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rzecz o standaryzacji

Jak to jest, że do Wickenby – na jedno z dziesiątek małych klubowych lotnisk
w Anglii – zlatuje się z całego kraju grupa prywatnych posiadaczy samolotów
jednego typu, po czym odbywają wspólny lot po okolicy – startują
w kilkunastosamolotowej formacji, lecą w niej kilkakrotnie zmieniając szyk
ugrupowania i wreszcie lądują, a wszystko odbywa się w bezpieczny
i uporządkowany sposób – każdy wie co ma robić, nikt się nie zagapia, nikt
nie „kozaczy”... Niby nic szczególnego, ale uczestnicząc w tym wydarzeniu nie
sposób nie zastanawiać się: czy coś takiego byłoby możliwe dzisiaj w Polsce...?
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omenda dowódcy klucza:
„echelon right, echelon right, GO!”. Jako „RED 2”
odsuwam się w dół i do tyłu, przechodzę pod samolotami klucza
i jak najszybciej zajmuję miejsce
o rozpiętość skrzydeł po prawej
stronie „RED 3”. Dowódca zgłasza na częstotliwości lotniska gotowość do „run and break” i otrzymuje zgodę. Zbliżamy się do „bazy” na pełnym gazie w lekkim zniżaniu. „Split left, split left GO!”.
Kątem oka widzę jak Chipmunk
dowódcy przechyla się o ponad 60
stopni na zewnątrz szyku i odchodzi. Trzy sekundy i boczny wykonuje to samo. Nie tracąc go z oczu liczę: „121, 122, 123”... Teraz!
Energiczny zakręt i chwilę później
melduję pozycję z wiatrem. Godzinny lot minął bardzo szybko.

Jak w Dywizjonie…
Dziś o kolejnej wyprawie z cyklu
„w czasie i (trochę) przestrzeni”
– wyprawie do Anglii na „Chipfest”. Dziesięciodniowy lot „Tiger
Moth”, aby (już na pożyczonym
Chipmunku) przez dwa dni być
częścią – powiedzmy – dywizjonu
RAF przenosząc się 40-60 lat
w przeszłość.
Nazwa „Chipfest” pochodzi od
DHC-1 Chipmunk. Samolot został
zaprojektowany przez polskiego
konstruktora Wsiewołoda Jakimiuka, który przed wojną pracował
m.in. przy powstawaniu myśliwca
PZL P-11. Był także m.in. głównym projektantem PZL P-24 oraz
samolotu pasażerskiego PZL-44
Wicher. W czasie wojny związał się

Doświadczenie zebrane podczas ćwiczenia latania w szyku procentują podczas sesji foto

Lecieć w szyku kilkunastu zabytkowych samolotów – wrażenie nie do opisania!

Spisana dobra
praktyka
lotnicza,
briefingi,
doświadczeni
instruktorzy
– to wszystko
niezbędne
elementy, jeśli
się chce latać
bezpiecznie

z angielską wytwórnią De Havilland, a następnie kanadyjską De
Havilland Danada, w której
w 1945 r powstał Chipmunk.
Miał być następcą podstawowego samolotu szkolnego RAF
– DH-82 Tiger Moth. DHC-1, produkowany głównie w Kanadzie
i Wielkiej Brytanii w latach pięćdziesiątych, był w latach 19501970 głównym typem samolotu
szkolenia podstawowego w RCAF
i RAF. Jest pewnie bardziej znany
w Anglii, czy Kanadzie niż nasze
„Wilgi” u nas w Polsce – praktycznie wszyscy „z branży” latali kiedyś na DHC-1, szkolili się, pracowali przy nich.
Od lat 70. Chipmunki zaczęły
masowo trafiać do prywatnych

Latanie grupowe bez solidnej odprawy, to... lipa. W Wickenby poprowadził ją doświadczony instruktor Robert Miller

właścicieli i klubów. W RAF zostały dokładnie dwa – obydwa służą
w Battle of Britain Memorial Flight
(BBMF). Piloci z jednostek bojowych trafiający do BBMF właśnie
na nich uczą się latać od nowa.
Ich nowe „stare” samoloty – Hurrican'y i Spitfire'y – wymagają innych umiejętności niż te poprzednie – Tornado czy Hawk.

