Już w starożytności doceniano i obserwowano zjawiska pogodowe. Grecki filozof ARYSTOTELES napisał
pierwszą pracę na ten temat.
Tytuł tej pracy w tłumaczeniu na język łaciński brzmiał: METEOROLOGICA.
Meteorologia, jako nauka ciągle się rozwijała aż do czasów współczesnych. Dzisiaj metody obserwacji
zjawisk meteorologicznych dokonywane są za pośrednictwem satelitów ziemi i ciągle udoskonalane są
sposoby interpretacji uzyskanych informacji.
Pomimo wielkiego zaangażowania nauki i techniki w prognozowanie pogody, czasami pogoda wymyka się
spod kontroli stwarzając wielkie zagrożenia w gospodarce i w komunikacji.

Prognoza pogody czasem nie sprawdza się, czego doświadczyłem po wielekroć - szczególnie pamięta się
sytuacje, kiedy zastajemy pogodę na docelowym lotnisku gorszą od prognozowanej. TROCHĘ ZANUDZĘ
CZYTELNIKÓW na temat meteorologii w lotnictwie i kontroli ruchu lotniczego na Atlantyku.
Prognozy pogody dla załóg lotniczych na całym świecie są ZNORMALIZOWANE i podawane dla
poszczególnych lotnisk, jako TAF i METAR.
TAF- (Terminal Aerodrome Forecast-Prognoza pogody dla lotniska) opracowywana jest dla każdego
z lotnisk w przedziale czasowym 9 albo 12 godzin.
METAR - (Aviation Routine Weather Report - Lotniczy Rutynowy Raport Pogody) podawany
i AKTUALIZOWANY dla poszczególnych lotnisk, co 30 minut.
Ogólnie w tych prognozach podawana jest siła i kierunek wiatrów, wielkość i rodzaj zachmurzenia,
podstawa chmur, widoczność, temperatura otoczenia oraz prognozowane zmiany w czasie, tych
podstawowych zjawisk meteo.
Na każdym większym lotnisku uruchamiana jest radiostacja tak zwany VOLMET (Meteorological
Information for Aircraft in Flight - Meteorologiczna Informacja dla Załóg w locie) nadająca w paśmie
118-136 MHz - z interwałem O, 10 MHz - prognozy TAF i METAR dla najbliższych lotnisk. Kto posiada
radioodbiornik z zakresem tej częstotliwości i jest w zasięgu to jest na bieżąco z pogodą. (Częstotliwości
118-136 MHz zarezerwowane są również do korespondencji radiowej z załogami)

