


oło Szwojcorio jest przykryło

niskim strotusem. No, moze
nie cołc, bo drugie ty|e sko'

sterczy w słońcu ponod mo.rzem
chmur _ ole . W kc,żdym rozie no
ziemi jest szoro i smutno. Gdy ron-
kiem l1 listopodo dojeżdżomy
z miosteczko Stons (wym. sztons)
do zokłodów połozonych w dolinie
no skroju lotnisl<o Buochs (LSZC),
pionowe zboczą widoc tylko do
pewnego poziomu. Zopomiętu ję

go, by oceniĆ, czy chmury się pod-
niosq, czy nie. Posqce się dookolo
biołe l<rowy nie zwrocojq no nos
uwogi. W ogÓIe w fobryce ponuje
ciszo, której nie pzeszywcjq piekiel-
ne worknięcio nitownic, towozyszq-
ce produ|<cji somo|otów z metoIu _

to jok oni tu wykuwojq nowe jutro?

Szwojcoay, wiodomo, ceniq ciszę.
Nitowonie struktur Prlotusów odby-
wo się u podwykonowcyw Pońugo-
|ii, c niedowno swojq ofeńę pze|or-
sowoły PZL Swidnik. Wczoroj dotorł
już tutoj pierwszy kodłub z Po|ski.
Tok więc momy i w Pilotusie czqst-
kę procy poIskiego robotni|<o...

Rok temu donosiliśmy o tysięcz-
nym Pilotusie PC-12 oddonym do
kliento. W holi jeszcze wisi okolicz-
nościowy tronsporent, choc w pay-
szłym tygodniu mo zostoc dostor-
czony już tysiqcsetny egzemploz'
ldzie, jo|< większośc, do Stonów
Zjednoczonych. Jokby nie było, jest

tom ciqgle nojbogotszy rynel<

Fenomen PC- I2
po|ego nc 1ym, że cieszy się on

dużym popytem, mimo iż nie jest

Autor nod Alpomi w kokpicie PC 72NG

że byc używany \Ą D::r
żerskim. Jego zcJe_.
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fot. Pllotus Aircro{1

ckczuje się tońszy w uzy,t|<owoniu

przy zopewnieniu równie krót[iego
lub nowet kozystniejszego czcsu
podroŻy' Pcsożerowie nie muszq
l<orzystoc z drogich lotnisl< l<ontro-

owonych, no l<tórych siłq rzeczy
tyłrocc się n^nosluo czosu, rie
rrolriqc j-lż o dojezdzie, no1pierrł

no nie, c potem do włościwego ce-
lu. Podrózowonie w l<omfońowych

vvcrun <och 
''door 

to door" to glów-
no zcleto tego somolotu, zo l<tóry

l<lienci gotou'l sc zoptcclĆ cenę 4,3
nlln doLorów' ' '

Z kolei d o Pilolo a Q- )(-' 2-

tkl to el<scy'tu jqce mie]sce prcc,", 1c-

czqce cechy lotonio sorroloiem i-

niowym z cołym urol<iem generoL

oriotion' Mcm >ię o Ę* dzis one
l<onoc, tyll<o czy tcr podstowo

chmur się podniesi-.? ,' Nie podnie-
sie" wyjośnio n' Mo11hics, który
^o. op' .. o o Do zol rodzie, pro

cule t.l ri promocji, cle som jest pi-

oter'r z icencjq zowodowq ,,To jest

l']ocnnebel" (dosl' wyso|<c mgło),
rv głębol<ich oIpejs <ich do|inoch zc-
Iegc zimne powietrze, górq przemy-

|<c ciepłe, u|<łod bordzo stcbiIny, ]e-
:ieniq coł1 mi i;god-io''li Szr,.cjcc-

Y
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Pilotus PC l2 NG. W listopodzie 20l I dostorczono 1 100. egzemploz tego typu

