8/16/07

18:18

Page 2

??????????
????????

Wyprawa w Czasie
Nie ka˝dy od razu wie jak on wyglàda, ale na ogó∏ wystarczy „˝ó∏ty
dwup∏atowiec” z „Po˝egnania
z Afrykà“. Samolot „romantyczny osiàgi, jak na obecne czasy, mizerne. Przelotowa tylko 130km/h, zasi´g zaledwie 300km. Wyposa˝enie?
BRAK hamulców, instalacji elektrycznej, rozrusznika, klap, os∏ony
kabiny... Ubrudzony olejem p∏ócienny samolot – nie ma∏y-bia∏y jet z teledysku. DoÊwiadczeni lotnicy zadajà z rozp´du zabawne pytania: „Nie
ma hamulców... czyli zawsze trzeba
mieç pomocników na pasie ˝eby z∏apali samolot – tak?”
Nasi dziadkowie uÊmiechajà si´.
Latali na takim sprz´cie i robili rzeczy, o których mo˝emy sobie poczytaç tylko w ksià˝kach. Tiger Moth,
rozwini´cie „Moth” Sir Geoffrey de
Havilland’a, zosta∏ oblatany w 1931
roku. To by∏y czasy! Pionierskie przeloty, rajdy. Samoloty Sir de Havilland’a startowa∏y w Challenge’ach –
Êcigajàc si´ z RWD-6 i 9. Od polowy
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lat 30. Tiger Moth by∏ dla RAF tym,
czym RWD-8 w przedwojennym Lotnictwie Polskim.
Oryginalnych, latajàcych erwudziaków nie ma, sà za to oryginalne
angielskie Tiger Moth’y. Sà to tak˝e
NASZE samoloty. Znakomita wi´kszoÊç polskich lotników w Anglii
w czasie wojny szkoli∏a si´ na tym tyMeta ju˝ za nami, zdecydowa∏y ostatnie metry...
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pie. Nawet jeÊli byli to ju˝ doÊwiadczeni piloci – trening w lotach bez
widocznoÊci, na przyk∏ad, wykonywany by∏ na Tiger’ach. W wi´kszoÊci
polskich dywizjonów w Wielkiej Brytanii by∏ co najmniej jeden DH82A,
polska szko∏a lotnicza w Hucknall
(25 EFTS) w wi´kszoÊci u˝ywa∏a Tiger’ów.
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Zapraszam na
wypraw´
w szalone
„lata 20, lata 30”.
Na Polu
Mokotowskim
sta∏y wtedy jeszcze
erwudziaki,
a mi´dzynarodowe
lotnisko Ok´cie
by∏o tylko
b∏otnistym polem.
Wyruszymy
De Havilland
DH82A
„Tiger Moth”
rocznik 1939.

w koƒcu dba∏ i reperowa∏... Maszyna
trwa∏a, ludzie odchodzili.
Na mojej drodze by∏y Tiger’y, które czeka∏y na ratunek. Musia∏em je
z ci´˝kim sercem zostawiç – za ma∏o
wiem i mam, ˝eby im pomóc. By∏y
tak˝e i te pi´kne, zadbane – pozostawi∏em je bez smutku. B´dà „˝yç
d∏ugo i szcz´Êliwie” u nowych wlaÊcicieli. Mój „Tygrys” czeka∏ w High Wycombe, w firmie TigerFly. To, ˝e
ostatnie 12 lat lata∏ jako „samolot
pasa˝erski” wo˝àc ludzi weekendami na 15-minutowe lotnicze przeja˝d˝ki, dawa∏o gwarancj´ dobrego
stanu technicznego. Z drugiej strony
– skoƒczy∏o si´ Êwiadectwo sprawnoÊci, samolot nie lata∏ od pó∏ roku,
mia∏ bardzo bogatà i pracowità
przesz∏oÊç. No có˝... Decyzja i do roboty!
Mój Tygrys, numer seryjny 83720,
RAF T-7230, zosta∏ zamówiony
w 1939 roku w Morris Motors Ltd,
czyli pochodzi z zamówienia ju˝ wojennego, poza macierzystà firmà De
Havilland. 14 sierpnia 1940 roku
przej´∏y go oficjalnie Królewskie Si∏y
Powietrzne, natychmiast wysy∏ajàc
do zadaƒ szkolenia podstawowego.
Niezwyk∏a data, niezwyk∏y czas.
Trwa∏a Bitwa o Angli´, 302. w∏aÊnie
wszed∏ do akcji, 303. organizowa∏
si´ jeszcze. Nast´pne pi´ç lat, z pó∏-