fot. Monika Ciesielska

„Chipfest”,
czyli spotkanie
Pewien francuski dziennikarz
kupił Chipmunka w późnych latach 90. i szybko zorientował się,
że poza przyjemnym pilotażem i
możliwością polatania na akrobację, samolot jest stworzony do la-
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tania w szykach. A ile to frajdy
z latania sobie razem! Imprezy
„Chipmeet” zaczęły się odbywać
corocznie na wiosnę we Francji,
Koło 2005 roku przeniesiono się
z nimi do Belgii. Latanie raz do roku to jednak trochę za mało aby
w miarę szybko nabyć i utrzymać
umiejętność latania w grupie
– stąd pomysł na uzupełniający
„Chipfest” (pod tą nazwą spotkania odbywają się w Wielkiej Brytanii) na jesieni.
„Chipmunkowcy” to ludzie różnych profesji i doświadczenia lotniczego, ale przeważają byli piloci RAF latający teraz zawodowo
w liniach lub jako piloci korporacyjni. Średnia wieku – dużo po
pięćdziesiątce. Gdy starsi pano-

wie siedzą sobie przy stole w lokalnym pubie i gaworzą przy piwie – zupełnie nie wyglądają na
zespół, który może latać 12 samolotami w ciasnym szyku. Podstawą tego, że takie weekendowe latanie może być z jednej
strony tak trudne i wymagające,
a z drugiej – odbywać się bezpiecznie są trzy elementy. Pierwszym jest standaryzacja – dokument Standard Operating Procedures (SOP), drugim szczegółowe briefingi, trzecim – doświadczeni instruktorzy.

Standaryzacja
Dokument SOP powstał na bazie przepisów i standardów, rzecz

fot. Monika Ciesielska

Lecąc w formacji mijamy Lincoln - miasto w którym zbudowano pierwszy Angielski czołg

Jak na tak dużą grupę amatorów, szyk wyszedł całkiem przyzwoicie

Podczas ćwiczeń latania w szyku liczą się wszystkie elementy lotu – także wspólne kołowanie i próba silników

jasna, RAF. I to również tych bardzo dawnych, kiedy wypracowywali je, uczyli się ich i stosowali
bojowo – nasi w Anglii. Omawia
wszystkie potrzebne szczegóły latania w szykach. Podane są
wszystkie podstawowe informacje
– punkty odniesienia do utrzymania podstawowych formacji – tróji cztero-samolotowego klucza,
schodów w lewo/prawo i line
astern (jeden za drugim). Zmiany
szyku, komunikacja radiowa i wizualna, sytuacje awaryjne, zawar-
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Lecimy DHC-1, za sterami Stewart Smith

tość briefingów dla zespołu
i wszystkie inne szczegóły.
Dokument dużo uwagi poświęca komunikacji podczas lotu. Musi ona być zwięzła, aby nie blokować częstotliwości. Stosuje się
w niej standardowe skróty-hasła.
Na przykład paliwo – „RED 2 Bingo 1” oznacza: pilot samolotu
– lewoskrzydłowy klucza czerwonych – ma paliwo na około półtorej godziny (omówione na briefingu). Pierwszy zgłaszający „Bingo
1” – i dowódca wie ile czasu ma
jeszcze przeprowadzenie zadania.
„Chicken” to z kolei minimalne
paliwo, prośba pilota o natychmiastowy powrót – przy okazji wyjaśnia znaczenie pewnych szcze-
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Formację uzupełniały m.in. dwa Bulldogi, które w RAF przejęły po Chipmunkach funkcję samolotu do szkolenia podstawowego

