwycie-
żył, ale fakty są takie, że w ten
system obronyWyposażone
są armie kilkunastu państw.
Dla nas oznacza to otwarty ry-
nek zbytu.
Raytheon to solidny partner
biznesowy, zatrudniający
na całym świecie około 61 ty-
sięcy ludzi. Z kolei w naszej
bydgoskiej firmie, mogącej
pochwalić się 20-letnią histo-
rią, pracuje około 200 osób.
To doskonali fachowcy, głów-
nie absolwenci Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodni-
czego w Bydgoszczy. Rzecz
jasna podstawą naszej oferty
są nowoczesne rozwiązania
teleinformatyczne zaspokaja-
jące potrzeby polskiego rynku
obronnego.
ROZMAWIAŁ
MAREKWECKWERTH
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