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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…
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WIZYTACJE.
Darowo, Gdynia i Siemirowice,
1990 – 2006

Nasza Marynarka Wojenna opanowaa do perfekcji sztuk gocinnoci.
Ktokolwiek mia przylecie , przyjecha lub przypyn z jakkolwiek
mniej lub bardziej oficjaln wizyt, ówczesny dowódca MW czyni
z niej najwaniejsz rzecz na wiecie. Kady rodzaj statku powietrznego,
jaki posiada (bo wszystkie migowce, samoloty i okrty byy JEGO),
musia si zjawi w miejscu wizyty wraz z prezentujc go zaog.
Najczciej takie wizyty odbyway si w weekendy, przewanie
w Gdyni. Wizay si zatem z tym, e trzeba tam byo dolecie z jednostek, które w Gdyni nie stacjonoway. Ale poniewa zdarzyo si
kilka razy, e pogoda spataa figla i nic w dzie wizyty nie doleciao,
wydano roztropne zarzdzenie, aby wszyscy przebazowywali si dzie
wczeniej. Zaogi spdzay zatem weekendy poza domem, najczciej
w spartaskich (bo najtaszych) warunkach, aby móc jakiemu ministrowi, attaché czy generaowi z Ameryki pochwali si, czym dysponujemy, i opowiada o naszym supersprzcie. I tu moja znajomo
angielskiego okazywaa si raczej przeklestwem. Bo kto mia prezentowa sprzt naszym obcojzycznym gociom, jak nie kto, kogo zrozumiej? Napisaem sobie zatem na pocztku na karteczce wszystko,
co mog i powinienem powiedzie o migowcu, na którym aktualnie
lataem i który miaem prezentowa , nastpnie przetumaczyem to na
jzyk angielski i wkuem na pami . Po kilku prezentacjach mogem
to deklamowa w nocy o pónocy. Jednak nie tego, e zapomn jzyka w gbie, czy te e nie bd zrozumiany przez goci, baem si
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najbardziej. Otó niewane byo kompletnie, co mówisz zagranicznym
gociom, bo i tak przeoeni, którzy im towarzyszyli, nie mieli pojcia,
czy mówisz dobrze, czy le, a samych goci to zazwyczaj w ogóle nie
interesowao. Najistotniejszy by wygld zewntrzny. Sprzt mia si
zawsze byszcze , a zaoga musiaa si prezentowa , jakby dopiero
skoczya zdjcia do reklamy domu mody. Wszyscy ogoleni, ostrzyeni, w czyciutkich kombinezonach, byszczcych butach itd. Tylko
to byo przedmiotem zainteresowania przeoonych, i to wysokich
przeoonych. Jeli cokolwiek pod tym wzgldem nie spodobao si
przeoonemu, to „pluton egzekucyjny” czeka ju w gotowoci na
danego delikwenta. I zupenie nie miao znaczenia, czy prezentacja
bya super, czy go by wniebowzity i czy wyciska ci z wdzicznoci jak najlepszego przyjaciela. Jeli miae brudne buty, bye dugo
napitnowany.
Poza go mi zza granicy bywali oczywicie i polscy. I wtedy czst
praktyk byo, e towarzyszcy im panowie admiraowie sami postanawiali opowiada o swoich zabawkach. Stalimy wtedy z kamiennymi twarzami i suchalimy niestworzonych historii o naszym sprzcie
— czego te on nie potrafi i w co nie jest wyposaony. Gdyby chocia
poowa z tego bya prawd, to mielibymy lotnictwo porównywalne
z amerykaskim. 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 podwadnych takimi danymi i wicie w to
wierzyli.
