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Do najlepszych w tej dziedzinie
nale˝y Aeroklub Jeleniogórski.
Latanie falowe ma tu d∏ugà i boga-
ta tradycj´. Nie bezpodstawnie nazy-
wany jest on „kopalnià diamentów”.
W ciàgu ostatnich 55 lat lotów falo-
wych, piloci zdobyli tam 827 dia-
mentów za przewy˝szenie 5000
m i ponad 1000 przewy˝szeƒ do
Z∏otej Odznaki Szybowcowej. Wielo-
krotnie bito wysokoÊciowe rekordy
Êwiata i Polski. Ostatni kobiecy re-
kord Polski w kategorii szybowców
jednomiejscowych nale˝y od 12 ma-
ja 1987 r. do El˝biety Urbanowicz,
obecnej szefowej wyszkolenia Aero-
klubu Jeleniogórskiego. Osiàgn´∏a
wysokoÊç absolutnà 9250 m (prze-
wy˝szenie 8250 m).

SZYBOWNICTWO
Loty falowe

Holowanie do lotu falowego wymaga specjalnych umiej´tnoÊci od obu pilotów
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Fala
jest jednym
z najmniej
poznanych

zjawisk
meteorologicz-

nych,
a jednoczeÊnie

najbardziej
po˝àdanym

przez pilotów
szybowcowych.

To dzi´ki niej
mo˝liwe

sà loty
na wysokoÊci

ponad
10 tys. m

w niesamowitej
ciszy

i spokoju.

cumulus lenticularis (Ac len) i cirro-
cumulus lenticularis (Cc len), czyli
os∏awione soczewki. Soczewki cz´sto
u∏o˝one sà warstwowo. Chmury te
nie przemieszczajà si´ lub przesuwa-
jà si´ znacznie wolniej ni˝ wiatr.

Gdy masa powietrza przep∏ywa
w kierunku prostopad∏ym do ∏aƒcu-
cha górskiego, w powietrzu panuje
równowaga sta∏a, a kierunek wiatru
jest niezmienny – niezale˝nie od wy-
sokoÊci fala jest pewna.

Poniewa˝ wiatr mo˝e wiaç do ni˝u
lub od wy˝u – w zale˝noÊci od tego,
który z oÊrodków znajduje si´ bli˝ej,
równie˝ fala mo˝e byç wy˝owa lub
ni˝owa.

Pierwsza z nich charakteryzuje si´
niewielkà iloÊcià niskich chmur, co
powoduje ˝e lot odbywa si´ przy
pi´knym niebie, z widzialnoÊcià zie-
mi, cz´sto w ostrym s∏oƒcu.

Natomiast przy fali ni˝owej za-
chmurzenie mo˝e byç tak du˝e i dy-
namicznie si´ zmieniajàce, ˝e za-
mknie przestrzeƒ mi´dzy niebem
a ziemià. JeÊli pilot w por´ nie do-
strze˝e niebezpieczeƒstwa, szybo-
wiec znajdzie si´ nad chmurami, bez
widzialnoÊci ziemi, a wtedy orienta-
cja w przestrzeni bez sprz´tu elektro-
nicznego staje si´ niemo˝liwa.

Latanie na fali niesie jeszcze jedno
niebezpieczeƒstwo – oblodzenia szy-
bowca i oszronienia kabiny. Szcze-
gólnie przy fali ni˝owej, gdy tempe-
ratury sà znacznie ni˝sze i wilgotnoÊç
wi´ksza, zbli˝anie si´ lub wr´cz wla-

dzi´ki niemu mo˝liwe sà loty na wy-
sokoÊci znacznie przekraczajàcej 10
tys. m w niesamowitej ciszy i spoko-
ju.

