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VADAS
Sklandymas pasaulyje paplito po pirmojo pasaulinio karo. Lietuvoje ši aviacijos atmaina prad ta
vystyti tik nuo 1931 met . Tai l m apskritai v lyvas sportin s bei civilin s aviacijos atsiradimas
šalyje, kuri kuratoriumi nuo 1927 met tapo Lietuvos aeroklubas (toliau - LAK). Jo d ka aviacija,
iki tol buvusi kariuomen s subordinacijoje, tapo prieinama ir civiliams gyventojams.
Tarp vairi LAK uždavini , buvo ir sklandymo pl tra šalyje. Nors jis pradžioje buvo priemone
jaunim sudominti aviacija, atrinkti b simus lak nus, ta iau jau nuo 1936 met , pasiekus itin ger
rezultat tarptautiniu mastu, sklandymas tapo vis svarbesnis kaip sporto šaka. Siekiant skatinti kuo
geresnius rezultatus, buvo steigtos premijos, organizuotos varžybos. Didele dalimi s km l m tai,
kad pavyko suburti iniciatyvi žmoni kolektyv .
Darbo objektas. Šio darbo objektas yra sklandymo sporto Lietuvoje raida 1931 – 1944 metais,
jo k rimosi ir vystymosi aplinkyb s, su tuo susijusios asmenyb s.
Darbo aktualumas. Karinei aviacijai Lietuvoje skirt leidini – nemažai, ta iau ne tiek daug
d mesio skiriama civilin s aviacijos raidai, ypa sklandymui. Šis darbas yra vienas iš nedaugelio,
detaliai nagrin jan i sklandymo s j džio Lietuvoje 1931-1944 metais raid , jai tak dariusius
faktorius, priežastis bei sekusias pasekmes. Taip pat šis darbas atlieka ir svarbi švie iam j
funkcij , nes nedaugelis žino apie šio sporto populiarum tarpukariu. Dar galima pamin ti ir
simbolin jo reikšm – šiemet sukanka 80 met , nuo organizuoto sklandymo s j džio Lietuvoje
„gimimo“.
Darbo tikslas. Šio darbo tikslas yra supažindinti skaitytojus su organizuoto sklandymo raida
Lietuvoje nuo pat jo ištak 1931 metais iki 1944 met , kuomet Lietuva buvo reokupuota Soviet
S jungos ir s lygos ne tik sklandymo raidai, bet ir apskritai lietuvi aviatori rengimui, buvo labai
sud tingos.
Darbo uždaviniai.
1. Organizuoto sklandymo pasaulyje atsiradimo, bei s lyg jam plisti nagrin jimas;
2. Sklandymo raidos Lietuvoje 1931 – 1944 metais apžvalga;
3. Sklandymo reikšm s analiz ;
4. Pristatyti svarbiausius su sklandymo raida Lietuvoje susijusius asmenis.
Istoriografijos ir šaltini apžvalga.
Ruošiant š darb buvo naudotasi vairiais šaltiniais. Vienas j – knygos. Dalis j autori – buv
sklandytojai, dalyvav pa iame sklandymo s j dyje. A. Ramoškos monografija „Lietuvos aviacija“1
nagrin ja tiek civilin s, tiek karin s aviacijos raid nuo pat jos susik rimo Lietuvoje iki 2008 met .
Atsižvelgint
1

tai, nenuostabu, jog sklandymo raida 1931 – 1944 metais yra apžvelgiama gana

G. Ramoška. „Lietuvos aviacija“. 2009, Kaunas.
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fragmentiškai. Ta iau verta pamin ti labai gausi vizualin medžiag (schemos bei nuotraukos),
kuri yra naudojama šioje knygoje ir padeda susidaryti geresn sp d apie to meto aviacij .
Kita knyga, kurioje aprašoma bei analizuojama lietuvi aviatori rengimo raida Lietuvoje nuo
aviacijos gimimo iki ši dien – A. Liekio „Sparnuotoji Lietuva“2. ia pateikiama informacija yra
gana paviršutiniška, sunku susidaryti bendr vaizd apie sklandytoj rengim šalyje. Tiesa, knygoje
yra pateikiamos trumpos žymesni aviatori , tarp j ir sklandytoj , biografijos.
Nemažai informacijos apie sklandymo raid galima rasti V. Ašmensko darbuose. Vienas j –
„Lietuvos aero klubas 1927-1940 metais“3. Šios knygos negalima dr siai vadinti monografija, nes
j iš dalies b t galima priskirti prie atsimin , kadangi pats autorius LAK veikloje dalyvavo beveik
nuo jo k rimo, yra išband s nemaž dal
stat s. Didel