PC- t2 cieszy się

duzym pop).tem"

choć nie jest to

samotr0t

do zarabiania

nich jeden przystrojony wiechq
z kwiotków. To ten ze Swidniko.
Zwiedzcmy jeszcze zautomolyzo-
wonq lc|<iernię i wychodzimy no ze-
wnqta, by zcczerpnqc świeżego po-
wietrzo. ,,Alpy, tu się oddycho!"
jol< powiedziol Kromer z Vobonku.
Foktycznie: woń nowozu z oko)icz-
nych pó| toworzyszy nom pzez cołr

poblt '.' Stons Mgło zwiso no tej
son.e "."' sokości' Spoglqdom no
niebc '. kierunku podejścic do po-
sc 07 skcd dobiego odgłos turbiny
nc '., c]nr'ch obrotoch. Zo chwi|ę
z <łebów WnUŻo się choroktery-
si' czne pięc świoteł refle|<torów
o potem z cichym szumem turbo-
snligłowego nopędu caty PC-l2'
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rio jest ukry,to pod tokq kołdrq
Tymczosem

zwrcdzaffry zakJad
Tol<ich odwiedzin molq tu wiele,

bo ścieźko zwiedzonic jest ustolonc
i ilustrowono eksponotomi i plon-
szomi' W holi obróbli skrowoniem
cicho procujq sterowone numerycz,
nie obrcbiorki. lntegrolne elementy
o no jbordziej skomplil<owonych
|<sżołtoch, z oIuminium, stoli, \to-
nu. Nowet turbinl<o wentylotoro mo
łopotl<i nie gięte, ole frezowcne.
Wszystl<o to robi wielkie wroŻenie.

W holi kompozyłów nie CzUc wo-
ni tkcniny pzesyconej Ąlvicq
wszvstkie owiewki sq z preimpre-
gnolow. Ukłodo się je no formie po-
zytywowej i wkłodo do outoklowu.
Czysto, nietoksyczno roboto. Mot-
thios koniecznie chce, żebym spró-
bowoł jok moło wozy płetwo ogo_
nowo z [evloru. Foktycznie, prowie
nic. ..

Nc montożu stojq gotowe kodfu-
by i 1uż po|okierowone skzydło, to
wszędzie jest nojdłuższy etop pro-
du|<cji, notoszerowoć je wyposoze-
niem, kilometromi kobli. Wśród
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Paed stońem z Buochs no posie 25.
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Jokby UFo lqdowoło. Przechodzi-
my do holi gdzie stoi ,,nosz" PC-
-l2NG, czyli obsolutno ,,nowko",
zokupiono przez przedsiębiorcę
z Koliszo, o pay nim Wojtek Jezior-
ski z firmy JB lnvestments, no której

zoproszenie tu jestem, kończy wło-
śnie wypełnionie dokumentów od-
bioru' Zauwożom, że znoki SP-SAB
znikly, prztlkr'1te szwojcorskimi H B-

-FVK. ,,Ten lot odbyrło się pod nod-
zorem szwojcorsl<im, więc prryszły

tu dwie ponienki pzed chwilq i zo-
lepity". Prz.l somolocie spotykom
też dwóch pilotów - Domiono Ko-
połę i Todeusza Forgaczc, ktorzy
włośnie zdoli egzominy po pięcio-
dniowym kursie teoretycznym i zo-

roz rozpocznq szkolenie prc ktyczne
na Type Roting PC- l 2. Kożdy po l 0
godzin. O swoim nowym worsztocie
procy mówiq z błyskiem w oku. Nie

Drogo kołowonio pzecino się z ulicq'

dziwię się. Pzedtem |oto|i no Pi-
perze Molibu Mkoge - somolocie
high peńormonce ole tłokowym. Pl'
/otus to cięższo i większo moszyno
innej klosy, więc też i wyższy szcze-
bel w korieze zowodowej.

