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PRODUCENCI | PILATUS AIRCRAFT

Szwajcarscy   przystojniacy
W związku z oficjalnym wejściem na polski 
rynek szwajcarskiej marki Pilatus, warto choć
na chwilę zajrzeć w historyczne kroniki tego 
najpopularniejszego producenta turbośmigłowych 
samolotów dla lotnictwa użytkowego i wojskowego.

Tekst: Adrian Bednarek
Zdjęcia: Pilatus Aircraft

Niektórzy żartują, że piękno szwaj-
carskich samolotów to efekt alpej-
skiego ducha. Większość magicz-
nych zdjęć air-to-air kolejnych mo-
deli PC zawsze ubarwiają w tle 
ośnieżone szczyty i zielone doliny 
Alp. Metaforycznie można nawet 
powiedzieć, że góry ochroniły Pila-
tusa przed konsekwencjami wojen-
nej pożogi, bowiem Szwajcarzy uru-
chomili działalność w 1939 roku. 
Ich pierwszy samolot, SB-2 Peli-
kan, został zbudowany jako cywil-
ny, 6-miejscowy samolot użytkowy 
do wykorzystywania w górskim 
terenie. Ten unikalny górnopłat o 
rozpiętości 15,5 metra był jeszcze 
wyposażony w gwiazdowy silnik 

tłokowy. Podobnie było ze szkol-
no-treningowymi samolotami P-2 
oraz P-3. Tego pierwszego wypro-
dukowano w ilości 54 egzemplarzy, 
tego drugiego blisko 80 sztuk.
Koniec lat 60-tych przyniósł roz-
wój silników turbośmigłowych, 
więc Pilatus podążając śladami  
nowych technologii wprowadził 
na rynek maszynę P-6 Porter, któ-
rej późniejszym (nadal sprzedawa-
nym) rozwinięciem był P-6 Tur-
bo Porter. Samolot z nienatural-
nie długim nosem, „kraczastym” 
podwoziem i dość ascetyczną syl-
wetką stał się wizytówką firmy 
na długie lata. Nie przez ogólną 
„brzydotę”, ale nieprawdopodobne 

możliwości, takie jak fenomenalne 
warunki krótkiego startu i lądowa-
nia (rozbieg na niecałych 200 me-
trach, lądowanie nawet na 95 me-
trach!) czy przepotężna moc silnika 
(500 KM i więcej).
Były tłokowe samoloty, były też 
turbośmigłowe - Pilatus spróbował 
więc swoich sił w szybownictwie, 
proponując konstrukcję PC-11 - 
- klasyczny szybowiec klasy „club”. 
Z 15-metrową rozpiętością i 230 kg 
masy własnej stał się na tyle popu-
larny w regionie, że z taśm montażo-
wych w latach 60-tych i 70-tych  
zeszło prawie 350 tych metalowych 
szybowców.
W latach 70-tych Pilatus, wyczu-

wając zapotrzebowanie na szkolno-
bojowe samoloty, wszedł na rynek 
z turbośmigłowymi dolnopłatami 
PC-7 oraz PC-9 - ten drugi wpro-
wadzono do produkcji już w latach 
80-tych. Ich kokpity przypominają 
wprawdzie typowo myśliwskie wnę-
trza Migów, albo Efów, ale produ-
cent nigdy nie ukrywał, że to samo-
loty także dla bardzo wymagających 
pilotów w cywilu, którzy chcieli-
by poszaleć po niebie czymś szyb-
kim i zwinnym. Dość powiedzieć, że 
PC-9 lata z prędkością maksymalną 
600 km/h i znosi przeciążanie w za-
kresie +7/-4,5 g. Przy tych wszyst-
kich walorach jest w stanie przele-
cieć 1,5 tysiąca kilometrów.

Ugruntowywanie swojej pozycji na ryn-
ku turbośmigłowych samolotów cy-
wilnych Pilatus rozpoczął w 1995 roku 
przedstawiając światu turbośmi-
głowego PC-12. Po licznych rozwi-
nięciach i modernizacjach (aż do 
współczesnej PC-12 NG - czytaj w 
aktualnościach i przyszłym nume-
rze), stworzył jeden z najpopular-
niejszych samolotów w tej klasie, 
który rozmiarami kabiny bije nawet 
mniejsze odmiany dwusilnikowych 
King Air`ów. Ciśnieniowa i prze-
stronna kabina Pilatusa PC-12 NG 
swoimi parametrami (długość 5,16 m, 
szerokość 1,52 m, wysokość 1,47 m) 
nie ustępuje nawet średniej wielko-
ści samolotom odrzutowym.  