vairi konstrukcij sklandytuv , savo rankomis juos

knygos dalis yra parašyta b tent iš jo atsiminim , dienoraš i

bei sp dingo

asmeninio archyvo medžiagos. ia gana detaliai yra aprašoma sklandymo saj džio raida 1931-1940
metais.
Kitoje V. Ašmensko knygoje – „Aviacijos sportas Lietuvoje 1940 – 1989 metais“4 – pateikiama
analizuojamai temai aktuali informacija apie sklandymo vystym si pirmosios sovietin s okupacijos
bei antrojo pasaulinio karo metais.
Be pastar j knyg , rašant darb buvo naudojamasi ir internetiniais šaltiniais. Tai oficial s
tarptautini

sklandymo s j d kontroliuojan i

organizacij

puslapiai kuriuose, tarp vairi

ši

dien naujien , pateikiama ir j istorija, bei amerikos sklandymo asociacijos straipsnelis labai
paviršutiniškai apžvelgiantis sklandymo, daugiausiai JAV, istorij .
Svarbiausia grup šaltini rašant š darb buvo publikacijos vairuose leidiniuose. Tarpukario
Lietuvoje priva ia iniciatyva leisto pirmojo žurnalo „Sparnai“ pasirod tik vienas numeris. ia buvo
publikuotas J.Dovydai io straipsnis „Trys metai Lietuvos sklandymui“5, kuriame apžvelgiami pirmi
trys sklandymo raidos Lietuvoje metai.
Daugiausia informacijos apie sklandym yra žurnale „Lietuvos sparnai“, 1935 – 1940 metais
leistame Lietuvos aeroklubo.

ia galima rasti M. Aronzono6, A. Paknio7 ir kit nežinom autori

publikacijas apie Nidos sklandymo mokykl , jos veiklos ataskaitas, publikuojamas ir jos statutas8.
Be Nidos, galima sužinoti ir apie kitas šalyje buvusias sklandymo mokyklas. V. Vaitkus9, J.
Pyragius10 bei keletas nepasirašiusi autori raš apie aviacijos šventes ir sklandymo varžybas. Taip

2

A. Liekis. „Sparnuotoji Lietuva“. 2008, Vilnius.
V. Ašmenskas. „Lietuvos aero klubas 1927-1940 metais“. 2007, Vilnius.
4
V. Ašmenskas. „Aviacijos sportas Lietuvoje 1940 – 1989 metais“. 2009, Vilnius.
5
J. Dovydaitis. „Trys metai lietuvos sklandymui“. Sparnai,1934, Nr.1.
6
M. Aronzonas. „Nidos sklandymo mokykla“. Lietuvos sparnai,1935, Nr.1.
7
A.Paknys. „Nidos sklandymo mokyklos 1937 m. apyskaita“. Lietuvos sparnai, 1937, Nr. 10.
8
„LAK Nidos sklandymo mokyklos statutas“. Lietuvos sparnai, 1935, Nr. 3.
9
V. Vaitkaus. „Baltijos aviacijos varžybos“. Lietuvos sparnai, 1939, Nr. 16-17.
10
J. Pyragius. „Aviacijos dienos“. Lietuvos sparnai, 1938, Nr 10.
3
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pat informacijos apie sklandym galima rasti kiekvieno numerio gale pateikiamose aviacinio
gyvenimo naujien kronikose iš viso pasaulio. Kitas sklandytoj gyvenimo sritis savo publikacijose
paliet

A. Paknys11, V. Strazdas12, J. Pyragius13, raš

apie pat sklandym

Lietuvoje, apie

sklandytoj suvažiavimus bei bendradarbiavim su kit šali aviacijos klubais. Taip pat svarbios Z.
Žemai io publikacijos apie LAK veikl

bei uždavinius14 ir pateikiamos šios organizacijos

kasmetin s finansin s ataskaitos.
Straipsni apie sklandym galima rasti ne tik specializuotuose leidiniuose, bet ir tarpukariu
leistuose laikraš iuose. Daugiausia informacijos pavyko rasti „Lietuvos aide“, kur pristatomos
svarbiausios naujienos apie naujas sklandytuv konstrukcijas, aviacinius renginius bei kita aktuali
informacija. Mažiau informacijos galima rasti kituose laikraš iuose: „Lietuvos žiniose“, „Dienos
naujienose“. Apie sklandym taip pat raš šauli ir skaut , kurie taip pat propagavo ši aviacijos
srit , leista spauda („Trimitas“, „Kardas“, „Skautyb “).
Soviet okupuotoje Lietuvoje 1940 – 1941 metais buvo leistas žurnalas „Liaudies sparnai“.
Nepaisant vyraujan i propagandini publikacij , jame galima rasti straipsni , kuriuose pristatoma
sklandymo raida soviet okupuotoje Lietuvoje. Tiesa, nemaža dalis fakt yra nepatikima, tod l šiuo
leidiniu buvo naudotasi saikingai.
Kitame, sovietme iu leistame (1969 – 1990 metais), žurnale „Sparnai“ galima rasti publikacij
apie sklandym , dauguma kuri
sklandytuvai, pateikiamos detalios j

rašytos V.Ašmensko.

