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Od pocz¹tku dzia³alno�ci lotnictwa wojs-
kowego istnia³a potrzeba prowadzenia

zaawansowanego szkolenia taktycznego pilo-
tów bojowych. W Stanach Zjednoczonych
tego typu szkolenia zaczêto przeprowadzaæ ze
szczególn¹ intensywno�ci¹ po drugiej wojnie
�wiatowej. Obecnie ka¿dy rodzaj si³ zbrojnych
USA prowadzi w³asne kursy zaawansowane-
go szkolenia taktycznego. W marynarce wo-
jennej jest to Navy Fighter Weapons School
(Top Gun) w Naval Air Station w Fallon w Ne-
vadzie, w korpusie piechoty morskiej � Mari-
ne Corps Aviation Weapons and Tactics Squ-
adron (MAWTS) w Marine Corps Air Station
w Yumie w Arizonie, a w si³ach powietrznych
� USAF Weapons School (USAFWS) w Nel-
lis AFB w Nevadzie. Szko³y te sta³y siê wa¿-
nym elementem systemu szkolenia bojowego
pilotów USA oraz o�rodkami kreuj¹cymi
zmiany w taktyce u¿ycia poszczególnych ro-
dzajów lotnictwa Si³ Powietrznych Stanów
Zjednoczonych.

Historia USAF Weapons School1

Historia szko³y siêga 1949 roku, kiedy do-
wództwo USAF Air Training Command (Lot-
nictwa Szkolnego Stanów Zjednoczonych)
utworzy³o Fighter Gunnery School w Nellis
w Nevadzie. Szko³a ta powsta³a w celu szko-
lenia instruktorów, wypracowania nowych
metod szkoleniowych oraz ustanowienia stan-
dardów szkolenia lotniczego w Si³ach Po-
wietrznych USA (18 wrze�nia 1947 roku
USAF sta³y siê niezale¿nym rodzajem si³
zbrojnych USA). Pocz¹tkowo szko³a wyko-
rzystywa³a samoloty P-51 Mustang oraz F-80
Shooting Stars. W 1954 roku szko³ê przemia-
nowano na Fighter Weapons School. W pro-

cesie szkolenia wykorzystywano wszystkie
samoloty bêd¹ce w wyposa¿eniu USAF:
F-86A w 1952 roku, F-100 w 1955 roku, F-4
i F-105 w 1965 roku, F-111 i A-7 w 1974 roku,
F-15 w 1977 roku, A-10 w 1978 roku, F-16
w 1982 roku, B-52 i B-1 w 1992 roku. W 1980
roku po raz pierwszy rozpoczêto zaawanso-
wane szkolenie taktyczne nawigatorów napro-
wadzania (radar controllers) i oficerów roz-
poznawczych (intelligence officers). W latach
90. ubieg³ego wieku szkolenie uzupe³niono o
kursy dla instruktorów z Air Force Space Com-
mand oraz instruktorów z SOF (Special Ope-
ration Forces � Si³ Specjalnych). W tym okre-
sie szko³a zaczê³a tak¿e organizowaæ kursy dla
za³óg samolotów B-2, F-117 MC-130 oraz
za³óg �mig³owców HH-60 i MH-53.

Organizacja i zadania USAFWS

USAFWS pozostaje w strukturze 57th Fi-
ghter Wing, podlegaj¹cego USAF Warfare
Center (USAFWFC). Temu centrum podpo-
rz¹dkowane jest te¿ kilka innych eskadr o nie-
typowym przeznaczeniu, m.in. 414th Combat
Training Squadron (Red Flag), USAF Air De-
monstration Squadron � Thunderbirds czy
422nd Test and Evaluation Squadron (TES).
Dowództwo szko³y mie�ci siê w Nellis AFB
w Nevadzie. Tam te¿ odbywa siê wiêkszo�æ
szkoleñ. Do szko³y nale¿y kilka oddzia³ów
rozmieszczonych w innych bazach lotniczych.
Szkolenie na B-1 odbywa siê w Dyess AFB
w Teksasie, na B-2 w Whiteman AFB w Mis-
souri, na B-52 w Barksdale AFB w Luizjanie,
a na F-117 w Holloman AFB w Nowym Mek-
syku oraz w Hurlburt Field na Florydzie (dla
instruktorów z SOF). Obecnie w USAF We-
apons School dzia³a kilkana�cie wydzia³ów

