OLDTIMERY

Szkolenie podstawowe

Okazuje się, że mimo upływu czasu i zupełnie innych
okoliczności, szkolenie lotnicze wedlug standardów
RAF w czasie II Wojny Światowej miało wiele
wspólnego ze współczesnym, tym z którym mają do
czynienia piloci szkolący się do licencji turystycznej.
Niech przyczynkiem do spojrzenia jak to było kiedyś
będą 70. urodziny naszego polskiego Tiger Motha,
stacjonującego na co dzień pod Warszawą.

Wojenne szkolenie
Zdjęcia: Andrzej Rutkowski

70 lat temu

kontra dzisiejsze – do turystycznej
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Trudno nie myśleć o magii chili, gdy obserwuje się na świat z pokładu tego zabytkowego samolotu

T

iger Moth T-7230 skończył
w zeszłym roku 70 lat. Sędziwy jubilat świętował swoje urodziny w 70-lecie Bitwy o Anglię. Z RAF-owskiej movement card
opisującej jego historię w Królewskich Siłach Powietrznych, wynika,
że pierwszy lot szkolny wykonał 16
września 1940 r. Dzień wcześniej
rozegrała się w okolicach Londynu
wielka bitwa powietrzna – po wojnie
uznana za przełomowy punkt zmagań 1940 r. Niemiecka inwazja na
Wielką Brytanię została odwołana.
Na pamiątkę tego wydarzenia, co
roku w Battle of Britain Memorial
Day samoloty Lancaster, Spitfire
i Hurricane z jednostki BBMF
(PLAR 6/07) przelatują nad Londynem, a Królowa odbiera tę defiladę
z balkonu pałacu Buckingham.
Nie mamy w Polsce latającego
Spitfire, ale po raz pierwszy, w 70 lat
po Bitwie, 15 września 2010 r., pamiętający te czasy samolot przele-
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ciał nad lewobrzeżną Warszawą.
Był to krótki wypad: T-7230 przedefilował jedynie nad Rezydencją Ambasadora Wielkiej Brytanii, tak aby
mogło go zobaczyć kilku zgromadzonych tam Lotników – Weteranów Polskich Sił Powietrznych oraz
zaproszeni na uroczystość rocznicową goście. Była to także impreza
urodzinowa T-7230.
Samolot lata i ma się dobrze. Ci
nieliczni, którzy w czasie wojny
szkolili się na tym typie – są już naprawdę bardzo nieliczni. Poświęćmy
im parę minut. Jak to było wtedy?
Latać, walczyć? A jak wyglądało
szkolenie? Czy było trudne do zaliczenia? Jak długo trwało? Czy było
podobne do szkolenia w naszych
czasach? Ilu wykonało na T-7230
swój pierwszy lot samodzielny?
Temat szkolenia pilotów w czasie
II WŚ jest bardzo rozległy. Szkolenie
RAF jest również skomplikowaną,
wielowątkową historią. Trudno, bę-

Szkolenie
na Tiger Moth
w EFTS
przypominało
szkolenie
do współczesnej
turystycznej
– około
50 godzin, wylot
samodzielny
po 8 godzinach

dą skróty i uproszczenia dla zachowania przejrzystości, niechaj historycy wybaczą...

Pierwszy krok
W ramach BCATP (British Commonwealth Air Training Plan) lub
w RAF, kandydat na pilota przechodził 6 etapów: 1. Rekrutacja w Recruiting Centre, 2. Kurs wojskowy,
testy, oczekiwanie na przydział
w Manning Depot, 3. Szkolenie
wstępne – teoria – w Initial Training
School, 4. Szkolenie początkowe –
nauka latania – w Elementary Flying Training School, 5. Zdobywanie
wiedzy i doświadczenia lotniczego
na samolocie szkolenia zaawansowanego w Service Flying Training
School, 6. Szkolenie operacyjne na
samolotach bojowych w Operational Training Unit.
Trudno jednoznacznie streścić jakie wymagania odnośnie wieku, wy-