Ówczesny Dowódca Marynarki, dla którego MW bya prywatnym
folwarkiem, wprowadza tak atmosfer, e nikt nawet przez moment
nie pomyla o zrobieniu czy powiedzeniu mu czego, czego on nie
chciaby zobaczy czy usysze . To za jego czasów nakazano pilotom
MW lata w pomaraczowych kombinezonach. Co wicej, nakaza on
na plecach tych kombinezonów napisa wielkimi literami LOTNICTWO MW, eby zarówno on, jak i kady 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 lotniczych, to nikt nie mia mu tumaczy , e czasem nie ma racji, podejmujc jakie decyzje. Nie znosi sprzeciwu wród pilotów. Samolot mia startowa , kiedy on chce. Bez znaczenia byo, e piloci s na
penym ruchu lotnisku i e czekaj na niego godzinami, nie majc
pojcia, kiedy wróci i na kiedy zoy plan lotu. Po prostu przyjeda
do samolotu, wsiada i kaza natychmiast lecie . A na tumaczenia,
e nie ma zgody, e trzeba czeka na swoj kolej do startu, wpada
we wcieko . ON mia na co czeka ? To pewnie wina pilotów!
Kiedy zostawi zaog bez sowa na kilkanacie godzin na odlegym
lotnisku. Zaodze nie wolno byo oddala si od samolotu, bo przecie w kadej chwili móg wróci . Zzibnici i godni siedzieli wic
w rodku. Znale li koo kabiny kilka kanapek. Sdzc, e s wasnoci technika, który wanie poszed na stron, poczstowali si
nimi. Zostawili jedn technikowi, który po powrocie zjad j z wielk radoci (i apetytem). Kiedy zjawi si w kocu Pan Admira, to
zanim jeszcze wystartowali, zacza si afera. Otó Pan Admira zaraz
po tym, jak rozsiad si wygodnie w fotelu, zacz szuka swoich...
kanapek!!! Innym razem kaza pilotowi ldowa mimo gstej mgy na
lotnisku docelowym. Lecieli wtedy migowcem i bardzo mu zaleao,
aby by na miejscu o zaplanowanej godzinie. Pilot oznajmi, e jest
mga i nie wylduj. Wtedy zobaczy gow w czapce admiralskiej,
wrzeszczc do jego ucha, e migowiec moe wyldowa , gdzie
chce i kiedy chce, i nie potrzebuje adnego lotniska. I e ma ldowa ,
bo inaczej on si z nim policzy. Pilot nie posucha. Po powrocie jego
przeoony dosta wytyczne, aby go ukara najsurowiej, jak to tylko
moliwe. Admira nazwa go tchórzem, który boi si mgy. Pilot nigdy
wicej z nim nie lata. Przeoony go oczywicie nie ukara, ale te
nikt nie wytumaczy Panu Admiraowi, e racj mia pilot. Wrcz
przeciwnie — przedstawiono mu, e tak jak rozkaza, pilot zosta
ukarany, bo zachowa si niegodnie.
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Tene wspaniay dowódca zasyn równie tym, e jako jedyny
dowódca rodzaju si zbrojnych nie chcia, aby JEGO piloci mieli
skóry lotnicze. Skóra to dla pilota rodzaj symbolu, dodajcy prestiu,
ale równie zapewniajcy prezencj, wygod i bezpieczestwo. Zamiast
tego piloci MW nosili co, co nazywalimy „szu-szu”. Chyba wynikao
to z faktu, e przy kadym ruchu w tym sztywnym ortalionie sycha
byo taki wanie odgos: szu, szu, szu. Pewnie taka kurtka sprawdzaa
si dobrze w czasie sztormowej pogody na okrcie, ale na pewno nie
w samolocie. Oczywicie na kadej musiano doda z tyu napis wykonany odblaskow farb, eby snajper widzia cel nawet w nocy:
„LOTNICTWO MW”.