Mjr dypl. pil. Cezary Wi�niewski
Uczestnik szkolenia na F-16 w Tuscon, w Arizonie

Szkolenie taktyczne pilotów samolotów bojowych

1 Nazwê szko³y mo¿na przet³umaczyæ jako Szko³a Zastosowania Bojowego Si³ Powietrznych Stanów Zjedno-
czonych.
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zorganizowanych tak, aby szkol¹cym siê
umo¿liwiæ poznanie wiêkszo�ci systemów
uzbrojenia bêd¹cych w wyposa¿eniu Si³ Po-
wietrznych USA. Szko³a eksploatuje nastêpu-
j¹ce samoloty i �mig³owce: A-10, AC-130, B-1,
B-2, B-52, F-15C, F-15E, F-16C, F-117,
HH-60, MC-130, MH-532.

G³ównym zadaniem szko³y jest prowadze-
nie zaawansowanego szkolenia taktycznego
oficerów (z uprawnieniami instruktorskimi)
z CAF (Combat Air Force) USAF. Szkolenie
to obejmuje kursy zarówno dla pilotów-in-
struktorów, jak i dla oficerów-instruktorów in-
nych specjalno�ci, podporz¹dkowanych ACC
(Air Combat Command). Personel lataj¹cy po-
znaje nie tylko teoriê, ale odbywa te¿ æwicze-
nia praktyczne, polegaj¹ce na u¿yciu kilku-
nastu rodzajów lotniczych �rodków bojowych
bêd¹cych w wyposa¿eniu danego typu samo-
lotu. Ostatnia faza kursu (Mission Employ-
ment Phase) to zintegrowane szkolenie wszyst-
kich uczestników kursu � pilotów i personelu
wspieraj¹cego proces planowania (oficerowie
rozpoznawczy) oraz wykonania zadañ (nawi-
gatorzy naprowadzania). W tej fazie zadania
w powietrzu wykonywane s¹ w du¿ych
ugrupowaniach (oko³o 60 - 70 samolotów ró¿-
nych typów) w warunkach zbli¿onych do pa-
nuj¹cych na wspó³czesnym polu walki. Wy-
konanie zadañ w powietrzu oceniane jest z wy-
korzystaniem systemu ACMI (Air Combat
Maneuvering Instrumentation), który pozwa-
la precyzyjnie okre�liæ efektywno�æ dzia³añ
za³óg w powietrzu, z okre�leniem skuteczno-
�ci u¿ycia uzbrojenia klasy powietrze-powie-
trze w³¹cznie3.

Szko³a organizuje rocznie dwa kursy �
pierwszy rozpoczyna siê w styczniu, a drugi
w lipcu. Ka¿dy kurs trwa piêæ i pó³ miesi¹ca.
W ostatnich latach szko³a promowa³a oko³o
130 absolwentów rocznie4. Kursy dla perso-
nelu lataj¹cego obejmowa³y oko³o 300 godzin

zajêæ teoretycznych i kilkudziesiêciu lotów
(liczba zale¿y od typu samolotu, np. piloci B-1
wykonuj¹ 14 lotów, a piloci F-16 � 43 loty).
Kurs dla nawigatorów naprowadzania czy ofi-
cerów rozpoznawczych obejmuje oko³o 400
godzin zajêæ teoretycznych oraz wiele godzin
szkolenia praktycznego. O intensywno�ci
i stopniu zaawansowania szkolenia �wiadczy
liczba zu¿ywanej podczas szkolenia amunicji
bojowej � oko³o 40% L�B z limitu ca³ego
USAF oraz 70% L�B z limitu USAF CAF.
Absolwenci szko³y maj¹ wiedzê i wykazuj¹
siê umiejêtno�ciami niezbêdnymi do pe³nie-
nia funkcji �instruktora instruktorów� w swo-
ich macierzystych eskadrach. S¹ ekspertami
zarówno w dziedzinie taktyki u¿ycia poszcze-
gólnych typów samolotów, jak i w dziedzinie
zastosowania przenoszonego przez dany sa-
molot uzbrojenia.