Ja z tego często korzystam, wracają wspomnienia.
Ruch statków powietrznych nad Atlantykiem gdzie nie ma stacjonarnych r/latarni odbywa się po tak
zwanych "trakach". Traki to są drogi lotnicze nad Atlantykiem
zmieniane są w zależności od pogody raz na 24 godziny. Wiatry tak zwane JET STREAM (Prąd
strumieniowy) wieją zawsze z zachodu na wschód z prędkościami dochodzącymi do 50 - 250 km/godz.
i obejmują często olbrzymie obszary na kuli ziemskiej i sięgają do troposfery. Szerokość takiego prądu
strumieniowego jest różna w granicach 50 - 200 km. Traki planowane są tak, aby samoloty lecące z terenu
Ameryki i Kanady do Europy leciały z tylnym wiatrem a w odwrotną stronę pod możliwie najsłabszy wiatr.
Decyduje tu nie DŁUGOŚĆ trasy a CZAS przelotu. Różnice czasowe przy przelotach z kontynentu
amerykańsko-kanadyjskiego do Europy i z powrotem sięgają do 1,5 godziny lotu.
Rozwój techniki wyparł z użytkowania stare systemy nawigacji nad Atlantykiem takie jak: LORAN, DECCA,
OMEGA.
Dzisiaj podstawowym środkiem nawigacji dalekiego zasięgu jest system bezwładnościowy INS (Inertial
Navigation System). Aktualizacja wskazań w locie dokonuje się za pomocą GPS (Global Position System)
i na kontynencie również przy pomocy r/latarni VOR.
Kontrola ruchu lotniczego na Atlantyku prowadzona jest do 30 południka przez SHANNON w Irlandii a od
30 południka przez GANDER w Nowej Funlandii.
Kontrola opiera się na meldunkach załóg lecących na poszczególnych trakach, które meldują CZAS
i WYSOKOŚĆ przelatywanego południka i równoleżnika.
Pod koniec lat siedemdziesiątych wykonywałem rejs czarterowy na trasie WARSZAWA-GANDER
(dotankowanie samolotu) – MONTREAL - CHICAGO.
Z Warszawy wystartowałem przy pięknej pogodzie. Pogoda na trasie dobra, prognoza pogody dla lotniska
Gander na nasz przylot nie budzi zastrzeżeń.
Po minięciu 30 południka na Atlantyku i nawiązaniu łączności z kontrolą Gander, pytają o czas przylotu na
lotnisko w Gander i zapas paliwa nad lotniskiem jednocześnie podają nowy komunikat meteorologiczny
dla lotniska Gander, który nie gwarantuje lądowania.
Sugerują z tej pozycji bezpośredni lot na lotnisko GOOSE BAY. Nigdy dotąd nie otrzymałem takiej
propozycji skrócenia trasy nad Atlantykiem.
Lotnisko GOOSE BAY położone jest na dalekiej północy Kanady. Dolatując do lotniska odbieram
informację, że widoczność na lotnisku wacha się w granicach 300 - 600 metrów i pada marznąca mżawka
a hamowanie na pasie jest dużo poniżej wymaganej normy. Przygotowują pas startowy do lądowania,
który będzie czynny za około 1,5 godziny. Zawracamy do Gander, z nasłuchu radiowego wynika, że na
całej Nowej Funlandii nastąpiło załamanie pogody.
Na najbliższych lotniskach Gander, Halifax, St. Anthony mgła. W naszej sytuacji najbliższe lotnisko
z dobrą pogodą to MONTREAL.
Znalazłem się nad terytorium Kanady z zastraszająco małą ilością paliwa - sytuacja z każdą minutą lotu
staje się coraz bardziej poważna.
Obliczamy czas dolotu do Montrealu, zapas paliwa i poprawki poszczególnych parametrów lotu. Wszystko
jest na granicach BEZPIECZEŃSTWA.
Lecimy do Montrealu z instrukcją na kolanie na prędkości maksymalnego zasięgu samolotu. Czas, zużycie
i pozostałość paliwa to teraz podstawowe parametry kontrolowane na bieżąco. W Montrealu wiedzą
o naszych problemach - otrzymujemy zgodę na lądowanie w pierwszej kolejności prosto z trasy.
Wydaje się wszystkim, że czas się wlecze paliwa ubywa a do lotniska daleko. Już na zniżaniu na
wysokości około 4000 metrów mignęła kilka razy czerwona lampka sygnalizująca pozostałość paliwa
w jednym z zbiorników. Wiem, że przy ciągłym świeceniu wszystkich czerwonych lampek pozostało paliwa
na 20 - 30 minut lotu.
Słyszymy jak samolot AIR CANADA prosi o zajęcie pasa startowego. Nie zezwalają i informują załogę:
Stand by, position Lot Polish long final, they have red lights fuel - (zaczekaj polski lot na długiej prostej
mają paliwo na czerwonych lampkach.) Nie jest to prawdą nigdy takiego meldunku nie składaliśmy.
Lądujemy prosto z trasy, oddychamy z ulgą, że to wszystko już za nami, wyłączamy 2 silniki. Pasażerowie
nieświadomi niczego biją brawo za lądowanie. Po kilku latach, kiedy przeszkalałem się w SEATTLE na
samolot BOEING-767 instruktor powtarzał: dobre lądowanie to takie, kiedy ty i pasażerowie wychodzą
z niego cało a doskonałe to takie, kiedy samolot może być powtórnie użyty. Myślę, że miał 100% racji.
Kontrola pyta o pozostałość paliwa odpowiadamy na około 30-minut lotu. Po lądowaniu przychodzi
inspektor sprawdzić ile świeci się czerwonych lampek sygnalizujących końcówkę paliwa. Lampki się nie
świecą - paliwomierz wskazuje około 4 tony paliwa.

