ANDRZEJ MAREK STACHYRA
ur. 1950 roku w Lublinie.
W latach 1964-1968 uczył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława
Staszica.
Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na wydziale samochodowym
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie.
W 1973 roku rozpoczął pracę w WSK Świdnik. Z tym zakładem złączył całe
swoje życie zawodowe pracując w nim przez czterdzieści trzy lata. Sześć lat
pracował w biurze konstrukcyjnym motocykli, kolejne dwanaście w biurze
konstrukcyjnym śmigłowców Kania i Sokół. Dwadzieścia jeden lat, aż do
emerytury, przepracował w dziale marketingu budując jego struktury i
współtworząc sukces handlowy śmigłowców ze Świdnika.
Pasje i możliwości artystyczne zaowocowały znakomitymi autorskimi
projektami motocykli czy stworzeniem disignu pierwszych wersji śmigłowca
Sokół. Mało kto pamięta, że jest również twórcą projektu cokołu ze śmigłowcem SM-1, który stał się
symbolem Świdnika.
Zatrudniony był w PZL-Świdnik a, po zmianie właściciela nadal pracował w firmie LEONARDO.
Pracował w tej firmie od samego początku na różnych stanowiskach i dobrze znał tę firmę od
podszewki. Był cenionym pracownikiem i wielokrotnie nagradzanym za wzorową pracę, organizację a
przede wszystkim za innowacyjność.
Zarys historii PZL-Świdnik oraz mniej znane niezrealizowane w nim konstrukcje w bardzo ciekawy
sposób przedstawił wieloletni pracownik świdnickiego zakładu (z ponad czterdziestoletnim stażem!) inż.
Andrzej Stachyra.
- inż. Andrzej Stachyra, kierownik ds. wsparcia klienta w PZL-Świdnik - SW-4 wzbudził ogromne
zainteresowanie wśród zwiedzających.
- Andrzej Stachyra – inżynier konstruktor, wówczas pracownik Biura Opracowań Wstępnych Zakładu
Badawczo-Rozwojowego PZL-Świdnik.
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Dwudziestu pięciu pracowników PZL-Świdnik, spółki z grupy AgustaWestland, wzięło udział w
prestiżowej uroczystości w Mediolanie, podczas której zostali wyróżnieni nagrodami za wieloletni staż
pracy w przedsiębiorstwie. Wydarzenie dedykowane pracownikom, którzy swoją karierę w
przedsiębiorstwie rozpoczęli 40, 45 i 50 lat temu, zorganizowano w dowód uznania za ich wieloletnią i
systematyczną pracę na rzecz rozwoju spółki oraz w celu wynagrodzenia ich za lojalność i poświęcenie
wobec przedsiębiorstwa. Ponad 1200 pracowników Finmeccanica, AgustaWestland i PZL-Świdnik
wraz z osobami towarzyszącymi oraz przedstawiciele kadry kierowniczej najwyższego szczebla
uczestniczyli w ekskluzywnej uroczystości w Mediolanie.
Andrzej Stachyra, Obsługa Produktu i Klienta, wyróżniony za 40-letni staż pracy:
– „Jest mi bardzo miło, że mogłem uczestniczyć w tak szczególnej uroczystości zorganizowanej po raz
pierwszy w historii PZL-Świdnik. Mam nadzieję, że tradycja nagradzania pracowników za wieloletni staż
pracy będzie kontynuowana, ponieważ jest to bardzo motywujące. Jestem wdzięczny za wyróżnienie i
otrzymany upominek. Żywię ogromny szacunek dla firmy za to, że zostałem uhonorowany w taki
sposób”.
Będąc na emeryturze wraz z grupą miłośników lotnictwa lubelskiego w roku 2016 wspólnie tworzy
początki pod przyszłą lubelską fundację lotniczą.
W dniu 6.11.2017roku wraz z Jackiem Woźniakiem Prezesem Elmax w Lublinie i grupą założycielską
aktem notarialnym zapoczątkowuje powstanie Fundacji Lotniczy Lublin.

W dniu 7.11.2017 roku został wybrany pierwszy formalny Zarząd Fundacji Lotniczy Lublin, gdzie
Prezesem Fundacji został Andrzej Stachyra. Na tej funkcji pozostał do dnia 9.10.2022 roku, gdzie
śmierć przerwała jego dalszą działalność w Fundacji.
Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 8.10.2022 roku w Lublinie.
Pogrzeb jego odbędzie się dnia 13.10.2022 roku na cmentarzu przy ul Lipowej o godz. 12.00.

