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…polski lotnik to jest taki, że jak trzeba będzie,
to nawet poleci na drzwiach od stodoły…

    Zaczęło się od serii katastrof. Najpierw CASA, potem Bryza i wypadek Mi-24. Wszystkie te katastrofy 
spowodowane były błędami załóg wykonujących loty. To były błędy na pierwszy rzut oka niedopuszczalne: 
brawura, niedouczenie, lekceważenie przepisów. Gdyby to był jeden wypadek, można by powiedzieć, 
że akurat ci piloci byli słabo wyszkoleni.

Robert Zawada to kapitan rezerwy, pilot Wojska Polskiego, sejmowy ekspert lotniczy. 
Jako ekspert (konsultant) nadzwyczajnej podkomisji sejmowej do spraw zbadania 
procesu szkolenia lotniczego w Siłach Zbrojnych RP odwiedził wiele jednostek lotniczych, 
aby odpowiedzieć na pytanie: „Co jest nie tak ze szkoleniem polskich pilotów ?”.

Rozmawiając z pilotami służącymi w jednostkach na terenie całego kraju, usłyszał relacje, 
które brzmiały znajomo: pielęgnowanie postkomunistycznej mentalności, brak ochoty 
do wprowadzania zmian, kulejący, niedostosowany do współczesnych wymogów system 
szkolenia. Czynni lotnicy potwierdzili to, co autor pamiętał ze swojego szkolenia i służby 
w lotnictwie Marynarki Wojennej.

A potem był 10 kwietnia 2010

Dlatego właśnie Robert Zawada postanowił zapoznać Czytelnika z prawdziwym stanem 
polskiego lotnictwa wojskowego. Bez koloryzowania. Bez odwołań do polityki. Wyłącznie 
w oparciu o własne doświadczenia…

http://onepress.pl/page354U~/
http://onepress.pl/page354U~katalog.htm
http://onepress.pl/add354U~piloci
http://onepress.pl/page354U~emaile.cgi
http://onepress.pl/page354U~cennik.htm
http://onepress.pl/page354U~online.htm
mailto:onepress@onepress.pl/page354U~/
http://onepress.pl/view354U~piloci
http://onepress.pl/autorzy/robert-zawada,robzaw.htm
http://onepress.pl/zakupy/addp.cgi?id=piloci
http://onepress.pl/katalog/bestsellery,0,0,3,0,0,0.html
http://onepress.pl/katalog/nowosci,0,0,2 .html
http://onepress.pl/page354U~zapowiedzi.html




Spis tre�ci

O autorze ......................................................................5