Selekcja kandydatów

Wszyscy kandydaci, aby odbyæ kurs
w USAFWS, musz¹ byæ instruktorami z od-
powiednim do�wiadczeniem. Dla personelu
lataj¹cego minimalne wymagania to odpo-
wiedni nalot na danym typie samolotu oraz
ukoñczone szkolenie instruktorskie (dla pi-
lotów F-16 to 600 godzin nalotu na danym
typie samolotu oraz minimum 50 godzin na-
lotu instruktorskiego). Dodatkowo kandydat
nie mo¿e s³u¿yæ w USAF d³u¿ej ni¿ dziewiêæ
lat. Pierwsz¹ selekcjê przeprowadzaj¹ do-
wódcy eskadr. Po zakoñczeniu szkolenia
wybrany kandydat przewidywany jest do pe³-
nienia funkcji Squadron Weapons Officer,
czyli szefa zastosowania bojowego eskadry.
Druga faza wy³aniania kandydatów odbywa
siê na poziomie skrzyd³a lotniczego (limit
trzech pilotów). Nastêpnie kandydatury pi-
lotów, którzy spe³niaj¹ wymagania, przesy-
³ane s¹ z dowództwa Air Combat Command

2 http://www.nellis.af.mil/units/usafws/index.htm
3 System jest w stanie oceniæ, czy wystrzelony pocisk klasy powietrze-powietrze zniszczy cel (analizuje odle-

g³o�æ i wysoko�æ odpalania, manewry obronne celu, zastosowane pasywne i aktywne �rodki walki radioelektronicz-
nej).

4 E. Hehs, USAF Weapons School Training Weapon Officers at Nellis AFB,  �Code One� 1995, nr 2.
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(ACC) do komisji rekrutacyjnej. Jej przewod-
nicz¹cym jest zawsze dowódca USAFWS.
Komisja analizuje dotychczasow¹ karierê lot-
nicz¹ kandydata i podejmuje ostateczn¹ de-
cyzjê. Uczestnik kursu dla pilotów F-16 jest
zwykle kapitanem z sze�cioletnim sta¿em
w USAF, osi¹gn¹³ nalot nie mniejszy ni¿
1000 godzin, w tym kilkaset godzin jako in-
struktor. Szko³a mo¿e chlubiæ siê tym, ¿e
oko³o 50% wszystkich dowódców eskadr lot-
nictwa taktycznego USAF jest jej absolwen-
tami, mimo ¿e tylko 7% amerykañskich pi-
lotów odby³o to szkolenie.

Weapons School � Oddzia³ F-16

Oddzia³ F-16 Weapons School rozpocz¹³
dzia³alno�æ na pocz¹tku lat 80. ubieg³ego wie-
ku. Ówczesny plan szkolenia zak³ada³ wyko-
nanie 21 lotów w okresie 3 miesiêcy. Program
szkolenia wielokrotnie modyfikowano (roz-
szerzano), dostosowuj¹c go do wymogów
zmieniaj¹cych siê warunków pola walki5 oraz
uwzglêdniaj¹c zmiany w wyposa¿eniu samo-
lotu. Do programu wprowadzono miêdzy in-
nymi loty z zasobnikiem uderzeniowym, od-
palanie uzbrojenia kierowanego oraz loty
z NVG (Night Vision Goggles). Corocznie
oko³o 24 pilotów amerykañskich F-16 koñ-
czy z powodzeniem to najbardziej wymaga-
j¹ce w USAF szkolenie.

Kurs rozpoczyna siê zintegrowanymi zajê-
ciami teoretycznymi przeznaczonymi dla
wszystkich uczestników. W pó�niejszym okre-
sie szkolenia teoretyczne i praktyczne prowa-
dzone s¹ równolegle, jednak oddzielnie dla
ka¿dego oddzia³u szko³y. Dla pilotów F-16
program przewiduje przeprowadzenie 329,5
godziny szkolenia akademickiego oraz wyko-
nanie 43 lotów6. Ostatni blok zajêæ teoretycz-
nych, Weapons Officer Preparation (86 godzin
szkoleniowych), to zajêcia przygotowuj¹ce in-

struktorów od objêcia w przysz³o�ci funkcji
szefa zastosowania bojowego eskadry.