kształcenia, a nawet warunków fizycznych, miał spełniać przyszły pilot w czasie wojny. Zmieniały się bowiem w zależności od dostępnej ilości poborowych, od potrzeb. Generalnie, istniało ograniczenie wzrostu
do 190 cm i 90 kg wagi, wiek od 18
do 28 lat (choć najstarsi mieli ponad 30), ukończona szkoła wyższa
(później odstąpiono od tego wymagania). Po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej, potem również testów typu „czy umiesz się uczyć?” i badań
lekarskich poborowy kierowany był
na 4-5 tygodniowy kurs przysposobienia wojskowego. Nauka musztry, czyszczenia butów i tym podobne – pod hasłem wytrzymać
w oczekiwaniu na przydział na szkolenie wstępne.
Szkolenie wstępne trwało, także
w zależności od stadium wojny i pośpiechu w szkoleniu, od 4 do 10 tygodni. Zdecydowana większość tego czasu była poświęcona nauce
i egzaminowaniu z wiedzy. Większość materiału na kursie to: aerodynamika – mechanika lotu, budowa samolotów i silników, meteo
i nawigacja, matematyka i fizyka. Ci
ludzie byli pełni entuzjazmu, wszyscy starali się być w czołówce na
kursie. Zwłaszcza, że na tym etapie
była już wstępna selekcja – odpa-

Żółty Tiger jest bohaterem dwóch
kalendarzy na 2011 r.
Znajdziemy go na jednej ze stron
kalendarza PLAR, oraz w kalendarzu
wydanym przez Annę Mainkę-Putkiewicz,
którego jest głównym bohaterem.

Samolot trafił do Polski w 2007 roku
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Znakomita większość polskich lotników w Anglii w czasie wojny szkoliła się na tym typie

dało około 10%. Z kolei dobre noty
pomagały dostać się do wybranego
typu jednostki później.

Latanie
zaczynało się od następnego poziomu – podstawowego w EFTS.
Około 50 godzin lotu na ucznia,
przy czym zakładano wylot samodzielny po około 8 godzinach. Jeśli
uczeń był słaby – dodatkowy
sprawdzian przeprowadzał „szef
ośrodka”, ale na ogół nie było litości. Zginąć jako pilot było wyróżnieniem i zaszczytem, którego nie
musieli dostąpić wszyscy. Wybierano najlepszych. A ci, którzy nie zaliczyli? Potrzebni byli również – jako nawigatorzy, bombardierzy,
mechanicy – a jeśli ktoś nie mógł
lub bał się latać – jako personel
naziemny.
Do końca kursu podstawowego
były jeszcze co najmniej 3 egzaminy praktyczne. Program zmieniał się
w czasie wojny – generalnie wydłużając się od 7 do 10 tygodni. Poświęcano coraz więcej czasu lotom
w/g wskazań przyrządów, w tym na
link-trenerze – prostym symulatorze. Tak czy inaczej uczeń musiał
wykonywać pewnie i powtarzalnie –
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dobre starty oraz lądowania, radzić
sobie w sytuacjach nienormalnych,
wykonywać przeloty poprawnie nawigując, latać według przyrządów
oraz w nocy. Jest to mniej więcej tyDziś trudno już spotkać samoloty z napędami steru wysokości i kierunku
poprowadzonymi na zewnątrz kadłuba

le, ile musi obecnie umieć pilot turystyczny – nieprawdaż?

