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Lotnictwo
ultralekkie

- cieszy, pomaga
i... leczy

„9G” czyli „Niner Golf” to znaki rejestracyjne Ghany. Znak na burcie to logo organizacji „Medicine on The Move”

Jest 7 marca. Austria, miasto
Wels, pogoda taka, że nie ża-
łuję, że zrezygnowałem z wy-

prawy samolotem – zimno, szaro,
niskie chmury, mżawka. Przylecia-
łem rejsowym do „pobliskiego” Mo-
nachium. W tradycyjnej gospodzie,
którą upodobała sobie tu brać lotni-
cza, jaka się zjechała na jutrzejszą
prezentację nowego Rotaxa, panu-
je gwar, pije się piwo, pali i zama-
wia góry niewyszukanego, ale
smacznego jedzenia.

Rozmawiamy oczywiście o lotnic-
twie. Wtem Mariusz, przedstawiciel
Rotaxa na Polskę, mówi: „zaraz bę-
dziesz miał historię”. Macha do
wchodzących właśnie gości. Męż-
czyzna koło 50-tki i czarna dziew-
czyna niewiele ponad 20 lat –
uśmiechają się i idą do nas. Robimy
im miejsce na ławie. Jonathan, An-
glik, jest właścicielem szkoły lotni-
czej w Ghanie. Patricia jest tam in-
struktorem i mechanikiem. Wertują
numer „Przeglądu” zatrzymując
wzrok na zimowych zdjęciach Ha-
rvarda. „To w Warszawie, u nas tak
wygląda zima” dodaję, widząc że
dla nich to egzotyka. „Przegląd” się
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W Ghanie nie
było przepisów
ultralajtowych.
W tamtejszym

urzędzie
lotnictwa

powiedziano
„Chcesz tu latać

– opracuj
je sam”

uprawnienia i zaoferował pomoc.
Usłyszał: „Chcesz, to rób!” (w la-
tach 90. to samo zrobił Mirek Za-
lewski w RPA w odniesieniu do wia-
trakowców). Jonathan założył szko-
łę, w oparciu o samoloty CH701
STOL budowane z zestawów w tej-
że szkole. Równocześnie założył
dwie organizacje non-profit działa-
jące na zasadzie wolontariatu. Do
prac na lotnisku i przy sprzęcie przy-
uczył miejscową młodzież. Praca
u podstaw i selekcja: musisz bardzo
chcieć, żeby tu zostać. Jednocze-
śnie przeloty w ramach szkoły połą-
czył z wykonywaniem misji charyta-
tywnych. Klienci (głównie Europej-
czycy mieszkający w Ghanie lub
przyjeżdżający, żeby zebrać do-

świadczenie w lataniu w tropikal-
nych warunkach) nie mają nic na-
przeciw temu, żeby zadanie polega-
ło na odnalezieniu osady gdzieś
w buszu, niepołączonej ze światem
żadną drogą i dokonaniu tam zrzu-
tu jakichś potrzebnych do życia dro-
biazgów... Organizacja założona
przez Jonathana nazywa się WA-
ASPS, co znającym historię lotnic-
twa kojarzy się z amerykańską służ-
bą pomocniczą kobiet w lotnictwie
z czasów wojny. Choć rozwinięcie
skrótu jest inne i znaczy „lotniczy
projekt dla zachodniej Afryki...”, to
jednak ma związek z historyczną
nazwą: organizacja obejmuje swo-
im programem wyłącznie młodzież
żeńską. Dlaczego? „To jest Afryka.
Tu kobiety mają dużo gorszą pozy-

nad życiem. Później się przeprowa-
dził z żoną do Francji, gdzie praco-
wał jako nauczyciel w szkole, zrobił
francuskie uprawnienia ultralajtowe
i też latał. Potem nagle rzucił
wszystko i wyjechał do kraju wybra-
nego z globusa. Wypadło na Gha-
nę. Poszedł do tamtejszego urzędu
lotnictwa cywilnego, który nie miał
żadnych przepisów regulujących la-
tanie na ultralajtach, pokazał swoje

podoba bo Jonathan go sobie bez-
ceremonialnie przywłaszcza. Poja-
wia się kelnerka z wianuszkiem kufli
– ale nasi goście proszą o piwo bez-
alkoholowe, wcześniej Jonathan
odsunął jak najdalej popielniczkę.
Zauważam, że, choć w rozmowie
dowcipny i bezpośredni, pozostaje
cały czas skupiony i uważny. Opo-
wiada o tym co robi, a Patricia da-
rzy mnie łagodnym spojrzeniem
i potakuje głową. Słucham i
przyznaję rację: to jest naprawdę
nielicha historia...

Jonathan pracował w Anglii jako
informatyk, dużo zarabiał, zrobił li-
cencję i latał. Potem miał wypadek
samochodowy, spędził dużo czasu
na wózku inwalidzkim i rozmyślał

Praca na lotnisku jest zawsze i dla wszystkich...