ia aprašomi tarpukariu naudoti

charakteristikos, nuotraukos, bei paties autoriaus atkurti

br žiniai.
Šaltiniai.
Rašant darb buvo naudojamasi buvusi sklandytoj atsiminimais bei biografijomis. Viena j ,
tai J. Dovydai io „Žmogaus sparnai“15. ia pateikiama žymiausio tarpukario Lietuvos sklandytuv
konstruktoriaus B. Oškinio biografija nuo jo vaikyst s iki pat antrojo pasaulinio karo pradžios.
Knygoje gausu beletristikos, tr ksta konkre i fakt , ta iau jos d ka galima susidaryti detal to
laikme io sklandytoj kasdienyb s vaizdin .
Kitas biografinis leidinys – R. Naužemio knyga „Vytautas Peseckas“16.

ia autorius aprašo

garsaus Amerikos lietuvio, lak no sklandytojo, aviacijos istoriko biografij . Šis darbas labai
svarbus tuo, jog ia

vien viet yra surinkti visi V. Pesecko vairiuose leidiniuose publikuoti

straipsniai, apie j parašytos publikacijos ir kiti naudingi dokumentai.

11

A. Paknys. „Sklandytoj suvažiavimas 1938“. Lietuvos sparnai, 1938, Nr 11
V. Strazdas. „Pas lenk sklandytojus“. Lietuvos sparnai, 1939, Nr. 10.
13
J. Pyragius. „Sklandymas ir skraidymas“. Lietuvos sparnai, 1937, Nr. 4-5.
14
Z. Žemaitis. „LAK artimiausios veikimo gair s“. Lietuvos sparnai, 1935, Nr 4.
15
J. Dovydaitis. „Žmogaus sparnai“. 1972, Vilnius.
16
R. Naužemys. „Vytautas Peseckas“. 2007, Vilnius.
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J. Pyragius atsiminimuose „Kovosiu kol gyvas“17 aprašo savo aviacin s karjeros raid , tad
nat ralu, jog leidinyje skirta daug vietos sklandymui, kuris nuo 1934 met jo gyvenime buvo itin
svarbus. Ši knyga, kaip ir daugelis atsiminim , yra naudinga, nes joje iš „pirm l p “ galima
sužinoti apie to meto sklandymui svarbius vykius, vairius užkulsinius faktus, kuri nepateikdavo
oficialieji to meto šaltiniai.
Nemažai atsiminim

apie sklandym

tais laikais buvo publikuota ir aviacin je spaudoje.

Metraštyje „Plieno sparnai“, leistame lietuvi aviatori , pasitraukusi
vairi

aviacijos veik j

JAV, buvo spausdinami

atsiminimai. Šiame darbe naudojama A. Gyso publikacija18 apie jo

rekordin skryd sklandytuvu 1938 metais. V liau, atk rus nepriklausomyb , nuo 1992 met
Lietuvos aviacijos muziejaus leido metrašt tuo pa iu pavadinimu. Jame galima rasti nemažai
publikacij apie sklandym tiek tarpukario, tiek soviet ar vokie i okupuotoje Lietuvoje. Šiam
darbui buvo naudoti šiame leidinyje publikuoti sklandytoj atsiminimai. Tai Z. Koronkevi iaus19,
R. Putros20, R. B kštos21 ir J. Bal i no22 publikuoti atsiminimai apie sklandym Lietuvoje vokie i
okupacijos metais. Taip pat yra naudojami žymaus sklandytojo A.Gyso atsiminimai23 apie savo
sklandymo patirt bei A Arba iausko sp džiai apie Aukštagirio sklandymo mokykl

24

. Dar viena

publikacija – G. Heidrikio laiškas V.Ašmenskui25, rašytas 1989 metais, kuriame jis kalba apie
sklandymo s j džio užuomazg Lietuvoje.
Apie to meto sklandym straipsni , nors ir nedaug, bei kuklios kokyb s, galima rasti ir ši dien
aviacin je periodin je spaudoje. Darbe buvo pasinaudota žurnale „Lietuvos aviacija“ publikuoti P.
Požerskio atsiminimai „Sapn skrydžiai išsipild “26. Be pamin t j , buvo naudota ir daugiau šiuose
periodiniuose leidiniuose publikuot straipsni .
Ieškant archyvin s medžiagos buvo susidurta su sunkumais, nes d l nepalanki aplinkybi
didžioji dalis LAK dokument yra ding . Tie, kurie yra saugomi archyvuose, n ra surinkti vien ,
bet išsibarst po vairias vietas, pvz. K no kult ros r m (toliau - KKR), karin s aviacijos bei
kituose fonduose.

ia daugiausiai sukaupti duomenys apie nutarimus, lie ian ius sklandym , jo

finansavim , šven i organizavim ir kt. Gerokai daugiau dokument susijusi su sklandymu yra
kit organizacij , vys iusi š sport , fonduose: Šauli s jungos, Jauniosios Lietuvos, Orinio sporto
s jungos (toliau - OSS) prie KRR.
17