Standaryzacja
Obciążenie instruktorów było
ogromne, a ich wojenna praca niewdzięczna, ryzykowna – prawie jak
operacje bojowe, ale bez splendoru
zarezerwowanego dla asów myśliwskich i bombowych. Minimalny
okres 12 miesięcy dla instruktorów
wojskowych był często wydłużany
o 100 i więcej procent. Stąd wielu
szukało „ucieczki”. Próbowano na
przykład przelotów Tiger Mothem
lub Ansonem pod mostem w nadziei na wyrzucenie ze szkoły i przeniesienie na front. Większość wojennych instruktorów jednak pracowała sumiennie od świtu do wieczora, wielu lubiło swoją trudną pracę.
Na jednego przypadało średnio 4
uczniów, około 4 godzin latania
dziennie.
Rozumiejąc potrzebę standaryzacji instruktorów – zorganizowano
specjalne szkoły. Na przykład na
potrzeby BCATP w Kandzie działały
aż 3 szkoły zajmujące się wyłącznie
szkoleniem instruktorów, z podziałem na samoloty szkolenia podstawowego (głównie Tiger Moth), Ha-

rvardy i wielosilnikowe. Średnia
„zdawalność” kursu instruktorskiego była rzędu 80%. Kandydaci na
szkolenie instruktorskie – generalnie, choć nie wszyscy – woleli latać
bojowo. Żeby uniknąć celowego
niezaliczenia kursu – odrzuceni ze
szkolenia trafiali do szkół strzelców
lub bombardierów, gdzie musieli pilotować samoloty holujące cele, latać na treningowe bombardowania
i tym podobne najmniej popularne
zadania. Można więc przyjąć uczciwie, że nawet po wstępnej selekcji
w szkołach (wybierano najlepszych
na kursie) i przykładaniu się do
szkolenia – co piąty kandydat nie
nadawał się na instruktora.
Kiedy w 1944 r. było już dość wyszkolonych pilotów oczekujących
przydziału, część szkół np. w Kandzie zamknięto, a ich kadrę wysłano do dywizjonów bojowych w Europie. Mieli większe osiągnięcia
i większą przeżywalność niż świeżo
wyszkoleni lotnicy. Dowodem tego
są na przykład osiągnięcia dywizjonów 406 i 418 RCAF mających
85% składu byłych instruktorów
z EFTS i SFTS.

Do otwartej kabiny trzeba podchodzić z respektem. Na lot takim samolotem trzeba się ubrać jak lotnik...

1/3 kandydatów
na pilotów
odpadała
w trakcie
szkolenia

Dużą część szkolenia podstawowego w RAF wykonywali instruktorzy-cywile, często z przedwojennym doświadczeniem instruktorskim, czasem „za starzy” na latanie bojowe. To było bardzo dobre
rozwiązanie, pod warunkiem istnienia odpowiedniego programu
i standaryzacji. Od samego po-

czątku wprowadzono więc system
znany do dziś – wizyty „standaryzujące – egzaminacyjne” (współczesnym językiem – „audyty”)
w szkołach lotniczych. Inspektorzy
– egzaminatorzy latali z instruktorami, częściej z uczniami – żeby
ocenić należycie szkolących przez
ocenę „produktu”.

Reklama
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Prędkość przelotowa 130 km/h, zasięg tylko 300 km. Do celów szkoleniowych w zupełności wystarczy

Samolot
szkolenia podstawowego to właśnie DH82A i C (Kanada). Do tego
samego etapu do szkolenia lotników amerykańskich II WŚ używano
głównie Stearmana. Tiger Moth jest
dużo mniejszy i mniej skomplikowany, a jednak skuteczny w sensie postawionego zadania, taniego szkolenia, użyteczności. Samolot nie ma
instalacji elektrycznej, rozrusznika,
klap, nawet hamulców. To oznacza
łatwiej zbudować, lecz i łatwiej obsługiwać. W swoim czasie był ultra
tani w wytwarzaniu. Tańszy, w sensie roboczogodzin, w stosunku do
ówczesnego samochodu, który musiał mieć dodatkowo skrzynie biegów, sprzęgło, hamulce; reflektory,
klamki, otwierany dach i szyby. Tiger Moth miał oczywiście więcej
przyrządów, ale płatowiec i silnik
były dopracowane w oszczędnej,
acz starannej prostocie początku lat
30-tych. Wymagał bardzo podstawowej obsługi – tylko taka była dostępna w szkołach lotniczych. Lotnisko dla Tiger Moth to 400 metrów
w miarę równej łąki, tylko żeby
można było rozstawić start zawsze
pod wiatr. Typy większe i cięższe potrzebowały już utwardzonych pasów: Stearmany w Ameryce latały
głównie z betonu. W DH82 nie było radia, a intercom stanowił elastyczny przewód, w który instruktor
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krzyczał swoje komendy z jednej
strony, a drugi koniec uczeń miał
włożony do ucha...
Generalnie – prosto i tanio! Pamiętamy, że około 25% kandydatów odrzucamy na tym etapie.