WST�P ..........................................................................7

AMERYKA�SKI SEN. Bloomfield (Connecticut), 2003 ............... 11

PIERWSZE KROKI. Dar�owo, 1990 ....................................... 15

TRUDNE POCZ�TKI. Bloomfield (Connecticut), 2003 ............... 17

NIE ZNA �YCIA... Dar�owo, grudzie� 1990, 1991 .................... 21

SZKOLENIE PRAKTYCZNE. Bloomfield (Connecticut), 2003 ....... 23

NADZIEJA. Dar�owo, 1991 ................................................ 27

SUPERSEASPRITE. Bloomfield (Connecticut), 2003 ................. 31

RATOWNICTWO MORSKIE. Dar�owo, 1992 – 1995 ................... 35

POWÓD	. Dar�owo i Polska po�udniowa, 1997 ....................... 41

CHRZEST OKR�TU. Gdynia, 2002 ....................................... 45

ZOP (Zwalczanie Okr
tów Podwodnych). Dar�owo, 1995 – 2002 .... 47

ZA�OGA. Kaman Aerospace Corporation, 2003 ...................... 53

WIZYTACJE. Dar�owo, Gdynia i Siemirowice, 1990 – 2006 ........ 55

WITAMY W POLSCE. Gdynia, 2004 ...................................... 61

POKAZY LOTNICZE. Ca�y �wiat, 1991 – 2006 ......................... 65

NIELOTY. Dar�owo, Gdynia, 1990 – 2006 ............................. 71

ALE O CO CHODZI? Gdynia, 2004 ....................................... 75



4  Z W I � Z A N E  S K R Z Y D � A

Mi-14. Dar�owo, 1990 – 2003 ............................................ 81

PRZYGOTOWANIA, PRZYGOTOWANIA. Okr
t, 2004 ................. 85

PIERWSZE WIE�CI. Dar�owo i Norfolk (USA), 2001 .................. 89

NALOT, NALOT. Dar�owo, 2002 ......................................... 95

PRZYGODY CZAS. Gdynia i okr
t, 2004 ............................... 99

STARA „DOBRA” SZKO�A. Dar�owo, 2002 ............................105

PARSZYWA DWUNASTKA. Gdynia, 2003 ..............................111

OKR�TOWE NUDY. Okr
t, 2004 – 2005 ...............................119

NEW YORK! Bloomfield (Connecticut), 2003 ........................123

MAMY PALIWO! Okr
t, 2004 – 2005 ...................................129

PLATFORMA WIERTNICZA. Gdynia, 1998 – 2006 ....................133

PROGRAM SZKOLENIA. Okr
t i Gdynia, 2004 – 2005 ...............137

NIEMIECKA GO�CINNO�. Okr
t, 2004 – 2005 ......................143

BAZA LOTNICZA ESKADRY MW. Gdynia, 2003 – 2006 ..............147

NIE DA SI� ZABI. Okr
t, 2004 – 2005 ..............................151

LEPSI I GORSI. Gdynia, Dar�owo i Siemirowice, 1990 – 2006 ........155

ZAGRO�ENIE. Okr
t, 2004 – 2005 .....................................163

MINISTERIALNE UDOGODNIENIA. Ca�a Polska, 1990 – 2006 ..........167

KA�DEMU SI� ZDARZA. Okr
t, 2004 – 2005 ..........................171

�MIESZNE I STRASZNE. Gdynia, 2002 – 2006 ........................179

POSI�KI. Okr
t, 2004 – 2005 ...........................................183

BEZRADNO�. Gdynia, 2003 – 2005 ...................................187

D�UGIE POWROTY. Okr
t, 2005 .......................................191

PO�EGNANIE Z ARMI�. Gdynia, 2006 .................................197



WIZYTACJE.
Dar�owo, Gdynia i Siemirowice,
1990 – 2006

Nasza Marynarka Wojenna opanowa�a do perfekcji sztuk� go�cinno�ci.
Ktokolwiek mia� przylecie	, przyjecha	 lub przyp�yn�	 z jak�kolwiek
mniej lub bardziej oficjaln� wizyt�, ówczesny dowódca MW czyni�
z niej najwa�niejsz� rzecz na �wiecie. Ka�dy rodzaj statku powietrznego,
jaki posiada� (bo wszystkie �mig�owce, samoloty i okr�ty by�y JEGO),
musia� si� zjawi	 w miejscu wizyty wraz z prezentuj�c� go za�og�.
Najcz��ciej takie wizyty odbywa�y si� w weekendy, przewa�nie
w Gdyni. Wi�za�y si� zatem z tym, �e trzeba tam by�o dolecie	 z jed-
nostek, które w Gdyni nie stacjonowa�y. Ale poniewa� zdarzy�o si�
kilka razy, �e pogoda sp�ata�a figla i nic w dzie� wizyty nie dolecia�o,
wydano roztropne zarz�dzenie, aby wszyscy przebazowywali si� dzie�
wcze�niej. Za�ogi sp�dza�y zatem weekendy poza domem, najcz��ciej
w sparta�skich (bo najta�szych) warunkach, aby móc jakiemu� mini-
strowi, attaché czy genera�owi z Ameryki pochwali	 si�, czym dyspo-
nujemy, i opowiada	 o naszym supersprz�cie. I tu moja znajomo�	
angielskiego okazywa�a si� raczej przekle�stwem. Bo kto mia� prezen-
towa	 sprz�t naszym obcoj�zycznym go�ciom, jak nie kto�, kogo zro-
zumiej�? Napisa�em sobie zatem na pocz�tku na karteczce wszystko,
co mog� i powinienem powiedzie	 o �mig�owcu, na którym aktualnie
lata�em i który mia�em prezentowa	, nast�pnie przet�umaczy�em to na
j�zyk angielski i wku�em na pami�	. Po kilku prezentacjach mog�em
to deklamowa	 w nocy o pó�nocy. Jednak nie tego, �e zapomn� j�-
zyka w g�bie, czy te� �e nie b�d� zrozumiany przez go�ci, ba�em si�
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najbardziej. Otó� niewa�ne by�o kompletnie, co mówisz zagranicznym
go�ciom, bo i tak prze�o�eni, którzy im towarzyszyli, nie mieli poj�cia,
czy mówisz dobrze, czy �le, a samych go�ci to zazwyczaj w ogóle nie
interesowa�o. Najistotniejszy by� wygl�d zewn�trzny. Sprz�t mia� si�
zawsze b�yszcze	, a za�oga musia�a si� prezentowa	, jakby dopiero
sko�czy�a zdj�cia do reklamy domu mody. Wszyscy ogoleni, ostrzy-
�eni, w czy�ciutkich kombinezonach, b�yszcz�cych butach itd. Tylko
to by�o przedmiotem zainteresowania prze�o�onych, i to wysokich
prze�o�onych. Je�li cokolwiek pod tym wzgl�dem nie spodoba�o si�
prze�o�onemu, to „pluton egzekucyjny” czeka� ju� w gotowo�ci na
danego delikwenta. I zupe�nie nie mia�o znaczenia, czy prezentacja
by�a super, czy go�	 by� wniebowzi�ty i czy wy�ciska� ci� z wdzi�czno-
�ci jak najlepszego przyjaciela. Je�li mia�e� brudne buty, by�e� d�ugo
napi�tnowany.