rocznà przerwà po powa˝nym wypadku, T-7230 pracowicie wykonywa∏ kr´gi i strefy, b´dàc cz´Êcià 24
EFTS. Bazowa∏ na poczàtku na niewielkim polu na pó∏noc od Londynu
- obecnie znanym jako London-Luton International Airport.
Wojna i wielkie zapotrzebowanie
na latanie si´ skoƒczy∏o. Na poczàtku lat 50. samolot jeszcze s∏u˝y∏
w RAF, w bazie Kirton-in-Lindsay –
znanej z bazowania tam polskich dywizjonów na Spitfire w czasie wojny.
Potem, od 1953 roku - przerwa...
bardzo d∏uga przerwa.
W 1983 roku 83720 zosta∏ ponownie oblatany i rozpoczà∏ nowe
˝ycie. Remont przeprowadzony zosta∏ przez specjalistów z latajàcego
muzeum – znanego teraz jako Shuttleworth Collection, Old Warden.
Przez nast´pne kilka lat samolot
szkoli∏, lata∏ na pokazach – równie˝
jako cz´Êç grupy Diamond 9. S∏u˝y∏
tak˝e do treningu pilotów doÊwiadczalnych w Boscombe Down (Empire Test School). W koƒcu trafi∏ do TigerFly.
Teraz o lataniu - ja te˝ nie mog∏em si´ doczekaç. Na poczàtek wyposa˝enie. O kombinezonie, okularach i he∏mofonie nie pomyÊla∏em,
zresztà troch´ mi g∏upio by∏o wyglàdaç jak Lotnik z Pomnika Lotnika.
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Tiger Moth: klasyk, „nasz”, b. podobny do RWD’ków, pierwszy krok
w wojennej karierze pilota RAF-u...
Postanowi∏em go „dostaç dla siebie”.
Samo poszukiwanie historycznego samolotu by∏o niezwyk∏à przygodà. Po drodze by∏a wizyta w opuszczonym irlandzkim zameczku, gdzie
w szopie na podwórzu mieszka lekko
zapomniany „Tiger”. By∏y i inne zaczarowane miejsca. By∏y stare zdj´cia, dokumenty, ksià˝ki lotów z czasów wojny. Historie ludzi, którzy
przemin´li i ich samolotów, które zosta∏y. Du˝o troskliwoÊci, dba∏oÊci
i szcz´Êliwych przypadków. Moim Tygrysem w czasie wojny lata∏o, wyszkoli∏o si´, 300, mo˝e 400 lotników
RAF. Wi´kszoÊç z nich (!) spad∏a póêniej w p∏omieniach na Europ´. Patrzàc na ten samolot myÊl´ o tych
dwudziestoparolatkach, wysy∏anych
wtedy na Êmierç w tej pi´cioletniej
najwi´kszej powietrznej bitwie. A potem cale lata ktoÊ remontowa∏,
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„Teatr”, myÊla∏em. I tak na pierwsze
latanie swoim Tiger’em stawi∏em
si´, jak „normalny cz∏owiek” w d˝insach, ze standardowymi s∏uchawkami w r´ku. Instruktor popatrzy∏ z politowaniem wiedzàc, ˝e sam
sobie dam nauczk´. Pilot Mainka rusza do akcji: pierwsze, jeszcze na
rozbiegu, pofrun´∏y na pod∏og´
pi´kne Rayban’y. Potem zrobi∏o mi
si´ jakby przewiewnie – odkry∏em
otwartà kabin´. Na boki widaç - fajnie, do przodu – patrzeç si´ nie da.
Niebezpiecznie zrobi∏o si´ dopiero
przy làdowaniu. Na wytrzymaniu, na
metrze nad ziemià, kiedy widok do
przodu zas∏ania maska i zaczyna byç
ma∏o widaç - wychyli∏em si´ w bok.
W tym samym momencie drobny
deszcz zak∏u∏ w oczy, s∏uchawki zerwa∏o. Nic nie widzàc zrobi∏em wielkiego kangura i zabra∏em si´ za budow´ nowego kr´gu. Na 100 metrach powoli Êciagnà∏em z powrotem do kabiny s∏uchawki powiewajàce weso∏o do tego czasu w rejonie
usterzenia. Wkrótce odzyska∏em
∏àcznoÊç z instruktorem w pierwszej
kabinie. „Zapewne sà drobne szczegó∏y ró˝niàce Tigera i Airbusa 320
w doborze pilot equipment –
don’t you think so?”. SubtelnoÊç angielskiego humoru. Instruktor John
Dodd na codzieƒ jest kapitanem
A320 - podobnie jak ja – i oczywiÊcie
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doÊç cz´sto ˝artowaliÊmy z tego zestawienia. „åwiczymy dziÊ awari´
autothrust” (automat ciàgu) - mówiliÊmy przed lotami.
Wniosek numer jeden: trzeba si´
ubraç jak Lotnik.
Pami´tam wojskowy podr´cznik
pilota˝u z lat 30. otrzymany od
Dziadka. Czyta∏em go w czasach
zdobywania swojej licencji turystycznej. Ksià˝ka przyda∏a si´ wtedy jak