Ciekawe byo równie wewntrzne zarzdzenie, e po JEGO niebie nadmorskim mog lata tylko JEGO piloci. Wizao si to midzy innymi z tym, e gdy do prezydenckiej rezydencji w Juracie
przylatywali prezydenci oraz ich gocie, to piloci ze specpuku, którzy
przywozili ich z Warszawy, musieli ldowa w Gdyni i czeka . Wtedy
prezydent (czy chcia, czy nie) przesiada si do migowca MW i tylko
nim, z zaog MW, móg dolecie do swojej rezydencji. Co ciekawe,
nikt si temu nigdy nie dziwi ani nie sprzeciwia. Zaoga przeszkolona
do latania z VIP-ami oddaje nagle gow pastwa pod opiek zaogi
„bojowej”, niemajcej pojcia, e istniej jakiekolwiek instrukcje regulujce zastosowanie dodatkowych rodków bezpieczestwa poza
tymi, które obowizuj podczas kadego innego lotu. Jedyne, na co
nas uczulano, to oczywicie nienaganny wygld zewntrzny oraz zasada, e mamy lecie bardzo statycznie, nie kozaczy — jakbymy
wie li jajka. Minimalne przechylenia, pochylenia, ruchy sterami,
jednym sowem: lot nudny jak cholera.
Czasem, zanim si skoczyy przywitania, wystpy orkiestr reprezentacyjnych itd., siedzielimy na lotnisku z pilotami ze specpuku
i zabijalimy czas nudnymi gadkami.
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— I wy tak musicie lata z nimi cigle z punku A do B? To nudy
straszne musz by .
— No, nudy, ale wiesz, nalot ronie, do emeryturki coraz bliej,
za bram czekaj z otwartymi rkami linie lotnicze.
Zabijaj si wrcz...
— No tak, to my tu flaki wypruwamy, loty takie, e siwych wosów
za kadym 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 kady myli, 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 dowiadczenie, jestem
instruktorem, oblatywaczem, zjadem zby na prawdziwych
lotach.
— To ja nie wiem, czy do nas si nadajesz. U nas takich
bezzbnych nie potrzeba raczej, ha, ha. O, widz, e ju ósma,
zaraz powinni by .
— Poka ten zegarek. Breitling? Niezy, pewnie sobie za te wasze
diety zagraniczne kupie.
— Ochujae? Zegarek miabym kupowa ? W magazynie
pobraem.
— Sucham? Wkrcasz mnie, co?
— Serio, zegarek si naley przecie.
— Moe si i naley, ale od lat nie syszaem, eby kto jaki
dosta. Jedyne, co usyszysz od magazyniera, to: „Nie ma,
panie! Okulary przeciwsoneczne 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 naley, to idziesz
i to bierzesz?
— Normalne to jest to, e jak zniszcz ci si buty albo
kombinezon, to idziesz do magazynu i bierzesz za due
albo za mae. Jak trafi si, e jest twój rozmiar, to jeste
megaszczciarzem i powiniene wysa kupon totka
— wyjaniem poirytowany.
— Hm, dziwne, u nas nie ma mowy, eby brakowao jakiego
rozmiaru czegokolwiek. Po to jest magazyn i magazynier,
eby o to dba !
— A u nas jedynym gociem, który ma wszystko, czego potrzeba
pilotom, jest wanie nie kto inny jak magazynier. On nawet
testuje bez adnego zaenowania skóry lotnicze, które mieli
wprowadzi , buty itd. Moe jego rodzina chodzi w zegarkach
i okularach z magazynu, kto wie? Fakt jest faktem,
e ty usyszysz zawsze „Nie ma, panie!” i gówno zrobisz.
— No to macie przejebane! Dobra, widz, e si zbieraj VIP-y.
To do zobaczyska!

POKAZY LOTNICZE. Cay

wiat, 1991 – 2006

POKAZY LOTNICZE.
Cay wiat, 1991 – 2006

Kolejnym plusem znajomoci „jzyka przyja ni” byy wyloty i uczestnictwo we wszelakich pokazach lotniczych. To jest to, co tygrysy
lubi najbardziej! Same plusy! Najwaniejszym z nich jest, wiadomo,
nalot. Ale oprócz tego poznanie wiata, ludzi z innej, obcej nam na
pocztku galaktyki, ich podejcia do ycia, latania, szkolenia. Zobaczenie, co potrafi i jak wygldaj wszelkiej maci samoloty, migowce, balony, zeppeliny i inne latajce urzdzenia oraz ich poskramiacze. Ostatnim plusem bya kasa, która dodatkowo wpadaa z racji
nalenych diet. Im duej i dalej w wiat, tym wicej.