Poza go�	mi zza granicy bywali oczywi�cie i polscy. I wtedy cz�st�
praktyk� by�o, �e towarzysz�cy im panowie admira�owie sami po-
stanawiali opowiada	 o swoich zabawkach. Stali�my wtedy z kamien-
nymi twarzami i s�uchali�my niestworzonych historii o naszym sprz�cie
— czego te� on nie potrafi i w co nie jest wyposa�ony. Gdyby chocia�
po�owa z tego by�a prawd�, to mieliby�my lotnictwo porównywalne
z ameryka�skim. A mówili to tak pewnie i z takim przekonaniem,
�e ja do dzi� si� zastanawiam, czy oni tak �wietnie improwizowali,
czy te� byli karmieni przez podw�adnych takimi danymi i �wi�cie w to
wierzyli.

Ówczesny Dowódca Marynarki, dla którego MW by�a prywatnym
folwarkiem, wprowadza� tak� atmosfer�, �e nikt nawet przez moment
nie pomy�la� o zrobieniu czy powiedzeniu mu czego�, czego on nie
chcia�by zobaczy	 czy us�ysze	. To za jego czasów nakazano pilotom
MW lata	 w pomara�czowych kombinezonach. Co wi�cej, nakaza� on
na plecach tych kombinezonów napisa	 wielkimi literami LOTNIC-
TWO MW, �eby zarówno on, jak i ka�dy inny, kto wchodzi do
samolotu, wiedzia�, z kim leci, �e to JEGO piloci! Na lotnictwie
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nie zna� si� kompletnie. Mimo �e mia� przy sobie doradców lotni-
czych, to nikt nie �mia� mu t�umaczy	, �e czasem nie ma racji, po-
dejmuj�c jakie� decyzje. Nie znosi� sprzeciwu w�ród pilotów. Samo-
lot mia� startowa	, kiedy on chce. Bez znaczenia by�o, �e piloci s� na
pe�nym ruchu lotnisku i �e czekaj� na niego godzinami, nie maj�c
poj�cia, kiedy wróci i na kiedy z�o�y	 plan lotu. Po prostu przyje�d�a�
do samolotu, wsiada� i kaza� natychmiast lecie	. A na t�umaczenia,
�e nie ma zgody, �e trzeba czeka	 na swoj� kolej do startu, wpada�
we w�ciek�o�	. ON mia� na co� czeka	? To pewnie wina pilotów!
Kiedy� zostawi� za�og� bez s�owa na kilkana�cie godzin na odleg�ym
lotnisku. Za�odze nie wolno by�o oddala	 si� od samolotu, bo prze-
cie� w ka�dej chwili móg� wróci	. Zzi�bni�ci i g�odni siedzieli wi�c
w �rodku. Znale�li ko�o kabiny kilka kanapek. S�dz�c, �e s� w�a-
sno�ci� technika, który w�a�nie poszed� na stron�, pocz�stowali si�
nimi. Zostawili jedn� technikowi, który po powrocie zjad� j� z wiel-
k� rado�ci� (i apetytem). Kiedy zjawi� si� w ko�cu Pan Admira�, to
zanim jeszcze wystartowali, zacz��a si� afera. Otó� Pan Admira� zaraz
po tym, jak rozsiad� si� wygodnie w fotelu, zacz�� szuka	 swoich...
kanapek!!! Innym razem kaza� pilotowi l�dowa	 mimo g�stej mg�y na
lotnisku docelowym. Lecieli wtedy �mig�owcem i bardzo mu zale�a�o,
aby by	 na miejscu o zaplanowanej godzinie. Pilot oznajmi�, �e jest
mg�a i nie wyl�duj�. Wtedy zobaczy� g�ow� w czapce admiralskiej,
wrzeszcz�c� do jego ucha, �e �mig�owiec mo�e wyl�dowa	, gdzie
chce i kiedy chce, i nie potrzebuje �adnego lotniska. I �e ma l�dowa	,
bo inaczej on si� z nim policzy. Pilot nie pos�ucha�. Po powrocie jego
prze�o�ony dosta� wytyczne, aby go ukara	 najsurowiej, jak to tylko
mo�liwe. Admira� nazwa� go tchórzem, który boi si� mg�y. Pilot nigdy
wi�cej z nim nie lata�. Prze�o�ony go oczywi�cie nie ukara�, ale te�
nikt nie wyt�umaczy� Panu Admira�owi, �e racj� mia� pilot. Wr�cz
przeciwnie — przedstawiono mu, �e tak jak rozkaza�, pilot zosta�
ukarany, bo zachowa� si� niegodnie.
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Ten�e wspania�y dowódca zas�yn�� równie� tym, �e jako jedyny
dowódca rodzaju si� zbrojnych nie chcia�, aby JEGO piloci mieli
skóry lotnicze. Skóra to dla pilota rodzaj symbolu, dodaj�cy presti�u,
ale równie� zapewniaj�cy prezencj�, wygod� i bezpiecze�stwo. Zamiast
tego piloci MW nosili co�, co nazywali�my „szu-szu”. Chyba wynika�o
to z faktu, �e przy ka�dym ruchu w tym sztywnym ortalionie s�ycha	
by�o taki w�a�nie odg�os: szu, szu, szu. Pewnie taka kurtka sprawdza�a
si� dobrze w czasie sztormowej pogody na okr�cie, ale na pewno nie
w samolocie. Oczywi�cie na ka�dej musiano doda	 z ty�u napis wyko-
nany odblaskow� farb�, �eby snajper widzia� cel nawet w nocy:
„LOTNICTWO MW”.

