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Zimowe impresje

w styczniowym słońcu

Doszedłem do wniosku, że to prawdziwy przywilej móc fotografować latanie w czystej postaci. Zaś kiedy
głównym tematem zdjęć jest zabytkowy warbird, ów przywilej zamienia się w spełnienie marzeń.
Do takiego spełnienia spontanicznie doszło w lodowaty, ostatni weekend stycznia br.
Rok temu prezentowaliśmy w PLAR żółtego Harvarda latającego w Duxford.
A tym czasem... samolot trafił do Polski.
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ok 2012 postanowiliśmy
rozpocząć od połączenia
przeszkolenia się na nowy –
trochę szybszy – redakcyjny samolot
do robienia zdjęć w powietrzu,
z przećwiczeniem manewrów z artykułów Jerzego Orkiszewskiego. Do
tego potrzebny był nam wyż z piękną pogodą, pozwalającą latać VFR
nieco wyżej niż panująca tej zimy
chmurna aura. W końcu wyż nadszedł i to w swojej najbardziej przejmującej zimowej postaci znad Rosji,
z zapadającym w pamięci ziąbem.
Moje rozmyślania nad tym czy
bardziej marznę w cieniu w hangarze, czy jednak na zewnątrz – wystawiając się na promienie słońca,
ale i na wiatr, przerwał telefon od
przyjaciela: „przepraszam, że cię
pewnie budzę w niedziele rano, ale
jedziemy na lotnisko latać Harvardem...”. „Ha, ja już jestem na lotnisku, no i niby mamy szybki drugi samolot, ale nic z tego nie będzie. Nie
wziąłem stabilizatora, ani obiektywu
tego, co trzeba.“ W końcu celem
ćwiczenia miały być zdjęcia w kabinie Cessny podczas artykułowych
manewrów pilotażowych.
Kilkadziesiąt minut później, wybełtany na tylnym fotelu podczas
niekończących lazy eights i chandelles w wykonaniu nadredaktora
i nadzorującego go instruktora, pobiegłem do sąsiedniego hangaru,
gdzie odhibernowywano żłótego

Żółte samoloty
mają w sobie
coś
wyjątkowego
– są niezwykle
fotogeniczne

warbirda. „Słuchajcie, pal licho te
obiektywy. Lecimy – na dole jest
bajka, rzeki wyglądają niesamowicie, przy takich mrozach to wszystko
zaraz zamarznie na amen. To jedyny moment na taką scenerię”.

130 węzłów
Odprawa, w czasie której wyjaśniliśmy sobie wszystkie istotne

szczegóły dotyczące naszego lotu,
potwierdziła to, czego się obawiałem. Harvard to szybki samolot. Nie
fotografowaliśmy go wcześniej właśnie z braku odpowiednio szybkiego
drugiego samolotu.
Przed hangarem przy tych porannych –10ºC trudno znieść choćby
zefirek. A tu w czasie lotu potrzebujemy utrzymywać 130 węzłów. Jest
to dla mnie o tyle frapujące, że nie
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mam zwyczaju fotografować przez
szybę...
Pierwszego ruchu śmigła Harvarda oczekujemy zapuszkowani
w szczelnie zamkniętej kabinie Cessny, rozmyślając po jakim czasie
energia w postaci ciepła wytwarzanego przez trzy organizmy ludzkie
wystarczyłaby do zagotowania pół
wiadra wody... Wkrótce, wdmuchnięta do sąsiedniego hangaru solidna porcja siwego dymu i zamieniwszy jego wnętrze w wędzarnię,
oznajmiła tryumf zabytkowej an-

gielskiej techniki nad polskimi mrozami współczesnymi.

Lecimy
Tu zacytuję klasyka: „samoloty
w przestrzeni klasy G są jak grzyby
w lesie: nie ma..., nie ma..., jest!”
Nasze „nie ma” trwało prawie 20
minut od startu. Cóż, skomplikowane, zabytkowe samoloty mają swoje prawa. To, że na start zakołowaliśmy jednocześnie nie gwarantowało, że w jednym czasie znajdzie-

my się w powietrzu. Przyczyniła się
do tego także inwersja utrudniająca
dostrzeżenie samolotu z daleka.
Za to „jest!” przekroczyło moje
najśmielsze oczekiwania. Po pierwsze, jak już dawno stwierdziłem, żółte samoloty mają coś w sobie.
A gdy ów żółty jest jedynym zdecydowanym kolorem w kadrze, bo cale tło jest zimowo monochromatyczne, wrażenie jest tym większe. Po
drugie, sylwetka Harvarda z niekończącą się szklarnią kabiny nasuwa
skojarzenia z drugowojenną bitwą
o Midway i tym podobnymi filmami.
Trudno więc nie mieć radochy mając w celowniku aparatu taki kawałek historii.

Parę lat temu
do głowy by mi
nie przyszło, że
w Polsce będzie
stacjonował
latający
angielski
warbird.
Tymczasem są
już takie trzy!

Harvard nad Narwią
Miałem już wcześniej przyjemność się nim przelecieć. Potężny
gwiazdowy silnik, w kabinie dźwignie i wajchy niewiadomego przeznaczenia – trudno się w tym rozeznać. Na „spitfajerowym” drążku
spust karabinów maszynowych,
a nad tablicą przyrządów celownik.
Robi wrażenie. Dziś podziwiam go
z bliska w locie. Brytyjski samolot
bojowy w scenerii srogiej mazowieckiej zimy... Tego jeszcze nie było.
Kolejne 18 minut wytrzymaliśmy
przy otwartym oknie chłostani lodowatym powietrzem. Ale widok „atakującego” nas Harvarda był tego

warty. Szybki i zwrotny warbird uwijał się wokół naszej, stabilnie lecącej Cessny jakby upływ lat go nie
dotyczył. Gdy zamknąłem okno
i zarządziłem przez radio koniec sesji, koledzy zrobili piękny odwrót
i gdzieś pomknęli cieszyć się zimowym lataniem.
A gdzie historia? Opiszemy
wkrótce wszystkie. Bo z tym samolotem jest związanych kilka historii: typu, egzemplarza, i... jego właściciela, pasjonata lotnictwa, kapitana
samolotów liniowych. Poczekajcie
aż się ziemia zazieleni, zrobimy kolejną sesję. A dziś cieszcie się z nami zimą i wyżem syberyjskim...
Andrzej Rutkowski
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