Teraz jak najszybciej musimy dostarczyć pusty samolot do CHICAGO do wykonania następnego
czarterowego rejsu do Warszawy. Pogoda w Chicago się psuje, sygnalizują silne burze i przejście tornado,
które zdąża w kierunku Chicago.
Przewidziane lądowanie w Chicago około południa lokalnego czasu. Tankujemy paliwo i 2 tony wody do
zbiornika balastowego. Przy przebazowaniach pustym samolotem trzeba samolot wyważyć tak, aby
środek ciężkości samolotu był w granicach normy, dlatego tankujemy wodę do specjalnego zbiornika
balastowego, który umieszczony jest z przodu samolotu, w którym mieści się 3 200 litrów wody.
Załoga nie ma żadnego przyrządu w kabinie, który informowałby załogę czy zbiornik z wodą jest pełny czy
pusty. Można to sprawdzić pod samolotem wysuwając z kadłuba specjalną miarkę.
Było kilka pomyłek na początku eksploatacji samolotu, załoga wystartowała z wodą w zbiorniku, której tam
być nie powinno. Na szczęście samolot był lekki - lot po trasie europejskiej nie z pełnym dopuszczalnym
ciężarem do startu. Można to było zauważyć dopiero po starcie ustawiając statecznik poziomy na większy
kąt celem zrównoważenia nadmiernego obciążenia przodu samolotu. Gdyby to był start z pełnym
dopuszczalnym ciężarem do startu 168 ton nie wiadomo, z jakim skutkiem zakończyłby się taki
"eksperyment".
ŚWIAT NIE STOI W MIEJSCU. Dekady lat 1980/1990 to okres gdzie linie lotnicze wprowadzają do
eksploatacji samoloty szeroko-kadłubowe z większą ilością przewożonych pasażerów. W ślad za tym
zwiększa się corocznie ilość odprawianych pasażerów na lotniskach. Lotnisko międzynarodowe w Chicago
O’HARE posiada 7 pasów startowych i olbrzymi port lotniczy. Obecnie lotnisko odprawia około 70
milionów pasażerów rocznie.

Chicago to po Warszawie największe skupisko Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia ( ponad 1
milion 100 tysięcy).
Polacy w Chicago posiadają stację radiową, wychodzą 2 codzienne gazety i kilka tygodników,
kilkugodzinne programy telewizyjne emitowane w 2 stacjach TV.
Tak było na przełomie lat 1980/1990.

Startujemy do Chicago. Przy dolocie wyczuwa się coraz większy ruch w powietrzu, każdy chce zdążyć
wystartować albo wylądować przed nadejściem frontu burzowego i sygnalizowanego tornado.
Lądujemy, jako jeden z ostatnich samolotów, po czym administracja zamyka lotnisko O’HARE.
Jedziemy do hotelu. Pomimo że jest wczesne popołudnie na ulicach zapada ciemność. Świecą się lampy
uliczne. Gigantyczny korek samochodowy.
Raz po raz potężne błyskawice rozświetlają horyzont. Wreszcie hotel - jesteśmy wszyscy wykończeni po
ostatnich przeżyciach.
Pomimo wszystko nie mogę zasnąć, natarczywe myśli przelatują przez głowę. Dzwonię do następnego
pokoju do inż. pokładowego Bronka Krochmala z zapytaniem: Czy wpisałeś do raportu technicznego, że
w zbiorniku balastowym jest woda?? On też nie śpi i męczy go ten problem, bo nie jest pewien.
Zbliża się północ - dzwonię do naszego biura na lotnisku z zapytaniem czy nasz samolot wyleciał. Słyszę
w odpowiedzi: Panie kapitanie mamy HORROR na lotnisku. Nogi się pode mną ugięły, bo wróciła
natarczywa myśl o wodzie w zbiorniku balastowym.
Jak się okazało lotnisko wznowiło pracę jak osłabła nawałnica, która przewalała się przez Chicago. Ruch
samolotów startujących i lądujących spiętrzył się do tego stopnia, że kapitan Michalski kołował do pasa
startowego 1 godz. 50 minut i stwierdził, że ma za mało paliwa i musiał zawrócić celem dotankowania. Po
wykołowaniu z GATE (ze stojanki) otrzymał 70 kolejność do startu zawrócić nie mógł, musiał dokołować
drogą kołowania do pasa startowego zająć pas i opuścić pas tak jak postępuje każdy samolot po
lądowaniu.
Musieli jeszcze poczekać aż zwolni się jakaś stojanka, aby mogli wkołować celem dotankowania paliwa.
Przyjechała wcześniej zamówiona lotniskowa straż pożarna i w jej obecności z pasażerami na pokładzie
dotankowano samolot i z wielogodzinnym opóźnieniem polecieli do Warszawy.
Takie to bywają perypetie pogodowe na lotniskach na różnych kontynentach na świecie.
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