J. Pyragius. „Kovosiu kol gyvas“. 1993, Kaunas.
A. Gysas. „Tre ioji vieta pasaulyje“. Plieno sparnai, 1970, Nr. 1
19
Z. Koronkevi ius. „M s skrudžiai vokie i okupacijos metais“. Plieno sparnai, 1998, Nr 5.
20
R. Putra. „Virbali n šlaito C pilotai“. Plieno sparnai, 1998, Nr. 5.
21
R. B kšta. „Viengungi rojus. Atsiminimai apie sklandym pokario Klaip doje“. Plieno sparnai, 1997, Nr. 4.
22
J. Bal i nas. „Sklandymas okupuotoje Lietuvoje“. Plieno sparnai, 1994, nr. 2.
23
Gysas. „Sklandytojo atsiminimai“. „Plieno sparnai“,1994, Nr. 2.
24
Arba iauskas. „Aukštagirio sklandymo mokykla“. Plieno sparnai, 2002, Nr. 7.
25
G. Heidrikis. „G. Heidrikio laiškas V. Ašmenskui“. Plieno sparnai,1992, Nr. 1.
26
P. Požerskis. „Sapn skrydžiai išsipild “. Aviacijos pasaulis, 2009, Nr. 11
18
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1. ORGANIZUOTO SKLANDYMO S J DŽIO PASAULYJE GIMIMAS
Po pirmojo pasaulinio karo sklandymo sportas prad jo spar iai vystytis. Augo sportinink
gretos, vis ger jo sklandytuv technin s galimyb s, buvo pasiekiami vis nauji rekordai. Viso šio
s j džio centru buvo Vokietija. Pralaim jusi kar , šalis buvo priversta sutikti su Versalio sutarties
suvaržymais, kurie draud vystyti karin aviacij bei griežtai reglamentavo sportini bei keleivini
l ktuv ir kitos aviacin s technikos gamyb . Susidarius tokiom sud tingom motorin s aviacijos
vystymo s lygom, nenuostabu, jog konstruktori

bei buvusi

karo lak n

akys nukrypo

sklandym .
Iš Vokietijos šis aviacinis s j dis išplito po pasaul , ypa Europos valstybes. Prie šali civilin s
aviacijos klub buvo steigiamos valstyb s remiamos sklandymo sekcijos. Sklandymo, kaip sporto,
vystymuisi labai svarbus buvo 1928 metais austr sklandytojo, aeronautikos inžinieriaus Robert
Kronfeld rodymas, jog sklandytuvai gali pasinaudoti termin mis srov mis. Ši srovi naudojimas
atv r visai kitas galimybes – buvo nuolat gerinami pakilimo

aukšt bei nuskristo nuotolio

sklandytuvu rekordai27. Visame pasaulyje vyko vietinio bei tarptautinio pob džio varžybos, buvo
gerinami rekordai, augo klub bei sportinink gretos. Atsiradus poreikiui užtikrinti veiksming
sklandymo s j džio vystym si tarptautiniu mastu, 1930 m. buvo kurta pirmoji sklandymo s j d
tur jusi koordinuoti organizacija – Tarptautin

bemotorio skraidymo tyrim

komisija (vok. -

Internationale Studienkommission für den motorlosen Flug - ISTUS). Jos tikslai buvo suvienodinti
visus techninius, mokslinius bei organizacinius sklandymo aspektus, r pintis sklandymo sportu
valstyb se nar se bei tarpininkauti tarp atskir krašt kei iantis patirtimi, skatinti bendradarbiavim
tarp vairi šali aviacijos klub

28

.

Sklandymui spar iai vystantis kaip sportui, 1932 m. buvo kurta kontroliuojanti institucija –
Tarptautin sklandymo komisija (angl. - International Gliding Commission – IGC). Ši nauja
organizacija reng tarpvalstybines varžybas, buvo atsakinga už sklandytoj
rekord

registravim

29

. Prie šios organizacijos prisijung

laipsni

suteikim ,

visos šiame sporte pirmaujan ios

valstyb s, išskyrus Soviet S jung . Valstybi , nepriklausan i šiai komisijai, rekordai nebuvo
pripaž stami, o sklandytoj laipsniai laikomi negaliojan iais. Ši institucija buvo daug didesn s –
Tarptautin s aeronautikos federacijos (pranc. The Fédération Aéronautique Internationale),
kontroliuojan ios vis aviacijos s j d , dalis. Šios federacijos nariais buvo didžioji dalis Europos
civilin s aviacijos klub , tarp j , nuo 1931 met ir Lietuvos aviacijos klubas (toliau – LAK). IGC
suorganizavo ir pirm j sklandytuv pasaulio empionat , 1937 metais vykus Wasserkuppe mieste,
27