Roll-out
Podieżdżo ciqgnik i wyprowodzo

lśniqcy somoIot przed hongor.
Z PC-l2, który włośnie wy|qdowol,
wychodzi pilot fobryczny i instrul<tor

Theddy Spichtig. Podchodzi do no-
szego, robi szybki metodyczny ob-
chód, po czym zoproszo mnie no
prowy{otel. Pon Jon Borowski, wło-
ściciel JB Investments wroz z Wojt-
|<iem rozsiodojq się w kobinie z tyłu.

Wsuwom się no prowy fotel. Pod-
czos prezentocji P/otuso w Worszo-

outomotycznie dojq piemszeństwo somolotowi

wie pilot, który nim pzylecioł, po-
zwolił mi ty|ko wyregu|owoć siedze-
nie, więc wykozystuję teroz tę wie-
dzę. ,,re fuzy kuIki..." zaczynoThed-
dy.,,Jo, jo,lch welss''. chodzi o trój-
kqt z tzech kulek nod toblicq pzy-
zqdów' Jok w ATRze. Tok regu|uję

wysokość fotelo by je widzieć w jed-

nej płaszczyźnie o niebieskie w jed-

nej linii. Theddy pokozuje mi mop-
kę _ wystońujemy no zochód, polo-
tomy nod chmuromi, o potem pole-
cimy no wojskowe lotnisko Emmen,
gdzie zrobimy cloud breoking no

lLS-o i wrocomy do Buochs już

w VFR. Wysokość |otnisko to 1220
stóp. Pytom o wysokość paejścio-
wq. ,,W Szwojcorii podoje jq kożdo-
rozowo kontroler" - ot, ciekowost-
ko. Pilot głośno odczyłuje check li-

stę i sprowdzo wszystko po ko|ei
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ZdolnośĆ do

operowania

z krótkich lotnisk

trawiastych

sprawia.

że PC-]2,tafszy
w uzytkowaniu

od business

jetów, Zapewnia

równie krótki

lub nawet krótszy

CZaspodróży

w kobinie. Robi to szybko, ole do-
kłodnie. Storter, ign'ttion... turbino
podejmuje procę. Wkłodomy stu-
chowki, rzut oko do tylu czy posoże-
rowie zopięci w posy. ,,Kołuj" mó'
wi Theddy. Z nobożeństwem popy-
chom monetkę i wdeptuję pedoł
steru kierunku gdy tylko somolot
drgnqł. Wo|no prowodzę po zółtej
linii do wqskiej drogi kołowonio.
Jest bordzo wqsko, Zokłod jest

w pewnej odległości od Iotnis|<o,

trzeba pzeciqc... drogę publicznq,
po której normolnie jeżdżq somo-
chody' Paepuszczq nos? Jokimś cu-
dem zopclojq im się czerwone świo-
tło, więc jodę. Ten cud, to czujnik
obciqżenio w osfo|towej nowierzch'
ni i k|iknięcie w pzycisk nodowonio'
Ależ outomotyko! Docierom do po-
so i słyszę jok wieżo zezwo|o no

boclłrock do progu. Robiqc zwrot
zouwożom... oczko wodne z łobę-
dziomi, sto metrów od progu poso
(,,o gdyby toki ptok..." itd.). Widocz-
nie one bez cleoronceu nie zojmq
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Theddy Spichtig, pilot fobryczny i instruktor w zokłodoch Pilotuso - w swoim noturolnym środowisku.''

,,Sto||, sto||" ostzego komunkot głosowy. Zc chwi ę zodzioło stick pusher

I,LAR 12,/201I
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Lotonie w A|poch to niezwykłe pzeżycie''.

poso. Tu ponuje pozqdel<. Momy
zgodę no stoń.