najbardziej, ale cz´Êç dobrych rad
mog´ doceniç dopiero teraz. Tam
by∏o napisane, ˝e „dowolny przedmiot nie umocowany w kabinie zostanie wywiany na zewnàtrz!”.
W Kolibrze nie, w Tigerze DZIA¸A!
Sprawdzilem osobiÊcie! Na szcz´Êcie
nie by∏a to mapa, ale wyobra˝am
sobie min´ angielskiego ch∏opa, który na Êrodku starannie zabronowanego pola znalaz∏ egzemplarz „Prze-
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glàdu” (wioz∏em go dla kolegów
w Henlow).
Wniosek drugi: wszystko nieumocowane w otwartym kokpicie pr´dzej
czy póêniej wypadnie lub spadnie.
Przedmiot upuszczony w kabinie zobaczymy ponownie, na krótkà chwil´ jednak, w górnym po∏o˝eniu p´tli
lub górki. Bo Tiger kr´ci akrobacje –
trzeba ostro˝nie i spokojnie, ale p´tla, korkociàg, beczka-bary∏ka – jak
najbardziej.
Âwist linek, ∏opotanie, ptaki zaglàdajà ciekawie. „Wykonujàc na 300
meterkach” czuje si´ zapach ziemi –
skoszonej trawy, tartaku, jeziora, piekarni. Deszcz – jeÊli leje - nie leje si´
do kabiny, ale lepiej mieç dobrà skórzanà kurtk´. Sprawa instalacji radia
i intercomu – ˝eby w ogóle moc si´
dogadaç - jest oczywiÊcie nietrywialna.
Start jest prosty. Powoli otwieramy
pe∏nà przepustnic´ i doÊç wczeÊnie,
zdecydowanym ruchem drà˝ka do
przodu, odrywamy ogon. Kiedy Tiger rozp´dza si´ ju˝ na podwoziu
g∏ównym, z p∏ozà w powietrzu, lepiej
widaç i ∏atwiej jest utrzymaç kierunek. Oderwanie przy oko∏o 50 kt,
wznoszenie przy oko∏o 60kt. `
Budowa kr´gu powinna byç nieco
inna ni˝ ta stosowana wspó∏czeÊnie.
Maska zas∏ania widok do przodu.
W Spitfire czy Hurricane jest tak samo, wiec nie leci si´ po ustabilizowanej prostej x kilometrów, tylko wykonuje podejÊcie z zakr´tem i/lub Êlizgiem. Nie ma klap. Pr´dkoÊç podejÊcia to oko∏o 55kt. Na 2-3 metrach
rozpoczynamy wytrzymanie. Idealnie
jest na kilkudziesi´ciu centymetrach
doprowadziç do poczàtków przecià-

fot.
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gni´cia. Samolot nie ma wtedy tendencji do odbicia si´. JeÊli jednak
zrobimy to za wysoko – mo˝e dojÊç
do niebezpiecznej sytuacji przecià-

gni´cia i utraty kierunku – uderzenia
skrzyd∏em o ziemi´. W tej fazie trzeba bardzo uwa˝aç na podmuchy –
samolot jest bardzo lekki, lotki nie sà

Meta ju˝ za nami, zdecydowa∏y ostatnie metry...

fot.