History of gliding & soaring [interaktyvus] Prieiga per internet :
http://www.ussoaringteam.org/adobe%20pdf/pr%20pdf/BR%20Soaring%20History%20V5%2004.pdf.
28
J. Pyragius. Kas yra ISTUS. Lietuvos sparnai, 1936, Nr. 10, p.202.
29
About the international Gliding Comission (IGC) [interaktyvus] Prieiga per internet :
http://www.fai.org/gliding/about.
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Vokietijoje30. Pastarasis miestas buvo žinomas kaip sklandymo lopšys – ia 1922 metais kurta
pirmoji pasaulyje sklandymo mokykla. Iki karo sklandymo sportas tiek išsipl t , jog buvo
planuojama jau 1936 m. j traukti

Berlyno olimpiados program , bet nesugeb jus susitarti d l

varžyb technini aspekt buvo pasitenkinta parodomaisiais skrydžiais. Debiutuoti buvo nuspr sta
1940 m. Tokijo olimpiadoje, ta iau 1937 m. liepos 7 d. prasid jus antr jam Japonijos – Kinijos
karui, 1938 metais buvo nuspr sta rengin perkelt

Helsink . Bet Suomijos sostin je Olimpiada

ne vyko – prasid jo antrasis pasaulinis karas.
Viena iš priežas i , kod l sklandymas buvo toks populiarus – jo prieinamumas. Juk
sklandymas, lyginant su motorizuotu skraidymu, yra labai pigus. Tik nedidelis procentas asmen
gali susimok ti už lak n kursus, o k jau kalb ti apie nuosavo l ktuvo pirkim . Nors daug kur
sklandytuvai gaminti specializuotose dirbtuv se, ta iau atsirasdavo ir nemažai pavieni entuziast ,
kurie patys gamindavosi aparatus. Dažnai tai b davo jaunimas, dirbdav s improvizuotose
dirbtuv se, už savo l šas, ir, kaip parod Lietuvos pavyzdys, tai buvo daroma labai s kmingai.
B tent galimyb turint br žinius bei reikiamas žinias ir surinkus bendramin i b r pasigaminti
konkurencing charakteristik sklandytuv buvo viena iš esmini priežas i , l musi tok šios
aviacijos r šies populiarum .
Taip pat galima paaiškinti kod l daugelis valstybi dosniai r m sklandymo mokyklas. Daug
nul m pragmatin s priežastys. Buvo laikomasi nuomon s, jog grup , sudaryta iš sklandytoj ,
išmoks skraidyti l ktuvais daugiau nei du kartus grei iau, nei paprasti mokiniai. Tuo b du pats
lak n

ruošimas atpinga dvigubai, o paruoštasis pilotas-sklandytojas dažnai b na labiau

kvalifikuotas už tradiciškai paruoštus pilotus. ia slypi dar viena priežastis: sklandant susipaž stama
su oro srov mis bei j panaudojimu. Manyta, jog tokie pilotai gali iš l ktuvo „išspausti“ daugiau nei
paprasti lak nai. Taip pat, kaip ir kiekvienoje sporto šakoje, nor ta, kad savi sportininkai pasiekt
geriausius rezultatus bei laim t tarptautin se varžybose.
Toki spar i sklandymo pl tr pirmaisiais pokario metais gal jo lemti ir dar viena priežastis:
tuo metu daugelyje šali

vyravo pacifistin s nuotaikos, tad ši aviacijos r šis, kurios karinis

potencialas buvo mažas, gal jo užsitikrinti simpatijas visuomen s akyse. Taip dalis l š , kurios
prieš kar b t

skirtos karo aviacijai, gal jo b ti perduotos sklandymui.

Galiausiai, sklandymas išsivyst

atskir sporto šak . Kadangi tuo metu aero sportas buvo labai

populiarus, o susidom jimas aviacija visuomen je buvo labai didelis, sklandymas, kaip sportas,
tur jo daug gerb j . Buvo rengiamos vairios varžybos, fiksuojami rekordai, skiriamos dosnios
premijos. Visa tai spartino sklandytoj skai iaus augim .
Šiuo metu sklandymo populiarumas yra gerokai sumenk s. T l m daugumos pamin t šio
sporto pranašum išnykimas. Šiais laikais gaminami labai brang s stiklo pluošto sklandytuvai, tod l
30

Gliding world champions [interaktyvus] Prieiga per internet : http://www.fai.org/gliding/world_gliding_champions.
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pasistatyti konkurencing technini duomen aparat beveik ne manoma. Taip pat, d l stipriai
išaugusi sklandymo kašt , atsisakyta praktikos prieš rengiant pilotus apmokyti juos sklandymo.
Šiais laikais sklandymas yra kultivuojamas tik kaip sporto šaka.
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2.SKLANDYMO VYSTYMASIS LIETUVOJE 1931 – 1944 METAIS
2.1 Sklandymo Lietuvoje preliudija.
Neskaitant keli

individuali

iniciatyv

dar prieš pirmaj pasaulin kar , susidom jimas

sklandymu Lietuvoje buvo gana v lyvas. LAK oficialiai buvo registruotas 1927 m. balandžio 30
dien . Ta iau apie šios aviacijos šakos vystym prad ta svarstyti tik po 1930 m. kovo 9 dien
vykusio tre iojo LAK ataskaitinio susirinkimo. Id j pl toti sklandym Lietuvoje išk l klubo
vicepirmininkas, aviacijos parko viršininkas, Antanas Gustaitis31. Ta iau tais metais reali veiksm
imtasi nebuvo. Tai gal jo lemti l š stygius arba dar pilnai nesusiformav s poži ris