,,Startujesz?"
_ p}ło Theddy' Spoglqdom

wzdłuż poso no szory sufit chmur
przed nomi. To lFR. .Nie pzygoto-
wołem się, nie znom wszystkich
prędkości, no i chcę robić zdjęcio
w trokcie pzebijonio chmur.,,Przej-
mę nc góze |eśli pozwolisz". Thed-
dy popycho monetkę. Przyspiesze-
nie Młoczo nos w fotele, rozbieg
bordzo |<rótki. Wchodzimy w bure
chmury, by zo chwilę zochwycoć się
już pelnym słońcem i błękitnym nie-
bem. Po prowei Z biołego mozo

l 80 knotów, NG 98% mocy. Przed
nomi pionowe ściony gór sięgojqce
do somego niebo' Wydoje mi się, że
jestem zo blisl<o i kłodę somo|ot
w zokręt. ,,Podejdź bliżej". Trochę
doświodczenio w szybowcu no zbo-
czu Skzycznego czy Mogury mom,
o|e nie pzy czymś tokim. Widoki
oIśniewo jqce. No wysokosciomierzu
już 9200 stóp, o nostowo ciqg|e
1022. Nie dziw, że oni się nie spie-
szq z wysokościq przejściowq -
wiezchołki gor jeszcze sq nod no-
mi. Theddy redul<uje moc do 80%.
Dzieźqc w dłonioch mocorny Wo-

Iont Pilotuso upzedzom go, że zro-
bię ósemkę z pzechyleniem 45
stopni. Po grodientoch sil czuc, że
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Kodłuby w trokcie montożu u poscżenic
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to duzy somolot, mo swojq bez-
włodność, ole to jeszcze nie Boelng.
Z tyłu jokiś hołos. To złoĄł się nie-
zobezpieczony stolik. odwrocom się
do posozerów sq uśmiechnięci.
oglqdojq widoki' Jo też nie wiem,
co lepsze - pilotowonie, czy fotogro-
fowonie' Dokręcom ósemkę. To te-
roz stolling speed, pzyciskiem try-
mero no drqżku podciqgom moskę,
no klopcch osiqgomy 66 węzłow'
Dziolo stick pusher. No, jużdobze.
Ech, piękne te góry, te chmury, ten
somolot... Lećmy do tego Emmen.
No wyświetloczoch Honeyłvell bor-
dzo czt1Ielne EHS| czy|i wskoŹnik
orientocji poziomej, ole i też profil
podejścio, no |<tórym widoc ściezkę
noLozonq i wskoznik połozenio so-
molotu, o to wszystko no tle zeczy-
wistej topogrofii. Jeźe|i pod ścieżl<q

sterczy somotny szczyt. To góro Pi-
lotus, od której zokłod wziqł nozwę.
Moje stery. Wznoszę się w tempie
1200 stóp no minutę no prędkości

Autoklow do obróbki cieplnej kompoąłów. Poniżej: formowonie owiew|<i z preimregnotóW

lo



Dłvignio steru kierunl<u (z prawej) Wfrezowono z jednego l< oc]<o durolu. obok inne elementy
Skzydło paed montqzem, iuż polol<ierowone

Z cołej siły w prowo/ Czy zzo rogut

czyli zzo mos)avu góry Pilotus, nie

wy|eci jokiś inny somo|ot' TCAS
pewnie pzez góry nie dzioło. Do-
Strzegom w końcu świotło |<rowę-

dziowe poso w Buochs, słobsze niż

w Emmen. Wyprowodzom no pro-

stq. Theddy pozwolo mi lqdowoc
osekurujqc ul<rodl<iem stery. Pręd-
kośĆ podpowiodo komputer no
podstowie czujniko l<qto notorcio
o|<. 85 węzłów. Gdy somo|ot dotyko
ziemi pilot przełqczo śmigło no re-