W pobliżu lotniska rozciągają się malownicze wzgórza Akwapim-Togo

Patricia opanowała latanie niemal od pierwszego lotu, obecnie jest instruktorem, co na warunki afrykańskie jest ewenementem

Budując samolot nie tylko zdobywają zawód ale walczą o swoje marzenia...
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cję społeczną i możliwość startu niż
mężczyźni. To, co oferujemy tym
dziewczętom, zmienia ich życie dia-
metralnie. Dlatego są bardzo odpo-
wiedzialne, silnie zmotywowane,
uczciwe, pracowite i co najważniej-
sze – chcą tu zostać, w swoim kra-
ju, gdzie są ich rodziny. Trud kształ-
cenia ich nie idzie na marne.
Chłopcy... są dokładnym tego za-
przeczeniem, tam nie zbudujesz
z nimi nic trwałego”. Jonathan po-
kazuje mi zdjęcia. Dawno już opu-
ściliśmy gospodę. Siedzimy we
dwóch w hotelowym lobby i rozma-
wiamy przyciszonymi głosami, bo
już się późno zrobiło. Spoglądam
na zdjęcie dwóch uśmiechniętych
młodych Afrykanek przy samolocie.
Jedna to Patricia. Historię tej dru-

giej dziewczynki Lydii, przeczytałem
później w internecie. W dzieciństwie
ukąsił ją jakiś gad czy owad, czego
skutkiem był paraliż ręki. Lydia
przez swoją pracę i determinacją
dopięła swego: zakwalifikowano ją
na szkolenie. Gdy zaczęła latać –
zaczęła też odzyskiwać władzę w tej
ręce. Jest w stanie już obsłużyć nią
klapy. Brzmi jak cud, ale to zjawisko
znane – przez latanie mogą w orga-
nizmie zajść różne pozytywne zjawi-
ska psychosomatyczne...

Z kolei Patricia stanowi dziś wizy-
tówkę całego programu. Była w ze-
szłym roku na Oshkosh, spotkała
się ze stowarzyszeniem amerykań-
skich pilotek „99´s”, pisała o niej
lotnicza prasa... Ona też przyszła
kiedyś na lotnisko, wyrywając się
z jakiegoś beznadziejnego dzieciń-
stwa. Jonathan dał jej maczetę i za-

Patricia
zaczynała

od wycinania
krzewów na

lotnisku
– z uporem

i wielkim
poświęceniem,

gdy inni
kandydaci

rezygnowali

SPOSÓB NA ŻYCIE
Pomysły Jonathana Portera

Lotnisko Kpong. Chętni do potrenowania latania w tropikalnych warunkach w przyjaznym kraju znajdą informacje na www.waasps.com

Samotna osada w środku sawanny – jeden z obiektów „nalotów” lotników Jonathana

Hasło WAASPS wypisane na koszulkach: „Budujemy samoloty i szkolimy pilotów jutra – DZIŚ w Ghanie”
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Lydia odkąd
zaczęła latać

odzyskała
władzę w ręce

toryzowanych mechaników obsługi
silników lotniczych Rotax jest Patri-
cia Mawuli Nyekodzi. Patricia zo-
stała powitana wielką owacją, a Jo-
nathan, któremu pokazałem też
marcowy PLAR i artykuł o kobie-
tach w historii lotnictwa, powiedział:
„Musicie jeszcze tam dopisać Patry-
cję!” ...co niniejszym z przyjemno-
ścią czynię.Krzysztof Krawcewicz

wszystkie zdjęcia Jonathan Porter

stery i okazało się, że bardzo szybko
opanowała zasady pilotażu. Dziś
jest instruktorem lotniczym i mecha-
nikiem, ale też znajduje czas na...
robienie programów dla TV!

Nazajutrz, 8 marca, podczas
otwarcia konferencji prasowej w za-
kładach Rotaxa w Gunskirchen,
Prezes BRP Powertrain zwrócił uwa-
gę, że dziś jest Międzynarodowy
Dzień Kobiet i z tej okazji ma komu-
nikat, że pierwszą kobietą wśród au-

danie: wycinać krzaki na pasie star-
towym. Pracowała w upale cały
dzień, do zupełnego wyczerpania,
nie przyszła nawet w południe napić
się wody. Następnego dnia bez sło-
wa kontynuowała pracę. Trochę
okrutne metody, ale w ten sposób
się poznaje motywację. Od różnych
prac Patricia dochodziła coraz wy-
żej w hierarchii aż wreszcie przypad-
kiem została zabrana jako pomoc-
nik pilota w jakąś misję. Dostała

Reklama

Jonathan Porter oraz: Patricia, wolontariuszki z Niemiec Jenny Joksch i instr. pil. Ute Hölscher
Lydia, Emmanuella, Juliet - uczennice AvTech Academy

Lydia kocha swój samolocik...
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