sklandymo

sport .
1931 m. A. Gustai io iniciatyva jau buvo žengti pirmieji rimti žingsniai šios aviacijos r šies
vystymo linkme. Rugj io 11d. suorganizuota LAK nari ekskursija vien iš didžiausi Vokietijos
sklandymo mokykl – Rossitten (lt. - Rasyt ). Pasisemta verting žini kaip organizuoti mokykl ,
koks inventorius reikalingas, kaip parengti personal
priklausiusioje Kurši nerijos dalyje, apie 20 km
Ryba iu (rus. -

ir pan. Ši mokykla buvo Vokietijai

pietus nuo Nidos, dabar ši vietov vadinama

). B tent šios ekskursijos metu buvo nupirkti 3 vokiško sklandytuvo RRG

„Z gling“ br žini komplektai. Jie išdalinti Klaip dos šauli b riui, Vytauto Didžiojo universiteto
(toliau – VDU) technikos fakulteto studentams bei karo lak nams ltn. Petrui Skurauskui bei Vitaliui
Milevi iui, kuriems tur jo pad ti aviacijos dirbtuvi stalius Arvydas Brinkys32. Gr ždamas Kaun
aviacijos specialistas Jonas Pyragius apži r jo kopas, esan ias Kurši

Nerijoje, ieškodamas

tinkamiausios vietos sklandymui. Matyt, jau tada buvo m stoma apie didel s lietuviškos sklandymo
mokyklos steigim Kurši nerijoje.
T pa i met rugs jo pabaigoje buvo žengtas antras žingnis – nuspr sta išsi sti du asmenis
mokytis

Rossitten mokykl . Pasirinkti vokie i kilm s Gregoras Heidrikis, bei Jakštaitis, kuris

tur jo vadovauti ateityje steigiamam šauli sklandymo b riui Klaip doje. Sulauk s tinkam oro
s lyg , G. Heidrikis spalio 20 d. vykd reikalavimus C piloto laipsniui gauti, taip pat susipažino su
sklandymo instruktoriaus darbo specifika ir spalio 21 d. gr žo

Lietuv . Šaulys Jakštaitis

sklandytojo laipsnio ne gijo33. Tuo b du Lietuvoje atsirado ne tik pirmasis kvalifikuotas
sklandytojas, bet ir instruktorius. Tai buvo ypatingai svarbu, nes rengiant sklandytoj
neužtenka vien mokini

kursus

bei rangos, reikalingas ir žmogus, susipažin s su mokymo procesu,

sugebantis organizuoti darb .
Lietuv gr žus pirmam sklandymo specialistui bei aktyviai verdant sklandytuv statyboms
pagal Vokietijoje pirktus br žinius, sklandymo „s j dis“ prad jo gauti pagreit . Pirm j aparat ,
31
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pavadint „Aitvaru“, 1931 m. spalio pabaigoje sukonstravo J. Antanai iaus vadovaujami Klaip dos
šauliai, statybai išleisdami 960 Lt. Ta iau b relyje nebuvo sklandymo specialist , tod l dar
bandom j

skriejim

metu „Aitvaras“ patyr

avarij . B relis sklandytuvo neberemontavo ir

nutrauk savo veikl . Tai galima paaiškinti j vado J. Antanai io išvykimu

sanatorij gydytis34.

Tuo pa iu metu Kauno aviacijos dirbtuv se buvo statomas antrasis tokio paties modelio aparatas.
Šis sklandytuvas buvo pastatytas lapkri io pradžioje, o išm gintas to paties m nesio 14 d. pa i
statytoj

bei G. Heidrikio. Ši diena svarbi tuo, jog buvo atlikti pirmieji s kmingi skridimai,

sklandytuv

išsviedžiant amortizatoriumi (apie sklandytuv

startavimo b dus pla iau galima

susipažinti 4 priede). 1932 m. balandžio 22 d. Kauno aerodrome buvo surengtos iškilm s, vyko
porodomieji sklandytuvo skrydžiai. Susirinko nemažai žinom

