
Uczniowie klas: II l i IV l Technicznych Zak adów Naukowych w
Cz stochowie w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w asku

Po d ugich rozmowach z przedstawicielem 32 BLT w asku ustalono termin wycieczki
na dzie  20.02.2014r.

Wyjazd do asku zaplanowali my na 5.45, dla wielu z nas to by rodek nocy.
Wychowawca Anna B ato  sprawdzi a obecno  w swojej II l i wychowawca Dariusz Biczak  w
swojej IV l ,jest te  opiekun Maciej Bia ek. S  wszyscy, mo emy jecha . Droga do asku
przebieg a bez zak óce  i pod dowództwem 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego byli my przed
umówionym czasem. Ale czeka   ju  na nas by y dowódca jednostki wojskowej w asku p k
Józef Laszczak. P k Laszczak opowiedzia  nam jak w latach 70 i 80 ubieg ego wieku wygl da o
ycie w jednostce wojskowej.

O godzinie 8.20 wraz z opiekunami z 32 BLT pojechali my na lotnisko. Zostali my
poinformowani  o  sposobie   zachowania  si  na  lotnisku.  G ównie  nale y  zwróci  uwag  na
bezpiecze stwo, czysto  i czeka  na zgod , kiedy b dzie mo na robi  zdj cia. Po
przekroczeniu bramy lotniska zobaczyli my bardzo adne obiekty sportowe: boiska , bie nie,
korty i kryty basen.

Na godzin  9.00 planowano w asku rozpocz cie lotów na samolotach F-16.
Stan li my w pobli u drogi ko owania i tu  przed godz. 9-t  tu  obok nas przeko owa y
pierwsze 2 F-16. By o has o mo na robi  zdj cia i pozdrawia  pilotów. Piloci równie
pozdrawiali nas machaj c r  i lekko pochylaj c samoloty.

F-16 ko uje do startu i pilot przekazuje nam pozdrowienia



Ten pilot te  nas pozdrawia

Punktualnie o 9-tej wystartowa y F-16. Zaobserwowali my e, pierwszy samolot wystartowa
na dopalaczu i jego start by  krótszy ni  drugiego samolotu, który nie u  dopalacza.

Start  F-16



Stoj c na p ycie lotniska zrobi o si  wszystkim zimno, ale dzielnie czekali my na dalsze
starty my liwców. Ka dy z pilotów ko uj cy do startu pozdrawia  nas. Zaobserwowali my
ró ne wersje F-16; jedno i dwumiejscowe i ró ne konfiguracje do lotu tych samolotów.
Podstawa chmur nie by a wysoka. Z p k Laszczakiem ocenili my j  na oko o 200m i dlatego
samoloty po starcie zaraz znika y w chmurach.

Po starcie wszystkich zaplanowanych samolotów zaprosili nas do siebie stra acy z
Lotniskowej Stra y Po arnej. Stra acy pokazali nam swoje wozy stra ackie w raz z ich
wyposa eniem. Stra acy zrobili równie  dla nas pokaz u ycia dzia ek wodnych.

Od stra aków pojechali my do Grupy Archeo ask. Grupa ta odnowi a i opiekuje si
samolotami ju  historycznymi takimi jak:

1. Su-22M4

2. Lim – 2

3. MiG-21PF

4. MiG-23MF

5. MiG-29A

6. TS – 11 Iskra

7. PZL I-22 Iryda

8. PZL-130 Orlik

9. mig owiec Mi-2

Przedstawiciele  Grupy  Archeo  ask  pozwolili  nam  wej  do  kabiny  MiG-21PF  i  TS-11  Iskra
oraz do mig owca Mi-2.



W kabinie  MiG-21PF

Uczniowie przy samolocie TS-11 Iskra



mig owiec Mi-2

 Dla wi kszo ci z uczniów II klasy by  to pierwszy kontakt z samolotem w yciu.
Nast pnie  przeszli my  do  hangaru  gdzie  na  pracach  sta y  2  F-16.  Mogli my  z  bliska
zobaczy  nasze  jastrz bie  i  zajrze  do  kabiny  tych  samolotów.   Ale  nie  mogli my  robi
zdj .
Uczniowie zadawali du o pyta  naszym opiekunom dotycz cych zwiedzanych samolotów
jak równie  mo liwo ci pracy jako mechanik lotniczy w wojsku.

Na tym nasza wizyta w 32 Bazie lotnictwa Taktycznego w asku zako czy a si .

MB