EI

jest góro olbo wqwóz, to pilot mo
pełnq tego świodomość' Myślę
o Smoleńsku... Jesteśmy ustobiIizo-

woni w ILS nod Emmen, pilotuje

Theddy, o włościwie cutopiIot
ł modzie opprooch. To d|o mnie zo
|..ożdym ro/em czary'' ZanUrzomy się

w śnieżnobiołq l<ipiel, otoczo nos

S7orosc o potem nogle wyłonio się
bury teren i świotło poso tay mile
pzed nomi' Theddy dzię|.uje im zc
współprocę i zmy|<o w lewo. Dopro-
5zom się sterów, bo czu1ą, Że moio

przygodo dobiegc |<ońco. Widoki
szore i smutne, choc to paepiękno
okolico - Jezioro C^erech Konto-
nów otoczone góromi. ,,Lec 6ze-
giem''. Widziolnośc jest nojwyżei 3
km. Bzeg nie jest prosty, co rusz

wyłoniojq się paede mnq góry. Czę-
ściej zerl<om no sztuczny horyzont,

bo o noturolny tu trudno. Wreszcie
rozpozno)ę wqwóz między góromi,
który doprowodzi nos no prostq' Ale
prosto to jokby ulico popzeczna do
nosze|. No skrzyżowoniu potrzę
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Wers i |<ończymy dobieg jeszcze
przed noszq drogq kotowonio czyli
w l/4 poso. Pos mo 2000 mi somo-
lot wyrobio się poniżej 500 m. Z ho-
mowoniem wyrobiłby się w 300 m.

Kołuję znonq mi już drogq do zo-
kłodów. Wychodzę z somolotu
z wielkim uśmiechem. Nie zozno_
łem komfońu podróżowonio w l<o-

binie posożerskiej, ole wierzę no
slowo _ k|ubowe fotele, dużo miej-
sco no nogi, odrębno pŻestrzeń no
tooletę, zomykcno no dzwi. Wło-
ściciel ,,pzesicdł się" no Pilotuso
z Malibu Miroge, więc uzqdzenie
Wnętrzo mo, iok widoc, kolosolne
znoczenie, choć podwyższo cenę.

Robię zdjęcio no pozegnonie -

poro wrococ punktuolnyrri szwoj-
corskimi pociqgomi do Zurichu.
No |otnisku kupuję |<owołek em-
mentolero ze szwoicorskim krzy-
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żem no opokowoniu' ostotecz-
nie ,,się ro6ilo" cloud-breoking
w Emmen...

V- -r^{ V-^\rzy'szLar 
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Firmo Pilotus Flugzeugwerke
AG zostoło zołożono 1 ó grud-
nio l939 r. W mieiscowości
Stons ioko worsztot reolizuiqcy
zomówienio obsługowe szwoi-
corskich sił powietznych. Proce I
nod pierwszy"n soro o'em, zo-
proiekioworyrr specioln.e do
iotonio w goroch 

'pięcioosobo-

wyn 5B-2 Pe/i(on, rozpoczęto
zinq'9dl _ swór p,erwszy lot

't'loszyno łiyl6pq|. 30 mo jo

l944' eok pózniei oblotono
woiskowy somolot treningowy
P-2, o w l953 r. iego nostęp-
ce. P-3. Przełomem bylo wpro-
J.oozen e w 1959 r. PC-ó Por-
ler, wszechstronnego somolotu
o znokomi1ych włosnościoch
STCL, który podc7os sZWolcor-
sko-polskiel wyprowy himoloi-
skiei no Dhoulogiri wsłowił się
Ustonowieniem w l9ó0 r. re-
kordu wysokości lqdowonio
5750 m. Somoloty Pońer sq
produkowone do dziś W Wersii
Z nopędem turbośmigłowym.
Firmo mo również w dorobku
somolory treningowe PC-7
i PC-9, cołkowicie meiolowy
szybowiec PC-i i, obsolułnym
bestsellerem iesi iednok obioto-
ny w )994 r. wielozodoniowy
PC-12, wyprodukowony do iei
pory w ponod 1 1 00 egzemplo-
rzoch. Noinowszq konslrukc;q
Piloluso ies podobay do pol-
sĘiego PZL- 130 or]ik, 'ecz nie-
co większy somolot 1reningowy
nowei generocii PC'27. (ms)
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Komfońowq kcbjno PC /2NG w wersji dlo ó posożerów.

Zokłody Pilotus AG w Stons
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