Zjawisko ruchu falowego powie-
trza powstaje, kiedy wiatr wiejàcy ze
sta∏à pr´dkoÊcià napotyka na prze-
szkod´, jakà jest pasmo górskie. Na
zawietrznej stronie masywu tworzy
si´ zawirowanie, przypominajàce
obracajàce si´ m∏yƒskie ko∏o – to ro-
tory. Ich widocznà oznakà sà fracto-
cumulusy, pulsujàce wraz z ruchem
powietrza. Tu panuje prawdziwy ma-
giel – gwa∏towne ruchy pionowe po-
wietrza nierzadko przekraczajà 30
m/s. Trudno sobie wyobraziç, co
dzieje si´ z szybowcem, którego jed-
no skrzyd∏o znajdzie si´ w strefie
wznoszàcej rotoru, zaÊ drugie w cz´-
Êci, w której powietrze opada z tà sa-
mà pr´dkoÊcià. Dla pilotów to praw-
dziwy test wytrzyma∏oÊci i odporno-
Êci.

Nad tym m∏yƒskim ko∏em powie-
trze przemieszcza si´ równolegle do
ziemi zgodnie z kierunkiem ruchu
ca∏ej masy powietrza. Na jego po-
wierzchni powstaje fala. Poniewa˝
nad tym zafalowaniem przemiesz-
czajà si´ kolejne warstwy powietrza,
równie˝ i one ulegajà za∏amaniu
i wybrzuszeniu. Im silniejszy wiatr,
tym to zafalowanie kolejnych warstw
ciasteczka, jakim jest atmosfera, si´-
ga wy˝ej. Na szczycie ka˝dej warstwy
zafalowania tworzy si´ czapeczka
z kryszta∏ków lodu. To w∏aÊnie alto-

Jelenia Góra jest po∏o˝ona u stóp
Karkonoszy. Zaledwie 20 km dzieli
lotnisko od Karpacza – rejonu w któ-
rym wyst´puje silne pole fali pierwot-
nej znad gór. Znacznie bli˝ej Jeleniej
Góry rozciàgajà si´ strefy drugiej
i trzeciej fali.

Nieznana i po˝àdana
Fala – tajemnicze zjawisko, które

zosta∏o zaobserwowane jeszcze
przed wojnà przez szybowników
niemieckich i okreÊlone mianem
„dziwnych noszeƒ”. Do dziÊ jest jed-
nym z najmniej poznanych zjawisk
meteorologicznych, a jednoczeÊnie
najbardziej po˝àdanym przez pilo-
tów szybowcowych, poniewa˝ to

Wczesnà jesienià
wi´kszoÊç aeroklubów,
nie tylko w Polsce,
zamyka hangary
z szybowcami.
Nie oznacza to jednak,
˝e aktywni piloci
muszà czekaç
ponad pó∏ roku,
aby znów wznieÊç si´
w powietrze.
W oÊrodkach górskich
czeka na nich
nowe wyzwanie:
latanie falowe.

Górskie loty dostarczajà niezapomnianych prze˝yç
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tywanie w soczewki grozi powa˝nymi
konsekwencjami. Utrata sterownoÊci
i panowania nad szybowcem, w któ-
rym skrzyd∏a pokry∏y si´ grubà war-
stwà lodu to kwestia kilku chwil.

Skakanie po falach
W rejonie Karkonoszy wyst´pujà

cz´sto trzy fale, le˝àce jedna za
drugà: pierwsza (pierwotna) – naj-
silniejsza i najwy˝sza nad Karpa-
czem i Borowicami, czyli przy sa-

mych górach, druga – za Sosnów-
kà i trzecia – w okolicach jele-
niogórskiego lotniska. Wyczepiajàc
si´ na trzeciej lub drugiej fali mo˝-
na przeskakiwaç z fal wtórnych do
pierwotnej, by dopiero póêniej po-
szukiwaç kolejnych pól falowych,
u∏o˝onych równolegle do pasma
górskiego. To jest sztuka, którà
opanowali przede wszystkim wy-
trawni piloci z du˝ym doÊwiadcze-
niem. Przemieszczajàc si´ w kie-
runku gór, pomi´dzy tymi rejona-
mi, gdzie wyst´pujà noszenia falo-
we, znajdujà si´ strefy, gdzie po-
wietrze opada i nast´puje silne du-
szenie, znacznie mocniejsze ni˝
w strefie, w której przed chwilà pi-
lot nabiera∏ wysokoÊci. A to dlate-
go, ˝e nabór wysokoÊci nast´puje
na fali s∏abszej ni˝ ta na którà si´
przeskakuje.