Ciekawe by�o równie� wewn�trzne zarz�dzenie, �e po JEGO nie-
bie nadmorskim mog� lata	 tylko JEGO piloci. Wi�za�o si� to mi�-
dzy innymi z tym, �e gdy do prezydenckiej rezydencji w Juracie
przylatywali prezydenci oraz ich go�cie, to piloci ze specpu�ku, którzy
przywozili ich z Warszawy, musieli l�dowa	 w Gdyni i czeka	. Wtedy
prezydent (czy chcia�, czy nie) przesiada� si� do �mig�owca MW i tylko
nim, z za�og� MW, móg� dolecie	 do swojej rezydencji. Co ciekawe,
nikt si� temu nigdy nie dziwi� ani nie sprzeciwia�. Za�oga przeszkolona
do latania z VIP-ami oddaje nagle g�ow� pa�stwa pod opiek� za�ogi
„bojowej”, niemaj�cej poj�cia, �e istniej� jakiekolwiek instrukcje re-
guluj�ce zastosowanie dodatkowych �rodków bezpiecze�stwa poza
tymi, które obowi�zuj� podczas ka�dego innego lotu. Jedyne, na co
nas uczulano, to oczywi�cie nienaganny wygl�d zewn�trzny oraz za-
sada, �e mamy lecie	 bardzo statycznie, nie kozaczy	 — jakby�my
wie�li jajka. Minimalne przechylenia, pochylenia, ruchy sterami,
jednym s�owem: lot nudny jak cholera.

Czasem, zanim si� sko�czy�y przywitania, wyst�py orkiestr repre-
zentacyjnych itd., siedzieli�my na lotnisku z pilotami ze specpu�ku
i zabijali�my czas nudnymi gadkami.



W I Z Y T A C J E .  D a r � o w o ,  G d y n i a  i  S i e m i r o w i c e ,  1 9 9 0  –  2 0 0 6 59

— I wy tak musicie lata	 z nimi ci�gle z punku A do B? To nudy
straszne musz� by	.

— No, nudy, ale wiesz, nalot ro�nie, do emeryturki coraz bli�ej,
za bram� czekaj� z otwartymi r�kami linie lotnicze.
Zabijaj� si� wr�cz...