Zdjęcie:
Pilatusy PC-21 i PC-12 (w tle)  
pozują do obiektywu na tle alpejskich 
dolin. To najnowsze propozycje  
w katalogu szwajcarskiego  
producenta samolotów.
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PRODUCENCI | PILATUS AIRCRAFT TURYSTYKA | WYPOCZYNEK W CHORWACJI

Dwa lata temu z Krakowa nad Bałtyk je-
chałem prawie 12 godzin. W zeszłym 
roku wybrałem się na Adriatyk - przez za-
tłoczone autostrady w Austrii dotarłem 
dopiero po niepełnej dobie. W tym roku 
zamierzam pożeglować w Chorwacji. Po 
niecałych sześciu godzinach od wyjścia 
z domu będę już pakował swój żeglar-
ski worek na jacht w jednej z przystani na 
pięknej Istrii. Dotrę tam szybciej, niż sa-
molotem rejsowym (musiałbym przesia-
dać się dwa razy) i w podobnej cenie. To 
są właśnie zalety lotniczej turystyki GA!
Redakcja Just Fly Magazine wraz z biu-
rem podróży Meeting Maker zaprasza-
ją pilotów na wydarzenie bez preceden-
su. 10 września grupa samolotów wyruszy 
z jednego z lotnisk na południu Polski na 
tygodniowe wakacje lotniczo-żeglarskie 
„Air & Sea” w Chorwacji. Naszym celem 
będzie malowniczy półwysep Istria nad 
gorącym Adriatykiem, pełen antycznych 
zabytków i zapierających dech w pier-
siach widoków. Chętni będą mogli wziąć 
udział w 5-dniowym rejsie jachtem żaglo-
wym po Zatoce Kvarner, a na resztę czeka 
hotel lub dom wakacyjny.
Taki lot wcale nie musi być trudny, trzeba 
jednak spełnić dwa warunki: solidnie się 
przygotować i nie działać pod presją cza-
su. Dlatego piloci, którzy wezmą udział  
w wyprawie, otrzymają bardzo szczegó-
łowo przygotowaną trasę rozrysowaną na 
mapach, a także zapisaną w formacie po-
zwalającym na wgranie jej do GPS. Doku-
mentacja będzie obejmować kilka warian-
tów, na wypadek różnych warunków po-
godowych, informacje o lotniskach do-
celowych i zapasowych wraz z mapami, 

szczegółowe prognozy pogody itp. Mniej 
zaawansowani będą mogli skorzystać 
z rad doświadczonych pilotów. Każdy  
będzie miał wybór: lecieć samodzielnie, 
VFR lub IFR, albo przyłączyć się do nie-
wielkiej formacji, dzięki czemu nie będzie 
trzeba samodzielnie prowadzić nawigacji, 
czy rozmawiać po angielsku przez radio 
(tym zajmie się lider formacji).
Trasa na Istrię wieść będzie przez Czechy, 
wschodnią Austrię i Słowenię - długość 
około 350 mil morskich. Po drodze prze-
widujemy międzylądowanie pod Wied-
niem na dotankowanie samolotów, posi-
łek i krótki odpoczynek. Impreza zostanie 
jednak zorganizowana tak, że jeżeli po-
goda wtrąci swoje trzy grosze, będziemy 
mieli możliwość przenocowania po dro-
dze lub nawet opóźnienia wylotu z Polski 
o 1-2 dni. Powrót planowany jest trasą nie-
co bardziej na wschód - przez Węgry (nad 
Balatonem) oraz Słowację i również będzie 
elastycznie dostosowany do warunków.
Dzięki pomocy biura Meeting Maker, 
również na miejscu uczestnicy nie będą 
się musieli o nic troszczyć. Zapewnia-
my noclegi w hotelu nad morzem z cało-
dziennym wyżywieniem, albo tańszy wa-
riant w domku wakacyjnym lub aparta-
mencie z kuchnią, gdzie będzie można 
przyrządzać samodzielnie posiłki z miej-
scowych specjałów. Planujemy wycieczkę 
fakultatywną po zabytkach Istrii (antycz-
ne amfiteatry i wczesnochrześcijańskie 
katedry) i mnóstwo czasu na odpoczynek 
na plaży. Natomiast chętni wyruszą na 
rejs po okolicznych wyspach: 
Mali Losnij, Cres, Krk i Rab. Będzie-
my żeglować nowoczesnym jachtem ze 