Bywa jednak i tak, ˝e wyczepienie
na fali wtórnej jest konieczne, jeÊli
szybownik marzy o bezpiecznym do-
staniu si´ w rejon pierwszej fali. Kie-
dy wiatr jest bardzo silny, a przecho-
dzenie przez rotory grozi zbyt du˝ym
ryzykiem, hol koƒczy si´ na drugiej
fali i pilot szybowca dopiero po osià-
gni´ciu odpowiedniej wysokoÊci
przeskakuje na pierwsza fal´.

Pod szczytem fali wskazywanym
przez soczewki (Ac len), znaczniej
poni˝ej powstajà chmury typu frac-

tocumulus (Cu fract) – one wskazu-
jà po∏o˝enie rotorów. Te cumulusy
rotorowe (Cu rot) wyglàdajà z do∏u
jak zwyk∏e chmury k∏´biaste (Cu)
powstajàce w typowy termiczny
dzieƒ. Jednak nie przesuwajà si´
wraz z wiatrem a jedynie k∏´bià
równolegle do pasma górskiego
obracajàc si´ jak gigantyczny wa-
lec. Aby dostaç si´ w rejon pierw-
szej fali, szybowiec musi byç holo-
wany w∏aÊnie przez t´ stref´, gdzie
powietrze jest bardzo burzliwe.

Podczas holu silny rotor grozi nie
tylko trudnoÊciami w prawid∏owym
pilotowaniu samolotu i szybowca,
ale nawet zerwaniem liny holowni-
czej. Dlatego te˝ od ka˝dego pilota
który b´dzie mia∏ do czynienia z lo-
tami falowymi – czy to jako szybow-
nik, czy jako pilot holówki – wyma-
gane jest odpowiednie przygotowa-
nie do lotów (w szczególnoÊci lotów

w warunkach silnej turbulencji).
O tym jak bardzo niebezpieczne

mogà byç rotory, piloci z Jeleniej Gó-
ry przekonali si´ nie raz. Marek Kor-
neç jest instruktorem w AJ. Latajàc
w klubie od wielu lat zdoby∏ bardzo
du˝e doÊwiadczenie w lotach falo-
wych. Wspomina jednak kilka swo-
ich lotów, gdy pot´ga natury kolejny

Odznaki szybowcowe

Srebrna i Z∏ota – przyznawane sà przez FAI jako potwierdzenie dokona-
nia wyczynu sportowego. Warunkiem uzyskania Srebrnej Odznaki Szy-
bowcowej jest przelot 50 km, lot trwajàcy ponad pi´ç godzin oraz prze-
wy˝szenie (czyli ró˝nica mi´dzy wysokoÊcià wczepienia a najwy˝szym
osiàgni´tym pu∏apem lotu) 1000 m. Przewy˝szenie 3000 m oraz przelot
na odleg∏oÊç 300 km nagradzane sà Z∏otà Odznakà Szybowcowà. Naj-
wy˝szym trofeum sà diamenty: za przelot 300 km po trasie zamkni´tej,
za przelot 500km oraz za przewy˝szenie 5000 m. W Polsce Z∏otà Od-
znak´ z Trzema Diamentami zdoby∏o w ca∏ej historii szybownictwa jedy-
nie ok. 600 pilotów. Na ca∏ym Êwiecie przyznano do tej pory 7054 od-
znaki diamentowe.