— No tak, to my tu flaki wypruwamy, loty takie, �e siwych w�osów
za ka�dym razem przybywa, ratujemy �ycie ludzkie, bawimy si�
w wojny, strzelamy, bombardujemy i na chuj nam to wszystko?
Lepiej sobie taksówkarsko polata	, licencj� zrobi	 i za du��
kas� w czystej koszuli pracowa	. A i tak ka�dy my�li, �e to
u was najlepsi piloci, elita i w ogóle. Co za gówno! Przenosz�
si� do was! Nadam si�?

— A kogo znasz? He, he!
— Nikogo nie znam, ale mam zajebiste do�wiadczenie, jestem

instruktorem, oblatywaczem, zjad�em z�by na prawdziwych
lotach.

— To ja nie wiem, czy do nas si� nadajesz. U nas takich
bezz�bnych nie potrzeba raczej, ha, ha. O, widz�, �e ju� ósma,
zaraz powinni by	.

— Poka� ten zegarek. Breitling? Niez�y, pewnie sobie za te wasze
diety zagraniczne kupi�e�.

— Ochuja�e�? Zegarek mia�bym kupowa	? W magazynie
pobra�em.

— S�ucham? Wkr�casz mnie, co?
— Serio, zegarek si� nale�y przecie�.
— Mo�e si� i nale�y, ale od lat nie s�ysza�em, �eby kto� jaki�

dosta�. Jedyne, co us�yszysz od magazyniera, to: „Nie ma,
panie! Okulary przeciws�oneczne te� si� nale�� i co?”.

— No a u nas w magazynie s�, takie.
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— Ray-Ban? No prosz� ci�. Powiedz, �e to nieprawda!
Czy was si� tam nie rozpieszcza?

— Ale to chyba normalne, �e jak co� ci si� nale�y, to idziesz
i to bierzesz?

— Normalne to jest to, �e jak zniszcz� ci si� buty albo
kombinezon, to idziesz do magazynu i bierzesz za du�e
albo za ma�e. Jak trafi si�, �e jest twój rozmiar, to jeste�
megaszcz��ciarzem i powiniene� wys�a	 kupon totka
— wyja�ni�em poirytowany.

— Hm, dziwne, u nas nie ma mowy, �eby brakowa�o jakiego�
rozmiaru czegokolwiek. Po to jest magazyn i magazynier,
�eby o to dba	!

— A u nas jedynym go�ciem, który ma wszystko, czego potrzeba
pilotom, jest w�a�nie nie kto inny jak magazynier. On nawet
testuje bez �adnego za�enowania skóry lotnicze, które mieli
wprowadzi	, buty itd. Mo�e jego rodzina chodzi w zegarkach
i okularach z magazynu, kto wie? Fakt jest faktem,
�e ty us�yszysz zawsze „Nie ma, panie!” i gówno zrobisz.

— No to macie przejebane! Dobra, widz�, �e si� zbieraj� VIP-y.
To do zobaczyska!
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POKAZY LOTNICZE.
Ca�y �wiat, 1991 – 2006

Kolejnym plusem znajomo�ci „j�zyka przyja�ni” by�y wyloty i uczest-
nictwo we wszelakich pokazach lotniczych. To jest to, co tygrysy
lubi� najbardziej! Same plusy! Najwa�niejszym z nich jest, wiadomo,
nalot. Ale oprócz tego poznanie �wiata, ludzi z innej, obcej nam na
pocz�tku galaktyki, ich podej�cia do �ycia, latania, szkolenia. Zo-
baczenie, co potrafi� i jak wygl�daj� wszelkiej ma�ci samoloty, �mi-
g�owce, balony, zeppeliny i inne lataj�ce urz�dzenia oraz ich poskra-
miacze. Ostatnim plusem by�a kasa, która dodatkowo wpada�a z racji
nale�nych diet. Im d�u�ej i dalej w �wiat, tym wi�cej.