Szkolenie w powietrzu obejmuje kilka eta-
pów7:
" zadania �powietrze-powietrze� (air-to-air

employment):
" 6 lotów BFM (Basic Fighter Maneuvers)

� zaczepne i obronne manewry my�liw-
skie;

" 1 lot ACM (Air Combat Maneuvering) �
zaczepne i obronne manewry my�liwskie
w ugrupowaniu pary samolotów;

" 5 lotów TI (Tactical Intercepts) � prze-
chwycenia;

" 5 lotów ACT (Air Combat Tactics) � za-
dania �powietrze-powietrze� realizowa-
ne na podstawie scenariusza defensyw-
nej lub ofensywnej walki o przewagê
w powietrzu;

" zadania �powietrze-ziemia� (air-to-ground
employment):
" 4 loty SA (Surface Attack) � loty w celu

wykonania uderzeñ na obiekty naziemne;
" 3 loty SAT (Surface Attack Tactics) � loty

w celu wykonania uderzeñ na obiekty na-
ziemne w ugrupowaniu pary i klucza sa-
molotów na wysoko�ci lotu kosz¹cego;

" 5 lotów CAS (Close Air Support) � bez-
po�rednie wsparcie lotnicze;

" loty z u¿yciem L�B:
" 2 loty AAWE (Air-to-Air Weapons Em-

ployment) � loty w celu odpalenia poci-
sków AIM-9 lub AIM-120 klasy powie-
trze-powietrze oraz strzelanie z dzia³ka;

" 7 lotów WPNS (Weapons) � loty z real-
nym uzbrojeniem w celu wykonania ude-
rzeñ na obiekty naziemne, po³¹czone
z przeciwdzia³aniem przeciwnika po-
wietrznego;

" 2 loty FP (Force Protection) � os³ona
ugrupowañ lotniczych w ramach misji
SEAD i Escort;

5 Program szkolenia jest corocznie opracowywany i zatwierdzany przez Dowództwo ACC. Uwzglêdnia on po-
trzeby dowódców operacyjnych oraz wnioski wyp³ywaj¹ce ze wspó³czesnych konfliktów zbrojnych.

6 Air Combat Command, Syllabus, Course Nr F1600ID0PN /USAF Weapons Instructor Course F-16, lipiec 1997.
7 Ch. P. Weggeman, United States Air Force Weapons School, F-16 division, Revised Flying and Academics

Syllabus Flow, Fort Leavenworth, Kansas 1999.
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" szkolnie taktyczne � 3 wyloty ME (Mission
Employment) � zadania realizowane przez
wszystkich uczestników kursu (m.in. pilo-
tów, oficerów rozpoznawczych, nawigato-
rów naprowadzania); scenariusz i stopieñ
skomplikowania zadañ w tej fazie szkole-
nia s¹ podobne jak w æwiczeniach �Red
Flag� (piloci wykonuj¹ loty w du¿ych ugru-
powaniach � oko³o 70 samolotów � reali-
zuj¹c zadania zgodnie z przeznaczeniem
danych typów samolotów).
Wykonywane w ramach kursu loty dziel¹

siê na instrukta¿owe, podczas których instruk-
torzy szko³y demonstruj¹ studentom nowe
rozwi¹zania taktyczne, oraz na loty �go to
war� (pe³ne przeciwdzia³anie przeciwnika),
w ramach których uczestnik kursu demonstru-
je swoje umiejêtno�ci. Pilot, który nie spe³ni
wymagañ kursu w danym locie, musi lot po-
wtórzyæ. Podczas realizacji misji BFM, ACT
oraz WNS odsetek powtórzonych lotów siê-
ga 30%, mimo ¿e uczestnikami kursu s¹ do-
�wiadczeni piloci. Tak du¿a liczba niezaliczo-
nych lotów oddaje stopieñ skomplikowania
szkolenia oraz poziom wymagañ stawianych
w stosunku do przysz³ych instruktorów � sze-
fów zastosowania bojowego eskadr lotnictwa
taktycznego.