MM

Âmig∏owce
Eurocopter
na polskich
znakach
to ju˝ nie
sensacja.
Jednak
na wieÊç
o przylocie
nowej maszyny
pognaliÊmy
na lotnisko.
Do kraju trafi∏
pierwszy
EC-130!
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Âmig∏owce
Eurocopter
na polskich
znakach
to ju˝
nie sensacja.
Jednak na wieÊç
o przylocie
nowej maszyny
pognaliÊmy
na lotnisko.
Do kraju trafi∏
pierwszy EC-130!

roztacza∏ si´ idylliczny niemal widok.
Bia∏a, nieskoƒczona, lekko pofalowana powierzchnia - niczym morze,
a na nim, jak odpoczywajàce wieloryby – wielkie cielska balonów zaporowych. Nikt nie widzi – to do zabawy ...która polega∏a na làdowaniach
na grzbiecie balonu. OczywiÊcie làdowanie „wheeler” - przejechanie
wzd∏u˝ i... hop - znowu w powietrze.
Niestety, tego dnia uczeƒ nie dos∏ucha∏ dok∏adnie o co chodzi, a instruktor si´ zagapi∏. Làdowanie na
„trzy punkty” zaowocowa∏o oczywiÊcie rozdarciem balonu p∏ozà i „zatoni´cie” do jego wn´trza, wype∏nionego ∏atwopalnym wodorem...
Takich historii jest wiele. Kiedy ju˝
mój Tiger otrzyma∏ ponownie Êwiadectwo sprawnoÊci, dalej przylatywa∏em do Anglii, ˝eby... lataç po Anglii. Podró˝owaç w czasie, us∏yszeç
te historie. Jest wiele miejsc, które sà
pe∏ne symboli z tamtych czasów,
symboli cz´sto bardzo zwiàzanych
z polskimi lotnikami. 83720 by∏ dwa
razy w Duxford. Bazuje tam Spitfire
ML407 - ex-308. dywizjon. Drugi lot
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skuteczne. Generalnie faza wytrzymania s∏u˝y ocenie znoszenia i si∏y
podmuchów – „co z nami zrobi
wiatr”. JeÊli czujemy, ˝e dalsze wytracanie pr´dkoÊci jest niewskazane,
spowoduje za du˝e znoszenie, trawers – mo˝emy jeszcze zrobiç „wheeler”. Jest to metoda làdowania na
dwa punkty – z wi´kszà pr´dkoÊcià.
Musimy mieç jednak równe pod∏o˝e,
nie mo˝e byç wysokiej trawy, grozi
kapota˝. Takich làdowaƒ na Jaku
czy ANie raczej sie nie çwiczy. „Wheeler” polega na tym, ˝e zamiast ciàgnàç drà˝ek na siebie, jak w klasycznym „na trzy punkty” – pozwalamy
Tiger’owi dotknàç ziemi tylko ko∏ami
g∏ównymi. W tej dok∏adnie chwili
musimy delikatnie oddaç drà˝ek –
˝eby samolot nie wyszed∏ w powietrze – i utrzymujàc ogon wysoko powoli wytracamy pr´dkoÊç. Dopóki
ogon w górze – mamy skuteczny ster
kierunku i dobrze widzimy do przodu. Jak ogon opada – tracimy mo˝liwoÊç utrzymania kierunku, Tygrys
zakr´ca pod wiatr jak mu si´ podoba, ale p∏oza ogonowa ryje ziemi´
i dobieg jest ju˝ krótki. NA TRAWIE
jest krótki. JeÊli làdujemy na betonie
- hamowania prawie nie b´dzie. Za
samolotem, konkretnie za p∏ozà
ogonowà, b´dzie za to widaç pi´kny
snop iskier. Na t´ ewentualnoÊç trzeba byç przygotowanym w momencie, gdy ogon dotyka betonu. Trzeba
wtedy odpiàç pasy i, zanim rozbijemy lampy kraw´dziowe pasa, wyskoczyç z kabiny wykonujàc procedur´
„∏apania Tygrysa za ogon”. Brzmi
nieêle – prawda?
Wniosek trzeci: tresura Tygrysa
wymaga czasem zdecydowania.
Z treningiem „wheeler’ow” wià˝e
si´ taka anegdotka: pewnego mglistego wojennego dnia, w bazie szkoleniowej RAF gdzieÊ w zachodniej
Anglii, wylàdowa∏ Tiger Moth z instruktorem i uczniem. Samolot
by∏...popalony! Dolne pokrycie
skrzyde∏ spalone, wypalone dziury
w górnych skrzyd∏ach, osmalony kad∏ub i twarze lotników. Nieweso∏e
miny. „Co si´ sta∏o!?” pyta dowódca
bazy, narrator tej historyjki. „Burza,
piorun” pada odpowiedê. Dzieƒ
mglisty, typowa English weather skàd burza?! „CoÊ podejrzewa∏em,
ale nikt si´ nie przyzna∏. Co si´ sta∏o
dowiedzia∏em dopiero po wojnie”.
Otó˝ instruktorzy z tej bazy mieli takà niewinnà zabaw´: kiedy nie by∏o
widaç nieba, startowali z uczniami
i przebijali chmury lecàc w kierunku
pobliskiego miasta i wiszàcej nad
nim zapory balonowej. Nad chmurami, jak mo˝ecie sobie wyobraziç,
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- specjalnie na 70-lecie Battle of Britain Memorial Flight, kiedy po raz
pierwszy publicznie lata∏ Spitfire
Mk.V, w malowaniu dowódcy 303
Jana Zumbacha. 83720 by∏ w Shuttleworth, by∏ w jednej z najstarszych
baz RAF – w Halton.
Spotka∏em wielu angielskich lotników – i by∏y to zawsze bardzo mi∏e
spotkania. Dennis Neville, który razem z Mike’m Vaisey, pomaga∏ doprowadziç do sprawnoÊci iskrowniki
Tygrysa, pami´ta dobrze instruktora
szybowcowego Lwa Kury∏owicza.
Barry Tempest, pilot „latajàcego cyrku” na „Tiger Moth” z lat 50. – mia∏
instruktora Polaka. Desmond Penrose, elegancki starszy pan, oblatywacz De Havilland’a, którego pokaz
akrobacji zachwyci∏ wszystkich
w Halton – pami´ta swojego instruktora Antoniego G∏owackiego. Bardzo du˝o wspólnych polsko-angielskich historii.
Nie mam co prawda angielskich
uprawnieƒ do uczestnictwa w pokazach lotniczych, ale ma je John, ktory przeszkala∏ mnie na Tigera.
UczestniczyliÊmy wi´c razem w paru
treningach grupy Diamond 9, której
leaderem jest Jeff Milsom, kiedyÊ pilot RAF Tornado, obecnie na codzieƒ instruktor na A320 w BA. Jest
to czysto amatorska organizacja latajàca bardzo profesjonalnie, dajàca
nieodp∏atne pokazy. Dziewi´ç Tiger
Moth’ów startujàcych i lecàcych