wszelkimi wygodami (2-osobowe kabiny 
sypialne, toalety, prysznice, w pełni wy-
posażona kuchnia), a ponieważ rejs bę-
dzie odbywał się po spokojnych wodach po-
między wyspami, spodoba się nawet osobom 
bez żadnego morskiego doświadczenia. Pod 
koniec pobytu zapraszamy na krótką wyciecz-
kę samolotami, aby jeszcze raz zobaczyć 
z powietrza to, co widzieliśmy z ziemi.
Impreza przewidziana jest przede wszyst-
kim dla właścicieli samolotów (także ul-
tralekkich) i ich rodzin. Jednak jeżeli nie 
należycie do tej grupy - nic stracone-
go. Trudno będzie w środku sezonu zna-
leźć Cessnę do wypożyczenia na tydzień, 
ale niektóre ośrodki szkolenia dysponu-
ją samolotami większymi, używanymi tyl-
ko sporadycznie do szkolenia complex lub 
ME. Wprawdzie są one droższe, to jednak 
szybsze, więc przy zabraniu na pokład 
3-4 osób koszt będzie porównywalny do 
„Czesiek”. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt z organizatorami.
Zgłoszenia na naszej stronie: 
www.justfly24.pl lub mailowo: 
m.zazula@justfly24.pl. Czekamy  
do 7 sierpnia, choć ilość miejsc jest 
ograniczona. 

Michał J. Zazula

LAST MINUTE
Redakcja JFM zaprasza również na krótszą, 
3-dniową wyprawę lotnicza na wyspę Rugia, 
która odbędzie się w dniach 22-25 lipca. 
Pozostały ostatnie wolne miejsca, osoby 
zainteresowane prosimy o pilny kontakt: 
m.zazula@justfly24.pl

W zależności od układu wnętrza samolot może 
zabrać na pokład maksymalnie 9 pasażerów oraz 
dwie osoby załogi. O wygodzie Pilatusa świadczą 
także drzwi pasażerskie wyposażone w schodki oraz 
drzwi bagażowe typu cargo ułatwiające nawet bardzo 
nietypowy załadunek o rozmiarze europalety.  
W 2010 roku PC-12 sprzedawał się z kwartału na 
kwartał coraz lepiej, a firma zamknęła roczną sprze-
dać na poziomie 79 samolotów tego typu.
Najmłodszym dzieckiem szwajcarskiego producen-
ta jest szkolno-treningowy PC-21, który w fabrycznym, 
czerwonym malowaniu, kreowany jest na mistrza pręd-
kości swojej wagi (wszedł do użycia w 2008 roku). Ta 
długonosa „rajdówka” lata z prędkościami zbliżony-
mi do 700 km/h, ale potrafi też być niezwykle oszczęd-
na na przelotach o długości ponad 1 300 kilometrów. 
Podobnie jak w przypadku PC-7 i PC-9, to maszyna de-
dykowana treningom wojskowych pilotów (samolot może 
zabrać pod skrzydłami sporo uzbrojenia), ale jego akroba-
tyczne możliwości sprawiają, że jest też nie lada kąskiem 
dla zespołów pokazowych i cywilnych pilotów pożąda-
jących adrenaliny. Ale uwaga przy lądowaniu - samolot 
przeciąga już przy 100 węzłach! 

Zdjęcia na górze:
Pierwszym samolotem Pilatusa był 
SB-2, tłokowy górnopłat idealny do 

alpejskich podróży. Niżej samolot 
P-2, protoplasta współczesnych  

maszyn szkolno-bojowych.

Zdjęcia po lewej:
Wyżej samolot P-2, niżej pierwsza 
z maszyn turbośmigłowych - PC-6 
Porter, zmodernizowana później  
do wersji Turbo Porter.

Zdjęcie w tle:
Pilatus PC-21 to z pewnością  

nie samolot dla każdego  
(lata do 700 km/h), ale na 

pokazy nadaje się idealnie!