W rejonie
Karkonoszy

wyst´pujà
cz´sto

trzy fale,
le˝àce jedna za

drugà: pier-
wotna – najsil-

niejsza i naj-
wy˝sza nad
Karpaczem

i Borowicami,
druga

w okolicy
Sosnówki i

trzecia
w okolicach

jele-
niogórskiego

lotniska.
Spotkanie na fali
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Fala pozwala
nie tylko

cieszyç si´
osiàganiem

kilkukilometro-
wych

wysokoÊci,
ale tak˝e

pokonywaç
znaczne

odleg∏oÊci.
Ju˝ kilkadzie-
siàt lat temu
zdarza∏y si´

przeloty
z wiatrem

w g∏àb Polski.

tory w czasie holu i w jakim rejonie
najlepiej zostawiç szybowiec, aby ∏a-
twiej utrzyma∏ noszenie. A noszenia
na fali sà niebywa∏e – najcz´Êciej
mi´dzy 2 a 6 m/s, ale bywajà nawet
do 30 m/s.

Fala pozwala nie tylko cieszyç si´
osiàganiem kilkukilometrowych wy-
sokoÊci, ale tak˝e pokonywaç znacz-

dem holówki.
Jacek Musia∏ dyrektor Aeroklubu

Jeleniogórskiego jest instruktorem
szybowcowym i pilotem samoloto-
wym. Cz´sto jako pierwszy holuje
szybowce na fal´, sprawdza jakie sà
warunki, noszenia, si∏a i kierunek
wiatru oraz turbulencje. Jako do-
Êwiadczony pilot wie, jak ominàç ro-

raz go zaskoczy∏a. Na przyk∏ad wów-
czas, gdy wpad∏ w tak silne turbulen-
cje na holu, ˝e w sposób niekon-
trolowany wykona∏ pó∏ p´tli, a po ze-
rwaniu si´ liny jeszcze pó∏ beczki. In-
nym razem podmuch wewnàtrz ro-
toru by∏ tak du˝y, ˝e podniós∏ holów-
k´ ponad szybowiec a nast´pnie ob-
róci∏ nosem ku ziemi. Du˝emu do-
Êwiadczeniu zawdzi´cza to, ˝e nie
straci∏ g∏owy i zdà˝y∏ si´ wyczepiç, by
uniknàç zderzenia z samolotem.

Hol w rotorze
Wszyscy piloci latajàcy w Jeleniej

Górze podkreÊlajà, ̋ e pilot szybowca
w trakcie holu na fal´ musi byç ca∏y
czas bardzo skoncentrowany i ani na
chwil´ nie mo˝e oderwaç wzroku od
holujàcego go samolotu. Dlatego
te˝ powinien stale utrzymywaç si´
pod strugami holówki. – Je˝eli sa-
molot holujàcy, na skutek bardzo sil-
nego duszenia, zniknie nagle z pola
widzenia pilota szybowca, to pilot
musi natychmiast wyczepiç szybo-
wiec – ostrzega Marek Korneç. Lina
holownicza przy lotach falowych jest
krótsza od normalnej, ˝eby zmini-
malizowaç turbulencje na holu. Tym
samym pilot szybowca musi znacz-
nie szybciej reagowaç sterami i kory-
gowaç po∏o˝enie szybowca wzgl´-

Soczewka w dole, kolejna wy˝ej – teraz fala zabierze...

Dopiero z góry ∏atwiej zrozumieç, skàd si´ wzie∏o okreÊlenie „fala”
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ne odleg∏oÊci. Ju˝ kilkadziesiàt lat te-
mu zdarza∏y si´ przeloty z wiatrem
w g∏àb Polski, jednak dokonywane
by∏y w innych warunkach nat´˝enia
ruchu. Pilot lecàcy z du˝ej wysokoÊci
od gór, nad chmurami, nie majàc
orientacji w terenie, si∏à rzeczy ryzy-
kowa∏ naruszenie przestrzeni i kory-
tarzy powietrznych.