w szyku robi wra˝enie na widowni,
mimo, ˝e nie za wiele akrobacji
mo˝na wspólnie pokazaç. Samolot
nie jest ∏atwy w szyku – nie ma nadmiaru mocy tak potrzebnej przy manewrach w wi´kszej formacji. ByliÊmy z Johnem i T7230 na pozycji 6,
w Êrodku, z 8 Tygrysów wokó∏ –
n i e s a m o w i t y widok, choç puls
skacze...
W koƒcu przyszed∏ dzieƒ Wyprawy
do Polski. Podzi´kowa∏em wszystkim, którzy tak bardzo pomogli mi
nauczyç si´ dbania o Tygrysa. Oni
si´ naprawd´ przejmujà i bardzo cieszà, ze 83720 b´dzie lata∏ w Polsce.
Ponad 1000 kilometrów, 3 dni, 7
làdowaƒ, no i... 68-letni „Tiger
Moth” lata teraz u nas w Polsce. To
drugi latajàcy egzemplarz tego typu
w kraju – poprzedni, SP-AMX, nale˝a∏ do Instytutu Badaƒ Technicznych

Lotnictwa od 1935 roku. Troch´ si´
zmieni∏o od tego czasu, ale , miejmy
nadzieje, ˝e wszystko uda si´ równie
dobrze, jak te 72 lata temu.
„Tiger Moth – ma∏y, prosty samolot – wielu WYDAJE SI¢, ˝e bardzo
∏atwy” skomentowa∏ spitfire’owy guru – Peter Arnold, kiedy powiedzia∏em o planie zakupu samolotu. Ma
racj´: trzeba uwa˝aç na nieskuteczne lotki, nieliniowà odpowiedê steru
wysokoÊci, zakr´canie pod najmniejszy wiatr w czasie dobiegu – niezale˝nie czy sà na drodze lampy kraw´dziowe czy nie, brak widocznoÊci
do przodu przy làdowaniu, odbijanie
si´ i utrat´ kierunku ...ale to równie˝
samolot dajàcy nies∏ychanà frajd´
z latania. Chyba jednak coÊ by∏o
w tym, ˝e najpierw w szkoleniu by∏
Tiger Moth, a dopiero potem.... Spitfire...
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