Scenariusz pokazów lotniczych na caym wiecie wyglda bardzo
podobnie. Jedyne, co trzeba zrobi , eby jak najwicej skorzysta
na takich pokazach, to postara si, aby twój pokaz mia charakter
statyczny. Oznacza to, e wcale nie musisz lata . Sprzt stawia si po
wyldowaniu w miejscu, gdzie bdzie on ogldany, zamyka si na
klucz i robi, co chce. W dzie pokazów wyznacza si kogo, eby sta
jak koek przy sprzcie i gdy kto z publicznoci podejdzie, opowiada,
co to i do czego suy. Najczciej wyznaczany jest na pocztek kto,
kto pi poprzedniej nocy najmniej i spa wicej ni godzin, a jeli takowego nie ma, to najmodszy stopniem. Jeli nie udao ci si przekona organizatorów, e nie moesz wykona pokazu dynamicznego,
i jednak musisz lata w dniu pokazów, to wtedy ju gorzej. Musisz si
ograniczy w noc poprzedzajc pokaz do wypicia kilku kolejek mniej
i zapewni sobie kilka godzin wicej snu. Ale bywao z tym rónie
— szczególnie e w wieczór przed pokazami odbywaj si najwiksze
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popijawy. Zreszt w wieczór po pokazach równie, ale wtedy wiele
zaóg musi wraca , wic lepsze s te integracyjne „hangar party”
w dniu przylotów. Dzieje si wtedy naprawd duo. Piloci z caego
wiata przy d wikach jakiej kapeli na ywo przecigaj si po kilku
gbszych w ich zdaniem superodjazdowych pomysach. Jak cho by
wjechanie stojcym w pobliu hangaru czogiem prosto w stoy biesiadujcych. Ci z kolei, aby okaza swoje niezadowolenie (a moe entuzjazm), zaczynaj rzuca tym, co kto ma pod rk, w tene czog.
Butelki, owoce, ciasta, saatki, puszki z piwem itd. Ot, lotnicza fantazja.
Kiedy pierwszy raz miaem lecie na pokazy lotnicze za granic,
usyszaem najpierw pytanie, czy chc. Odpowiedziaem, e pewnie,
wic przeoony wrczy mi wistek papieru ze sowami: „No to si,
kurwa, dobrze przygotuj!”.
Na kartce napisane byo, e w dniach tych i tych odbd si pokazy tu i tu i byliby zaszczyceni, gdybymy mogli przylecie itd. Standardowe zaproszenie w jzyku angielskim. Bya te strona internetowa,
na której trzeba byo wypeni formularz zgoszeniowy. Przeoonego
nie interesowao zupenie, w jaki sposób mam si przygotowa . Po
prostu mam i tyle. W zwizku z tym, e w jednostce internetu nie byo,
formularz wypeniem w domu. W rubryce „rodzaj pokazu” wpisaem
oczywicie „statyczny”. Jako po paru godzinach udao si wszystko
przetumaczy , zrozumie i wysa . Po kilku dniach przyszo mailem
potwierdzenie i wylot sta si faktem. I teraz dopiero zaczy si problemy. Przede wszystkim eby dotrze na miejsce, trzeba przelecie
nad poow Europy. eby to zrobi , trzeba zna przepisy lotów ICAO.
Trzeba zna korespondencj lotnicz i procedury panujce na danych
lotniskach. To dla nas zupena nowo . Co robi ? Dlaczego nikt nas
nie szkoli z takich procedur, przepisów, korespondencji? Jak korzysta z dokumentów, map? Gdzie je znale ? Poszedem zapyta
przeoonego. Usyszaem, e znam przecie angielski, wic jako sobie
poradz, dogadam itd. Jednym sowem: „Jako to bdzie”. Ja jednak
nie daem za wygran. Zebralimy si ca zaog i postanowilimy
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dowiedzie si jak najwicej na temat przepisów, procedur i korespondencji cywilnych. cigalimy z internetu w domu po nocach
wszystkie moliwe dane, mapy, kursy korespondencji lotniczej, przepisy itd. Nie wiedzielimy, co tak naprawd jest wane, a co nie.