Polski ślad
W maju 1941 r. w Peterborough
powstał polski EFTS – 25 Polska
Szkoła Pilotażu Początkowego (od
lipca 41 r. – w Hucknall). W jej składzie były dwa dywizjony, mające po
dwie eskadry DH82A Tiger Moth.

Szkolenie było
intensywne
– cały kurs
kandydat
musiał skończyć
w mniej
niż 20 tygodni

Większość personelu instruktorskiewojny na Tiger Moth przeszło przeszkolenie początkowe 1665 polskich pilotów.
Samolot z numerem ewidencyjnym RAF T-7230 czyli egzemplarz
o numerze fabrycznym 83720 zaczął powstawać w macierzystych
zakładach DH w Hatfield w końcu
1939 roku i „1939” figuruje we
współczesnej książce płatowca.
Produkcje, od numeru 83124,
przeniesiono do zakładów Morris
Motors Ltd. Na początku Morris tylko dorabiał proste elementy, mon-

Tiger Moth z numerem T-7230 zaczął powstawać w zakładach macierzystych DeHavilland w Hattfield pod koniec 1939 r.

Jacek Mainka – właściciel TigerMotha, pilot liniowy, kapitan Airbusa 320, spiritus movens zespołu Latajmy Bezpiecznie

tując samoloty z dostarczonych
podzespołów. T-7230 opuścił fabrykę Morris Motors Ltd w Cowley 7
sierpnia 1940 roku, 14 sierpnia
1940 roku przejął go RAF (20 Maintenance Unit w Aston Down),
a 16 września 1940 rozpoczął regularną służbę szkolenia podstawowego w 3 EFTS w Watchfield koło
Swindon.
W grudniu 1940 samolot uległ
wypadkowi – nota bene na skutek

przeciągnięcia, z wejściem w początek korkociągu na bardzo małej
wysokości (50 stóp – ok. 15 m).
Stało się to podczas omijania innego samolotu w czasie podejścia do
lądowania w warunkach porywistego wiatru po przejściu burzy. Remont trwał 3 miesiące. W kwietniu
1941 roku, na resztę wojny, T-7230
trafił do 24 EFTS. Około dwóch lat
stacjonował na lądowisku koło wsi
Luton (obecnie London-Luton In-

Mówią
o „Tigerze”:
ogólnie
niezbyt trudny,
ale niełatwo nim
dobrze latać

ternational Airport). Po wojnie trafił
do 2 Grading Unit w Kirton-in-Lindsey – kiedyś bazie polskich dywizjonów, być może latali tam również
jeszcze Polacy. 16 czerwca 1953 roku został zakwalifikowany jako niesprawny i wkrótce został sprzedany
poza RAF. Tyle historii wojennej T-7230.
Ilu pilotów „wyszkolił” ten samolot w ciągu 5 lat wojny? Wojenne
książki samolotu niestety się nie zachowały. W zależności jakie założenia przyjmiemy (minimum 4 h latania w „dobre dni”) – myślę, że około 130 do nawet dwa razy tyle lotników RAF. Znowu statystyka, ale
smutna: około połowa tych ludzi
zginęła w płomieniach gdzieś nad
Europą rok – półtora – dwa, po
swoim pierwszym samodzielnym...
Jacek Mainka
W następnej części przesiądziemy się na dużo bardziej skomplikowany samolot, aby zdobyć swoje „Skrzydła” lub, po naszemu,
„Gapę” w Service Flying Training
School.
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