Szko³y zaawansowanego
szkolenia taktycznego w Europie

Pod koniec lat 70. ubieg³ego wieku Do-
wództwo Po³¹czonych Si³ Zbrojnych NATO
Europy Centralnej zorganizowa³o Allied Air
Forces Central Europe (AAFCE) Tactical Lea-
dership Programme (TLP)8. Szko³a ta prowa-
dzi tygodniowe kursy teoretyczne oraz czte-
rotygodniowe szkolenia w powietrzu, podczas
których piloci wykonuj¹ 15 starannie wyse-
lekcjonowanych misji. Celem programu jest
integracja si³ powietrznych pañstw cz³onków
NATO, rozwój wspólnej taktyki u¿ycia lotnic-
twa oraz wymiana do�wiadczeñ. Zaawanso-
wane szkolenie taktyczne dla personelu lata-

j¹cego odbywa siê równie¿ w bazie lotniczej
Leeuvarden, gdzie holenderska 323. eskadra
prowadzi Fighter Weapon Instructor Training
(FWIT) � kurs przeznaczony dla pilotów
z Holandii, Norwegii, Danii oraz Belgii. Szko-
lenie to obejmuje zadania zbli¿one do tych re-
alizowanych w USAFWS w USA. Kurs obej-
muje 200 godzin zajêæ teoretycznych oraz 40
misji taktycznych. Najbardziej skomplikowa-
nym, a zarazem najbardziej wymagaj¹cym
etapem tego szkolenia s¹ loty w Kanadzie,
w Goose Bay. Etap ten jest uwieñczeniem d³u-
giego sze�ciomiesiêcznego treningu i obejmu-
je loty w du¿ych ugrupowaniach samolotów
na wysoko�ci lotu kosz¹cego z atakowaniem
obiektów naziemnych.

Zaawansowane szkolenie taktyczne
na samolocie F-16 � polskie potrzeby

Wprowadzenie do wyposa¿enia polskich
Si³ Powietrznych wielozadaniowego samolo-
tu F-16C Blok 52 otwiera now¹ erê w historii
polskich skrzyde³. F-16 bêdzie pierwszym
w pe³ni wielozadaniowym samolotem u¿ytko-
wanym przez polskich pilotów. Ogromne mo¿-
liwo�ci bojowe samolotu musz¹ znale�æ od-
zwierciedlenie w odpowiednim sposobie szko-
lenia m³odych pilotów, tak aby mogli oni
w przysz³o�ci w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwo-
�ci samolotu F-16. Osi¹gniêcie tego celu mo¿-
liwe jest poprzez efektywn¹ organizacjê szko-
lenia taktycznego (doskonal¹cego) oraz
wszechstronne przygotowanie instruktorów.
O ile pierwszy postulat mo¿na zrealizowaæ re-
latywnie szybko (np. przez wprowadzenie
zmian w organizacji szkolenia na wzór tych
stosowanych z powodzeniem w USAF czy
innych pañstwach-cz³onkach Sojuszu Pó³noc-
noatlantyckiego), o tyle drugi ju¿ nie, ponie-
wa¿ to d³ugi proces nabierania do�wiadczeñ
przez pilotów-instruktorów wyszkolonych
w USA. Zgodnie z programem szkolenia pol-
skiego personelu w 162. Fighter Wing w Tuc-
son piloci odbêd¹ szkolenie podstawowe (ba-

8 Obecnie szko³a mie�ci siê w bazie lotniczej we Florenns w Belgii i nosi nazwê Allied Command Europe Tactical
Leadership Programme ACE TLP.
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sic course)9, które nie przewiduje szkolenia
np. w zastosowaniu precyzyjnych �rodków ra-
¿enia, lotów z NVG ani zaawansowanego
szkolenia taktycznego. Dalsze szkolenie tak-
tyczne (doskonal¹ce) polskich pilotów i in-
struktorów zostanie zorganizowane w Polsce
przy pomocy instruktorów z USAF.