gółów dialogów angielskich filmów wojennych.
Najciekawszym
elementem
SOP był dla mnie zestaw znaków
wizualnych. Do prowadzenia szyku i prowadzenia dwustronnej komunikacji wcale nie potrzeba radia. Bardzo użyteczne bojowo,
może przydać się i w lataniu chipmunkowym (bo po co blokować
częstotliwość?). Wszystko jest opisane, jest nawet sposób na poinformowanie dowódcy o awarii systemu własnego samolotu. Istnieje
skrót – kod HEFOM. Gdy boczny
ma problem – ma wysunąć się
przed swoją pozycję w szyku delikatnie machając skrzydłami pokazując zaciśniętą pięść nad głową. Dowódca potwierdza gotowość do „słuchania” również podnosząc zaciśniętą pięść nad głową. Teraz boczny używa kodu HEFOM: jeden palec – H – hydraulika, dwa – E – elektryka, trzy – F
– flight controls (sterowanie),
cztery – O – olej, pięć – M – silnik... Z tego co wiem, „O” orginalnie oznaczało Oxygen, tlen
– ale na Chipmunkach ma to raczej słabe zastosowanie.
Ten kawałek wiedzy akurat mi
się nie przydał, ale przed swoim
lataniem zostałem przeegzaminowany. Wszyscy uczestnicy „wycieczki” muszą „standaryzację”
znać i stosować.

Odprawa
Drugim elementem jest briefing
dla zespołu. Trwa on prawie godzinę. Szczegółowo omawiane są:
wyznaczanie dowódcy i jego zastępcy, pogoda, okoliczne NOTACiągłe podnoszenie własnych umiejętności to podstawa bezpiecznego latania. Autor po kolejnym locie treningowym na szyki

My, przestrzeń, użycie radia, uruchamianie – kiedy, kołowanie,
próba, formowanie szyku do startu, profile startu i wznoszenia, program lotu, zmiany formacji, zmiany leadera – planowane i nieplanowane, ograniczenia, sygnały wizualne, zgubienie się, paliwo, sytuacje nietypowe – zwłaszcza przy
starcie i awarii radia. Na koniec
wyznaczenie czasu, sprawdzenie
zegarów, rozejście się do samolotów. Wygląda to trochę jak scena
ze starego filmu wojennego.

Instruktor
Tutejsi instruktorzy społeczni
mają ogromne doświadczenie.
Robert Miller, instruktor RAF z którym latałem, szkolił kadetów na
Chipmunkach już w latach siedemdziesiątych, a współorganizuje „Chipmeet” od samego początku. Starannie sprawdza przygotowanie ucznia (czyli mnie) i dokładnie omawia co będziemy robić.
W powietrzu mówi niewiele...
Loty w szykach rzecz jasna wymagają skupienia. Zaczyna się od
ćwiczeń trójkami, by drugiego
dnia, na koniec „Chipfest”, sformować 12-samolotowy dywizjon.
Start trójkami, a w locie zmiany
szyku zgodnie z planem z briefing'u. Na koniec run & break
– powrót nad „bazę” i rozejście się
do lądowania. Podobno niezły widok z ziemi...
Trójki na Zlinach Z142/Z42 były kiedyś częstym widokiem nad
polskimi lotniskami aeroklubowymi. Cóż, „wojskowego” zapotrzebowania na nie już nie ma, sprzęt
się skończył, a jakoś nie widać
w naszym kraju nieformalnej organizacji starszych panów przylatujących swoim „Biesami” na spotkania typu „polatać razem jak niegdyś”. Dobrze, że są realizowane
pomysły typu Grupa 3AT3.
Zapewne będzie u nas takich
inicjatyw przybywać. Oby tylko
wszystko odbywało się nie na zasadzie „no to lecimy, zobaczymy
co będzie dalej”. Anglicy doprowadzili swoje grupowe latanie do
perfekcji. Wychodzi im to bardzo
widowiskowo, a co najważniejsze
– bezpiecznie. Ale oni też wiedzą,
że nie może się ono obyć bez dyscypliny standaryzacji, porządnej
odprawy i instruktorów dopuszczających „do zabawy” coraz to nowych pilotów.
Jacek Mainka
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