Scenariusz pokazów lotniczych na ca�ym �wiecie wygl�da bardzo
podobnie. Jedyne, co trzeba zrobi	, �eby jak najwi�cej skorzysta	
na takich pokazach, to postara	 si�, aby twój pokaz mia� charakter
statyczny. Oznacza to, �e wcale nie musisz lata	. Sprz�t stawia si� po
wyl�dowaniu w miejscu, gdzie b�dzie on ogl�dany, zamyka si� na
klucz i robi, co chce. W dzie� pokazów wyznacza si� kogo�, �eby sta�
jak ko�ek przy sprz�cie i gdy kto� z publiczno�ci podejdzie, opowiada�,
co to i do czego s�u�y. Najcz��ciej wyznaczany jest na pocz�tek kto�,
kto pi� poprzedniej nocy najmniej i spa� wi�cej ni� godzin�, a je�li ta-
kowego nie ma, to najm�odszy stopniem. Je�li nie uda�o ci si� przeko-
na	 organizatorów, �e nie mo�esz wykona	 pokazu dynamicznego,
i jednak musisz lata	 w dniu pokazów, to wtedy ju� gorzej. Musisz si�
ograniczy	 w noc poprzedzaj�c� pokaz do wypicia kilku kolejek mniej
i zapewni	 sobie kilka godzin wi�cej snu. Ale bywa�o z tym ró�nie
— szczególnie �e w wieczór przed pokazami odbywaj� si� najwi�ksze
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popijawy. Zreszt� w wieczór po pokazach równie�, ale wtedy wiele
za�óg musi wraca	, wi�c lepsze s� te integracyjne „hangar party”
w dniu przylotów. Dzieje si� wtedy naprawd� du�o. Piloci z ca�ego
�wiata przy d�wi�kach jakiej� kapeli na �ywo prze�cigaj� si� po kilku
g��bszych w ich zdaniem superodjazdowych pomys�ach. Jak cho	by
wjechanie stoj�cym w pobli�u hangaru czo�giem prosto w sto�y bie-
siaduj�cych. Ci z kolei, aby okaza	 swoje niezadowolenie (a mo�e en-
tuzjazm), zaczynaj� rzuca	 tym, co kto ma pod r�k�, w ten�e czo�g.
Butelki, owoce, ciasta, sa�atki, puszki z piwem itd. Ot, lotnicza fantazja.

Kiedy pierwszy raz mia�em lecie	 na pokazy lotnicze za granic�,
us�ysza�em najpierw pytanie, czy chc�. Odpowiedzia�em, �e pewnie,
wi�c prze�o�ony wr�czy� mi �wistek papieru ze s�owami: „No to si�,
kurwa, dobrze przygotuj!”.

Na kartce napisane by�o, �e w dniach tych i tych odb�d� si� po-
kazy tu i tu i byliby zaszczyceni, gdyby�my mogli przylecie	 itd. Stan-
dardowe zaproszenie w j�zyku angielskim. By�a te� strona internetowa,
na której trzeba by�o wype�ni	 formularz zg�oszeniowy. Prze�o�onego
nie interesowa�o zupe�nie, w jaki sposób mam si� przygotowa	. Po
prostu mam i tyle. W zwi�zku z tym, �e w jednostce internetu nie by�o,
formularz wype�ni�em w domu. W rubryce „rodzaj pokazu” wpisa�em
oczywi�cie „statyczny”. Jako� po paru godzinach uda�o si� wszystko
przet�umaczy	, zrozumie	 i wys�a	. Po kilku dniach przysz�o mailem
potwierdzenie i wylot sta� si� faktem. I teraz dopiero zacz��y si� pro-
blemy. Przede wszystkim �eby dotrze	 na miejsce, trzeba przelecie	
nad po�ow� Europy. �eby to zrobi	, trzeba zna	 przepisy lotów ICAO.
Trzeba zna	 korespondencj� lotnicz� i procedury panuj�ce na danych
lotniskach. To dla nas zupe�na nowo�	. Co robi	? Dlaczego nikt nas
nie szkoli� z takich procedur, przepisów, korespondencji? Jak ko-
rzysta	 z dokumentów, map? Gdzie je znale�	? Poszed�em zapyta	
prze�o�onego. Us�ysza�em, �e znam przecie� angielski, wi�c jako� sobie
poradz�, dogadam itd. Jednym s�owem: „Jako� to b�dzie”. Ja jednak
nie da�em za wygran�. Zebrali�my si� ca�� za�og� i postanowili�my
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dowiedzie	 si� jak najwi�cej na temat przepisów, procedur i kore-
spondencji cywilnych. �ci�gali�my z internetu w domu po nocach
wszystkie mo�liwe dane, mapy, kursy korespondencji lotniczej, prze-
pisy itd. Nie wiedzieli�my, co tak naprawd� jest wa�ne, a co nie.
Co si� mo�e przyda	, a co niekoniecznie. I tak oto metod� cha�up-
nicz�, samonauczania, za�oga lotnictwa Marynarki Wojennej RP przy-
gotowa�a si� do lotu, w którym reprezentowa	 mia�a Lotnictwo Pol-
skich Si� Zbrojnych.