Docelowy system selekcji i szkolenia pol-
skich instruktorów na samolotach F-16 powi-
nien przewidywaæ szkolenia w zagranicznych
o�rodkach dla wyselekcjonowanej grupy pi-
lotów lub utworzenie w³asnej (na wzór holen-
derskiej) szko³y zastosowania bojowego. Pol-
skie Si³y Powietrzne maj¹ unikalne warunki
do organizacji tego typu szkolenia (lub jednej
z jego faz) ze wzglêdu na mo¿liwo�æ u¿ycia
jako potencjalnych przeciwników samolotów
MiG-29 i przeciwlotniczych zestawów rakie-
towych ziemia-powietrze produkcji ZSRR.
Docelowo, wzorem innych pañstw cz³onków
NATO, w ka¿dej eskadrze lotnictwa taktycz-
nego PSP powinien byæ instruktor zastosowa-
nia bojowego o poziomie wyszkolenia nie gor-
szym ni¿ prezentuj¹ absolwenci innych Wea-
pons School.

W wypadku kierowania polskiego persone-
lu na szkolenie poza granice kraju najdogod-
niejsz¹ ofert¹ dostêpn¹ na rynku wydaje siê
szkolenie w USA10. Niestety, dostêpno�æ kur-
su w USAFWS jest ograniczona dla pilotów
amerykañskich. W wyj¹tkowych sytuacjach

mog¹ w nim uczestniczyæ inni piloci, pod wa-
runkiem ¿e wykonuj¹ oni loty w ACC USAF
jako exchange pilot oraz przejd¹ selekcjê. Je-
dyny w pe³ni dostêpny (komercyjny) kurs
szkolenia zaawansowanego dla instruktorów
z krajów eksploatuj¹cych samolot F-16 orga-
nizuje 162. FW w Tucson. Dotychczas tylko
Singapur skorzysta³ z oferty Air National Gu-
ard i szkoli³ swoich pilotów-instruktorów
w Arizonie zgodnie z programem ANG We-
apons School.

Podsumowanie

Kursy prowadzone przez USAFWS s¹ jed-
nymi z najbardziej wymagaj¹cych szkoleñ
organizowanych dla pilotów USAF. To eks-
tremalnie trudne szkolenie teoretyczne i prak-
tyczne, a jednak liczba chêtnych do udzia³u
w nim wielokrotnie przewy¿sza liczbê dostêp-
nych miejsc. Absolwenci USAF, pomimo nie-
wielkiej ich liczby, znacz¹co wp³ywaj¹ na ca³y
proces szkolenia taktycznego personelu Si³
Powietrznych Stanów Zjednoczonych. �wia-
domi tego dumnie nosz¹ naszywkê z logo
szko³y na lewym ramieniu kombinezonu. To
symbol znakomitego wyszkolenia oraz przy-
nale¿no�ci do elitarnej grupy pilotów wyka-
zuj¹cych siê ponadprzeciêtnymi umiejêtno-
�ciami oraz do�wiadczeniem w zastosowaniu
lotniczych �rodków bojowych.

9 Oko³o 80 godzin nalotu z u¿yciem bomb szkolnych BDU-33 oraz jedna misja z 6 bombami Mk 82 [dla 12 pilo-
tów przewidziano tak¿e FLUG course (kurs dowódców kluczy), który nie przewiduje zaawansowanego szkolenia
taktycznego].

10 Szkolenie w holenderskiej FWIT prowadzone jest z wykorzystaniem samolotu F-16A MLU pozostaj¹cym
w wyposa¿eniu krajów uczestnicz¹cych w organizacji wymienionego kursu.

The need to carry out advanced tactical training for combat pilots has existed since
the beginning of military aviation. At present, each type of armed forces of the USA
organizes such trainings on its own. The article presents a brief history of the USAF
Weapons School, its organization and tasks, type of trainings it provides, and methods
of cadidates selection. The author draws readers� attention to the F-16 Unit Weapons
School: its course of training, and requirements that its participants need to meet. He
also mentions other schools of advanced tactical training in Europe, also in Poland.