žmoni : Vytautas Landsbergis-

Žemkalnis, A. Gustaitis bei kiti. Ta iau t dien po nes kmingo starto sklandytuvas patyr avarij ir
buvo stipriai apgadintas35. Nors gali pasirodyti, jog tai kukl s pasiekimai, ta iau šie pirmieji
žingniai buvo labai svarb s d l keli priežas i : pirma, buvo rodyta, kad sklandytuvus palyginti
nedidel mis s naudomis galima pasigaminti ir Lietuvoje. Antra, apie sklandymo sport

m rašyti

vair s laikraš iai, taip skatindami jaunimo susidom jim šia aviacijos r šimi. Galiausiai, pa iame
LAK sklandymo pl tros klausimai gavo daugiau šalinink .
1931 m. gruodžio pabaigoje aviatoriaus E. Rozenbergo iniciatyva Aukštesniojoje technikos
mokykloje (toliau – ATM) kuriamas aviacijos b relis. Naujai besisteigian iam b reliui buvo
perduoti RRG „Z gling“ br žiniai, kurie pradžioje buvo skirti VDU technikos fakulteto studentams,
kur aviacijos b relis taip ir nebuvo kurtas. Tarp pirm j b relio nari buvo Bronius Oškinis, kuris
ateityje taps vienu žymiausi

lietuvišk j

sklandytuv

konstruktoriumi. B tent jo iniciatyva

pirminiai br žiniai, gauti iš LAK, buvo gerokai modifikuoti: praplatinti sparnai bei suapvalinti j
galai, sumažintas aparato svoris, atsisakyta sparnus palaikan io bokštelio, vietoj jo panaudotos
atramos, vadinamieji spyriai36. Statybos užtruko ilgiau nei ankstesni aparat , kadangi medžiagas
savo l šomis pirkosi patys ATM b relio nariai, jie dirbo savarankiškai, nepadedami meistr , be to
buvo pakeista pati sklandytuvo konstrukcija. Prie darb

buvo leidžiama prisid ti visiems

norintiems, tod l prie T-1 gamybos prisid jo nemažai jaunuoli iš vairiausi Kauno mokykl .
Konstravimo darbai buvo baigti 1932 m. rugpj io 14 d. B tent ši RRG „Z gling“ modifikacija yra
laikoma pirm ja lietuviška sklandytuvo kontrukcija, vadinama T-137. Verta pamin ti, jog T-1 buvo
pranašesnis už savo vokišk j „t v “. T pa i dien G. Heidrikis j išband prie Pažaislio. Tuo
aviacijos b relio veikla neapsiribojo: 1931-1932 m. žiem G. Heidrikis bei Vladas Adomavi ius
skait aviacijos teorijos kursus b relio nariams, steigiama sklandymo seni no pareigyb . Asmuo,
34
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36
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užimantis š post , tur jo r pintis šios sporto šakos planingu vystymu. Šio b relio svarba yra
nekvestionuojama. Buvo ne tik pastatytas pirmas modifikuotos konstrukcijos sklandytuvas, bet ir
suburti asmenys, kurie v liau labai prisid s prie šios aviacijos r šies pl tros bei populiarinimo.
Verta pamin ti, jog sklandymo sport vyst ir Klaip dos vokie iai 1931 m. geguž s 10 d. steig
sklandymo s jung . J b relis buvo gana toli paženg s, ta iau su lietuviais jie nebendradarbiavo.
1932 met

rugpj io 15 d. vyko oficialus sklandymo mokyklos Pažaislio sm lynuose

atidarymas, bei naujojo sklandytuvo šventinimas.

iškilmes susirinko nemažai žmoni , tarp kuri

maj. J. Pyragius, gen. št. plk. Kazys Navakas, o T-1 šventino kaunaunininkas Jonas TumasVaižgantas. Kit dien mokykla, vadovaujama G. Heidrikio, prad jo veikti oficialiai38. Už moksl
buvo imamas vienkartinis 30 lt mokestis. Ta iau mokyklos veikl sutrukd rugpj io 16 d. T-1
patirta avarija. Veikla atnaujinta kai G. Heidrikis iš LAK gavo suremontuot P. Skurausko bei V.
Milevi iaus sklandytuv . Mokslas truko iki spalio pabaigos, s lygas „A“ piloto laipsniui gauti su
suremontuotu T-1 vykd

B. Oškinis, Antanas Paknys bei Leonas Kinaitis, viso atlikta 410

skridim . T pat ruden buvo suorganizuotos sklandymo švent s Panev žyje bei Marijampol je.
Kitais metais skraidyta mažiau – iš viso 179 startai, kadangi toje vietoje nebuvo manoma vykdyti
s lyg

aukštesniam laipsniui gauti, taip pat daug laiko buvo skiriama b simosios sklandymo