Oczywi�cie jako� to by�o. Du�o wstydu, pewnie z�amanie wielu
przepisów, wiele niezrozumienia, czego od nas chc�, ale jako� si�
uda�o i by�em bogatszy o to wa�ne do�wiadczenie. Pó�niej sz�o ju�
oczywi�cie coraz lepiej, ale nikt nigdy przez ca�� moj� karier� nie
nauczy� mnie w ramach jakiegokolwiek szkolenia w Polsce procedur
lotniczych, które pozwala�yby porusza	 si� w przestrzeniach innych
ni� wojskowe. Sam nie wiem, ile razy �ama�em przepisy i procedury,
lataj�c w strefach kontrolowanych. Moja teoria brzmi tak: Ka�dy
z wojskowych pilotów z�ama� kiedy� jaki� przepis lub nie przestrzega�
jakich� procedur lotniczych. Nie wszyscy jednak o tym wiedz�. Je�li
z�ama�e� przepis �wiadomie, to pó� biedy, bo zdajesz sobie spraw�
z konsekwencji i mia�e� lepszy lub gorszy powód, by to zrobi	. Gorzej
jest z tymi, którzy twierdz� z pe�nym prze�wiadczeniem, �e nigdy
tego nie zrobili, ci bowiem niestety nawet nie wiedz�, kiedy i �e
w ogóle to zrobili, poniewa� s� niedouczeni.

Tak czy inaczej pokazy lotnicze, na których bywa�em, na ca�ym
�wiecie prowadzi�y do totalnej „integracji” za�óg w noce poprzedzaj�-
ce oraz ko�cz�ce pokazy, a zdecydowana ich wi�kszo�	 odbywa�a si�
na rauszu przez ca�y czas. Nie pami�tam takich pokazów lotniczych,
na których od pocz�tku do ko�ca nie spotka�em mniej lub bardziej
pijanego pilota. Nie ma mowy! A Polacy uchodz� w tej dyscyplinie
za niedo�cignionych. Kiedy� na którym� z kolejnych „air show” dosiad�
si� do mnie pewien niemiecki pilot, który powiedzia�, �e chce si� ze
mn� napi	, bo jest pewien, �e mnie „przepije”. Jemu si� nie uda�o,
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koledzy odprowadzili go w nocy do pokoju. Nast�pnego rana w czasie
pokazów siedzia�em razem z innymi pilotami „statycznymi” w miejscu,
które „day after” najbardziej nam odpowiada�o, czyli przy stolikach
z piwem, i ogl�dali�my pokazy w powietrzu. „Ogl�dali�my” to mo�e
za du�o powiedziane, po prostu wspó�czuli�my tym nieszcz��nikom,
�e nie mog� teraz z nami siedzie	. Nasz� uwag� skupi� natomiast
pokaz indywidualny pilota�u niemieckiego �mig�owca Bo-105. To, co
robi� pilot na tym �mig�owcu, robi�o ogromne wra�enie na wszystkich
siedz�cych przy kuflach.

Po sko�czeniu pokazu zaj�li�my si� znowu spo�ywaniem z�ocistego
trunku. Po kilku minutach wszed� blady jak �ciana mój niemiecki
przyjaciel z poprzedniego wieczoru.

— No, Jurgen, super pokaza�e� na tym „Bolkowie” — powiedzia�
kto� z baru i wr�czy� mu piwo.

Wypi� je duszkiem, a ja siedzia�em zdumiony. Przecie� on nie mia�
prawa dzisiaj si� podnie�	, a co dopiero lata	! I to jeszcze JAK lata	!
Jako wyraz szacunku i podziwu zaproponowa�em drugie piwo — nie
odmówi�.