Przez granic´
Obecnie latanie falowe nabra∏o

nowego wymiaru. Wspó∏praca pilo-
tów polskich i czeskich zaowoco-
wa∏a utworzeniem wspólnej strefy
po obu stronach granicy. Trwajà
prace nad otwarciem analogicznej
strefy po stronie niemieckiej. Przy
sprzyjajàcych warunkach mo˝na

bowiem lataç z Jeleniej Góry
w g∏àb Niemiec i w drugà stron´ –
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy po
stronie polskiej i czeskiej. Rozezna-
nie nowych miejsc, gdzie wyst´puje
fala (np. w rejonie Gór Sowich,
Masywu Ânie˝nika) i kolejne do-
Êwiadczenia zdobywane przez pilo-
tów, pozwoli∏y na odwa˝ne decyzje.
Sztandarowà trasà i wyzwaniem
dla odwa˝nych sta∏y si´ przeloty
mi´dzy Jesenikiem a Jelenià Górà.
Koledzy zza po∏udniowej granicy
osiàgali wyniki rz´du 900 km. Pilo-
ci z Jeleniej Góry nie latajà co
prawda na Ventusach i Cirrusach
jak Czesi, a jedynie na Juniorach
i Puchaczach, ale regularnie poko-
nujà kilkusetkilometrowe odleg∏o-
Êci. Osiàgni´cia te sà na bie˝àco

odnotowywane w tabeli wyników
Zimowego Pucharu Karkonoszy
oraz na stronie internetowej OLC.

Po nowe
doÊwiadczenia

– Ka˝da fala jest inna, ka˝da
wspania∏a, pi´kna, wymagajàca –
mówi Jacek Musia∏.

– Ka˝da fala jest inna, bo jest
zmienna i cechujà jà inne parame-
try: pr´dkoÊç i kierunek wiatru dol-
nego i górnego, wilgotnoÊç, tempe-
ratura powietrza itd. – uzupe∏nia An-
drzej Kaniecki pilot i instruktor
Aeroklubu Jeleniogórskiego. Ka˝dy
pilot latajàcy na fal´ nie jednorazo-
wo, dla zdobycia odznaki, czy dia-
mentu, ale z fascynacji samym zja-
wiskiem, inaczej o niej opowiada.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e fala wy-
maga du˝ej wprawy, odpowiedniego
przygotowania, ale tak˝e pokory pi-
lota, który musi pami´taç, ˝e ma do
czynienia z ˝ywio∏em o ogromnej
mocy. Fala oczarowuje i przyciàga
szybowników. Widoki z pu∏apu 3000
– 4000 m sà niepowtarzalne, szcze-
gólnie ˝e lot odbywa si´ w górach.

Gdy Andrzej Kaniecki opisuje lot
pomi´dzy soczewkami u∏o˝onymi
warstwowo wzrok ma jakby nieobec-
ny: – Kiedy górna warstwa soczewki
niemal styka si´ z podstawà nast´p-
nej, aby uniknàç przechodzenia
przez chmury, szybuje si´ po ich
obrze˝ach tak g´stych, ˝e cz´Êç
skrzyd∏a si´ w nich kryje.

Aeroklub Jeleniogórski ˝yje lata-
niem. To widaç i czuç na ka˝dym
kroku. Niewàtpliwie wielki w tym
udzia∏ i zas∏uga szefowej wyszkole-
nia El˝biety Urbanowicz, jak ju˝
wspomniano, ma na koncie nie po-
bity dotychczas kobiecy rekord Pol-

Rozeznanie
nowych miejsc,

gdzie
wyst´puje fala

– w rejonie
Gór Sowich

i Masywu
Ânie˝nika –
oraz kolejne

doÊwiadczenia
zdobywane

przez pilotów,
pozwoli∏y na

podejmowanie
nowych

wyzwaƒ.
Do takich

nale˝à przeloty
z Jeleniej Góry

do Jesenika
w Czechach. 

SZYBOWNICTWO
Loty falowe

Ac len – pi´kna i obiecujàca

Na Ânie˝ce by∏o wielu. Nad nià – nieliczni
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chmury. Przeskok do nast´pnej
mo˝e byç czasami okupiony utratà
wysokoÊci.