Co si moe przyda , a co niekoniecznie. I tak oto metod chaupnicz, samonauczania, zaoga lotnictwa Marynarki Wojennej RP przygotowaa si do lotu, w którym reprezentowa miaa Lotnictwo Polskich Si Zbrojnych.
Oczywicie jako to byo. Duo wstydu, pewnie zamanie wielu
przepisów, wiele niezrozumienia, czego od nas chc, ale jako si
udao i byem bogatszy o to wane dowiadczenie. Pó niej szo ju
oczywicie coraz lepiej, ale nikt nigdy przez ca moj karier nie
nauczy mnie w ramach jakiegokolwiek szkolenia w Polsce procedur
lotniczych, które pozwalayby porusza si w przestrzeniach innych
ni wojskowe. Sam nie wiem, ile razy amaem przepisy i procedury,
latajc w strefach kontrolowanych. Moja teoria brzmi tak: Kady
z wojskowych pilotów zama kiedy jaki przepis lub nie przestrzega
jakich procedur lotniczych. Nie wszyscy jednak o tym wiedz. Jeli
zamae przepis wiadomie, to pó biedy, bo zdajesz sobie spraw
z konsekwencji i miae lepszy lub gorszy powód, by to zrobi . Gorzej
jest z tymi, którzy twierdz z penym przewiadczeniem, 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 bywaem, na caym
wiecie prowadziy do totalnej „integracji” zaóg w noce poprzedzajce oraz koczce pokazy, a zdecydowana ich wikszo odbywaa si
na rauszu przez cay czas. Nie pamitam takich pokazów lotniczych,
na których od pocztku do koca nie spotkaem mniej lub bardziej
pijanego pilota. Nie ma mowy! A Polacy uchodz w tej dyscyplinie
za niedocignionych. 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 udao,
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koledzy odprowadzili go w nocy do pokoju. Nastpnego rana w czasie
pokazów siedziaem razem z innymi pilotami „statycznymi” w miejscu,
które „day after” najbardziej nam odpowiadao, czyli przy stolikach
z piwem, i ogldalimy pokazy w powietrzu. „Ogldalimy” to moe
za duo powiedziane, po prostu wspóczulimy tym nieszcznikom,
e nie mog teraz z nami siedzie . Nasz uwag skupi natomiast
pokaz indywidualny pilotau niemieckiego migowca Bo-105. To, co
robi pilot na tym migowcu, robio ogromne wraenie na wszystkich
siedzcych przy kuflach.
Po skoczeniu pokazu zajlimy si znowu spoywaniem zocistego
trunku. Po kilku minutach wszed blady jak ciana mój niemiecki
przyjaciel z poprzedniego wieczoru.
— No, Jurgen, super pokazae na tym „Bolkowie” — powiedzia
kto z baru i wrczy mu piwo.
Wypi je duszkiem, a ja siedziaem zdumiony. Przecie on nie mia
prawa dzisiaj si podnie , a co dopiero lata ! I to jeszcze JAK lata !
Jako wyraz szacunku i podziwu zaproponowaem drugie piwo — nie
odmówi.
Innym razem pewien Anglik równie upodoba sobie mnie na
kompana do pogawdki poczonej z degustacj. Tutaj okazaem si
gorszy, z czego mój kompan wydawa si nastpnego dnia bardzo
dumny. Los zetkn nas jeszcze raz, kiedy to bdc na wakacjach
w Anglii, w miasteczku, z którego akurat pochodzi mój znajomy, zadzwoniem 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 kocu
kaza mi potwierdza , e mnie „przepi”. Wydawao si, e opowiadam
histori powiadczajc jego bohaterstwo bdce wynikiem zestrzelenia
trzech samolotów nieprzyjaciela albo wycignicia caego przedszkola
z poaru. Kiedy upewniaem wszystkich, e opowie o przepiciu Polaka
jest prawd, wida byo podziw wspórozmówców i dum na jego twarzy.