Innym razem pewien Anglik równie� upodoba� sobie mnie na
kompana do pogaw�dki po��czonej z degustacj�. Tutaj okaza�em si�
gorszy, z czego mój kompan wydawa� si� nast�pnego dnia bardzo
dumny. Los zetkn�� nas jeszcze raz, kiedy to b�d�c na wakacjach
w Anglii, w miasteczku, z którego akurat pochodzi� mój znajomy, za-
dzwoni�em do niego, a on zaprosi� mnie na party organizowane u niego
w sobot�. Pilot ów, kiedy przedstawia� mnie swoim znajomym, zaczyna�
od tego, �e jestem Polakiem, pó�niej dodawa�, �e pilotem, a na ko�cu
kaza� mi potwierdza	, �e mnie „przepi�”. Wydawa�o si�, �e opowiadam
histori� po�wiadczaj�c� jego bohaterstwo b�d�ce wynikiem zestrzelenia
trzech samolotów nieprzyjaciela albo wyci�gni�cia ca�ego przedszkola
z po�aru. Kiedy upewnia�em wszystkich, �e opowie�	 o przepiciu Polaka
jest prawd�, wida	 by�o podziw wspó�rozmówców i dum� na jego twarzy.
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W czasie takich integracyjnych rozmów podpytywa�em pilotów
o to, jak u nich wygl�da szkolenie, zarobki, system socjalny i wiele in-
nych rzeczy. Na pocz�tku, dopóki nie przywyk�em, te dane mnie szo-
kowa�y. Zarobki cztery razy wy�sze, setki godzin nalotu rocznego,
nieograniczona ilo�	 paliwa, sprawny sprz�t. Systemy szkolenia ró�ni�y
si� znacznie od naszego. Baz� szkolenia w wi�kszo�ci krajów by�y
mniej lub bardziej zaawansowane symulatory lotów. Od trena�erów
wyposa�onych jedynie w przyrz�dy i urz�dzenia, jakie s� na statku
powietrznym, s�u��cych do szkolenia w lotach wed�ug przyrz�dów, a�
do najbardziej profesjonalnych Full Flight Simulator z systemami
wizualizacji i si�owników odwzorowuj�cych wra�enia ruchowe. Ka�dy
by� konieczny i niezb�dny w procesie szkolenia pilotów.

U nas symulatorów nie by�o. Traktowano je po macoszemu, jako
dodatkowy gad�et — drogi i zb�dny. W Polsce pilotowi, kiedy nie
lata, wymy�la si� ró�ne zaj�cia, zupe�nie mu do niczego nieprzydatne.
A móg�by w tym czasie wsi��	 do symulatora i trenowa	. Utrwala	
nawyki ju� nabyte, ale równie� uczy	 si� bez nara�ania si� na utrat�
�ycia i sprz�tu, jak zachowuje si� statek powietrzny w sytuacjach awa-
ryjnych, w z�ych warunkach atmosferycznych i jak si� wtedy zachowa	.
Nie ma lepszej alternatywy, �eby si� tego nauczy	. Nasz system
szkolenia zak�ada nauczenie si� na pami�	 czynno�ci w takich sy-
tuacjach — jak ma�pa. Jednak to w �adnym stopniu nie mo�e by	
porównywane z praktycznym treningiem, a do tego s�u�y symulator.
U nas pilot nie lata, bo nie ma pieni�dzy na paliwo albo nie ma sprz�-
tu, albo nie ma pogody...

Generalnie wi�c nie lata du�o. Gdzie zatem lepiej sprawdza�yby
si� symulatory, je�li nie u nas? Je�li kto� mówi, �e nas nie sta	 na sy-
mulatory, to ja si� pytam, czy sta	 nas na strat� samolotów, �mig�ow-
ców i za�óg spowodowan� brakiem praktyki? Praktyki, któr� zdoby-
wa si� w symulatorach.

Symulator SH-2G by� do kupienia za niewielkie pieni�dze. Mia-
�em okazj� uczestniczy	 w konferencji logistycznej w Jacksonville,
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gdzie jako pilot �mig�owców SH-2G mia�em doradza	 logistykom,
w co ewentualnie mo�na ten �mig�owiec doposa�y	. Na pierwszym
miejscu postawi�em symulator. Niestety, mimo �e by� to jedyny sy-
mulator na �wiecie do tego �mig�owca i korzystali z niego za grube
dolary np. Egipcjanie, którzy pewnie zostawialiby te dolary u nas,
gdyby�my go mieli, us�ysza�em, �e to stary grat i nam taki niepotrzebny,
�e mo�e b�d� kiedy� nowsze, to wtedy pomy�limy. Nie pomy�leli.
Ostatecznie straci�em nadziej�, kiedy dowiedzia�em si�, �e nie sta	
nas nawet by�o na p�ywaki, w które ka�dy �mig�owiec powinien by	
wyposa�ony, czy cho	by w nosze dla rannych. W zasadzie to nie by�o
nas sta	 chyba na nic, bo nie wierz�, by logistycy stwierdzili z r�k�
na sercu, �e nic z prezentowanych przez trzy dni rzeczy nam si� nie
przyda. No, ale skoro po latach, kiedy wydawa�oby si�, �e �wiado-
mo�	 naszych wojskowych decydentów troch� si� zmieni�a, s�ysz�
w telewizji od pewnego genera�a (odpowiedzialnego za szkolenie pilo-
tów), �e symulatory zast�piono treningiem w kabinie i jest to prawie
to samo, to r�ce mi opadaj�.