Latanie jesienià i zimà nie mo˝e
trwaç bardzo d∏ugo niskie tempe-
ratury zmuszajà szybowników do
powrotu. Temperatura spada o 6,5
stopnia co 1000 m. Powrót do do-
mu mo˝e byç pe∏en niespodzianek.
O ile przejÊcie przez rotory kosztuje
szybowiec utrat´ wysokoÊci zgod-
nie z oczekiwaniami, to dynamicz-
ne noszenia rz´du 3 m/s w okoli-
cach lotniska utrudniajà znacznie
podejÊcie do làdowania. Jeszcze na
kr´gu zdarza si´ wejÊç w obszar
niespodziewanych noszeƒ. Pogoda
w górach jest bardzo zmienna.

Joanna Waszkiewicz
Marek Jóêwicki

warunków atmosferycznych. Po za-
∏apaniu si´ na fal´, pilot ustawia
szybowiec rownolegle do kierunku
wiatru i ustala pr´dkoÊç tak, aby
jak najstabilniej unosiç si´ na fali
wznoszàcej. Unoszenie jest spokoj-
ne, swobodne, szybowiec p∏ynie ku
górze, a pilot obserwuje wariometr
pokazujàcy murowanà „szóstk´”.

– Uk∏ad chmur na niebie rysuje
map´, z której pilot wszystko mo˝e
wyczytaç – opowiada Andrzej Ka-
niecki. – Widaç pracujàce rotory.
Noszenia znajdujà si´ na ich czele,
ale trzeba uwa˝aç, ˝eby nie wejÊç
za g∏´boko w chmur´ i nie przejÊç
na zawietrznà.

Obserwacja soczewek pomaga
okreÊliç zakres fali. Pilot prowadzi
swój szybowiec pod kraw´dzià

ski. Jest aktywnym instruktorem szy-
bowcowym i pilotem samolotowym.
Jej doÊwiadczenie powoduje, ˝e szy-
bownicy cieszà si´, gdy zasiada za
sterami holówki. Na jej twarzy widaç
autentycznà radoÊç, gdy kolejni pilo-
ci startujà na fal´, zdobywajàc kolej-
ne umiej´tnoÊci. Pytana, czy mamy
zarezerwowanà stref´ lotów wysoko-
Êciowych TSA42, odpowiada: – A co
mamy robiç? Przecie˝ lataç trzeba!

Pani Ela czeka na swoje nast´p-
czynie, które polecà jeszcze wy˝ej,
jeszcze dalej, jeszcze pi´kniej…

Sezon na fal´
Dni falowe w Karkonoszach zda-

rzajà si´ przez ca∏y rok, ale najcz´-

Êciej jesienià i wiosnà. W paêdzier-
niku i listopadzie, oprócz szybow-
ców klubowych, na lotnisku w Jele-
niej Górze widaç tak˝e szybowce
z Czech. Przyje˝d˝ajà tu tak˝e pilo-
ci z Niemiec i innych krajów Euro-
py. Czekajà na pojawienie si´ fali.
Kiedy komunikat meteorologiczny
podaje kierunek wiatru 180 – 220,
pr´dkoÊç powy˝ej 10 m/s, piloci za-
bierajà si´ do przygotowywania
swojego sprz´tu i ustawiajà go na
starcie. Pierwsze hole zaczynajà si´
ju˝ o godz. 8.00. Ci, którzy muszà
chwil´ poczekaç na swojà kolej,
majà czas na dok∏adne przygoto-
wanie si´ do lotu, przeanalizowa-
nie warunków i jego strategii. Tym-
czasem kwadrat odbiera pierwsze
komunikaty od szybowników, któ-
rzy za∏apali si´ na fal´. Piloci poda-
jà miejsca i si∏´ noszeƒ oraz wyso-
koÊci, jakie uda∏o im si´ ju˝ osià-
gnàç. Ju˝ po kilkunastu minutach
wi´kszoÊç znajduje si´ na pu∏apie
4000 m. Hol na fal´ trwa kilka do
kilkunastu minut w zale˝noÊci od

Noszenia
na fali

sà niebywa∏e,
najcz´Êciej

mi´dzy
2 a 6 m/s,
ale bywajà

nawet
do 30 m/s.

Startujàc na górskiej fali, mo˝na zalecieç daleko w g∏àb kraju

To jest noszenie!

Latanie nad chmurami ma w sobie coÊ magicznego
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