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W czasie takich integracyjnych rozmów podpytywaem pilotów
o to, jak u nich wyglda szkolenie, zarobki, system socjalny i wiele innych rzeczy. Na pocztku, dopóki nie przywykem, te dane mnie szokoway. Zarobki cztery razy wysze, setki godzin nalotu rocznego,
nieograniczona ilo paliwa, sprawny sprzt. Systemy szkolenia róniy
si znacznie od naszego. Baz szkolenia w wikszoci krajów byy
mniej lub bardziej zaawansowane symulatory lotów. Od trenaerów
wyposaonych jedynie w przyrzdy i urzdzenia, jakie s na statku
powietrznym, sucych do szkolenia w lotach wedug przyrzdów, a
do najbardziej profesjonalnych Full Flight Simulator z systemami
wizualizacji i siowników odwzorowujcych wraenia ruchowe. Kady
by konieczny i niezbdny w procesie szkolenia pilotów.
U nas symulatorów nie byo. Traktowano je po macoszemu, jako
dodatkowy gadet — drogi i zbdny. W Polsce pilotowi, kiedy nie
lata, wymyla si róne zajcia, zupenie mu do niczego nieprzydatne.
A mógby w tym czasie wsi do symulatora i trenowa . Utrwala
nawyki ju nabyte, ale równie uczy si bez naraania si na utrat
ycia i sprztu, jak zachowuje si statek powietrzny w sytuacjach awaryjnych, w zych warunkach atmosferycznych i jak si wtedy zachowa .
Nie ma lepszej alternatywy, eby si tego nauczy . Nasz system
szkolenia zakada nauczenie si na pami czynnoci w takich sytuacjach — jak mapa. Jednak to w adnym stopniu nie moe by
porównywane z praktycznym treningiem, a do tego suy symulator.
U nas pilot nie lata, bo nie ma pienidzy na paliwo albo nie ma sprztu, albo nie ma pogody...
Generalnie wic nie lata duo. Gdzie zatem lepiej sprawdzayby
si symulatory, jeli nie u nas? Jeli kto mówi, e nas nie sta na symulatory, to ja si pytam, czy sta nas na strat samolotów, migowców i zaóg spowodowan brakiem praktyki? Praktyki, któr zdobywa si w symulatorach.
Symulator SH-2G by do kupienia za niewielkie pienidze. Miaem okazj uczestniczy w konferencji logistycznej w Jacksonville,
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gdzie jako pilot migowców SH-2G miaem doradza logistykom,
w co ewentualnie mona ten migowiec doposay . Na pierwszym
miejscu postawiem symulator. Niestety, mimo e by to jedyny symulator na wiecie do tego migowca i korzystali z niego za grube
dolary np. Egipcjanie, którzy pewnie zostawialiby te dolary u nas,
gdybymy go mieli, usyszaem, e to stary grat i nam taki niepotrzebny,
e moe bd kiedy nowsze, to wtedy pomylimy. Nie pomyleli.
Ostatecznie straciem nadziej, kiedy dowiedziaem si, e nie sta
nas nawet byo na pywaki, w które kady migowiec powinien by
wyposaony, czy cho by w nosze dla rannych. W zasadzie to nie byo
nas sta chyba na nic, bo nie wierz, by logistycy stwierdzili z rk
na sercu, e nic z prezentowanych przez trzy dni rzeczy nam si nie
przyda. No, ale skoro po latach, kiedy wydawaoby si, e wiadomo naszych wojskowych decydentów troch si zmienia, sysz
w telewizji od pewnego generaa (odpowiedzialnego za szkolenie pilotów), e symulatory zastpiono treningiem w kabinie i jest to prawie
to samo, to rce mi opadaj.