mokyklos Nidoje statyb pasirengimui39. Šioje stadijoje ypatingai svarb vaidmen suvaidino G.
Heidrikis. Jis ne tik organizavo sklandymo pamokas, remonto darbus, sudarin jo tvarkaraš ius, bet
ir buvo jaunuoli ryšys su LAK, prisid jo gaunant param angaraui statyti. Šios, nors iš pirmo
žvilgsnio ir nelabai produktyvios, mokyklos vaidmuo tolesnei sklandymo istorijai didžiulis.
1933 m. liepos pradžioje pagal vokiškus br žinius Kauno aviacijos dirbtuv se LAK užsakymu
buvo pagamintas sklandytuvas „Falke“, v liau pakrikštytas „Sakalu“. Šis sklandytuvas buvo
gerokai pranašesnis už prieš tai tur tus T-1 ar RRG „Z gling“. B tent su juo, panaudojus išvilkim
l ktuvu, buvo pasiekti pirmi rimtesni išsilaikymo ore rekordai, geriausias j liepos 7d., kai ore
išb ta 13 min40.
Taigi, LAK inicijuotas sklandymo s j dis pradžioje vyst si l tai, bet stabiliai. Buvo suburtas
aktyvus bei iniciatyvus jaunimas, konstruojami sklandytuvai pagal Vokietijoje sigytus br žinius,
sukurta pirmoji „sulietuvinta“ konstrukcija T-1. Pagal vokiškus br žinius pastatytas palyginti
aukštos kokyb s sklandytuvas „Sakalas“. Taipogi rengta sklandymo mokykla Pažaislyje, pasiekti
pirmieji išsilaikymo ore rekordai bei prad ta ruoštis didel s mokyklos Nidoje atidarymui. Taip šiuo
laikotarpiu buvo pakloti tvirti pamatai tolesniam sklandymo vystymuisi Lietuvoje.

38
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2.2 Nida – Lietuvos sklandymo centras.
Pirmieji LAK svarstymai apie galimyb atidaryti sklandymo mokykl Nidoje pasigirdo dar 1931
m. po ekskursijos

Rossitten. J. Pyragius apži r jo vietov , išskirdamas Didži j kop , kaip

tinkamiausi . Ta iau pra jo beveik dveji metai kol buvo imtasi reali veiksm . Tikriausiai tai l m
kuklios LAK finansin s galimyb s – klubas nebuvo link s aklai investuoti

mokykl , kurios

efektyvumu nebuvo sitikin s. Tod l logiška, kad pirmiausia buvo remiama nedidel mokykla
Pažaislyje, siekiant sužinoti susidom jimo sklandymu mast bei gyti organizavimo patirties.
Nidos mokyklos k rimas žym jo ir aktyvaus sklandytuv

konstravimo periodo Lietuvoje

pradži . 1931 – 1944 metais šalyje skraid vis tuo metu pasaulyje egzistavusi tip sklandytuvai:
mokomieji, lavinamieji, akrobatiniai, rekordiniai bei motorizuoti. Mokomasis sklandytuvas (RRG
„Z gling“, T-1, MOG ir kiti) savo konstrukcija yra pats primityviausias: sta iakampio formos 10-11
metr

ilgio sparnais, nesud tingai pastatomas ir remontuojamas, kukli

dažniausiai be gondolos. Jie skirti pirminiam sklandytoj
avarijas. B davo ir sklandytuv , kurie netilpdavo

sklendimo savybi ,

apmokymui, tod l dažnai patirdavo

šiuos r mus (T-2, MO-2 ir kiti) bei b davo

klasifikuojami kaip tarpiniai, pavyzdžiui, mokomasis-lavinamasis. Lavinamosios klas s aparatas
(RRG Falke, Grunau Baby IIa, Bro-3 ir kiti) yra tubulesn s konstrukcijos nei mokomasis. Visuomet
turi gondol arba profiliuot liemen , sparn galai suapvalinti arba trapecijos formos. Jie tinka
ilgesniems skriejimams virš šlaito arba išvilkimams l ktuvu. Akrobatinis sklandytuvas (Bro-4 bei
Bro-5) savo išvaizda panašus lavinimosi, skridimo savyb s taip pat panašios ar net prastesn s – jo
konstrukcija buvo tvirtesn ir d l to sunkesn , kad patikimai atlaikyt akrobatini fig r perkrovas.
Rekordinis sklandytuvas (G –3 „Minimoa“, BK-2, M

-13d) savo laikme iui tur jo tobul

konstrukcij ir ypa geras skridimo savybes. Jo paskirtis – aukš io bei tolio rekord gerinimas.
Pagrindinis šio tipo aparat skiriamas bruožas – ilgi, 16-17 metr , sparnai. Kaip atskir tip galima
išskirti motorizuotus sklandytuvus (KEVA, PAGY-2). Tai dažniausiai terminiams skriejimams
pritaikyti lavinamojo tipo sklandytuvai su montuotu motoru. Sklandytuvus, kurie skirti skraidyti
termikuose, atskira klase vardinti sunku, kadangi tai gali b ti lavinimosi, rekordinio ar net
akrobatinio tipo aparatas, kuriame yra sumontuoti prietaisai, fiksuojantys greit , aukšt bei kitus
b tinus duomenis, skrendant dideliuose aukš iuose.
Pasiruošimo darbai prasid jo 1933 m. vasar . Iš LAK buvo gauta viso 5000 Lt kelionei bei
medžiagoms mokyklos statybai. Rugj io 2 dien buvo išplaukta barža Nemunu iš Kauno. Iš viso
keliavo 9 sklandytojai, plukdyti 5 sklandytuvai („T-1“, trys RRG „Z gling“ bei „Sakalas“) ir
medžiagos angaro statyboms. Jaunuoliai, vadovaujami G. Heidrikio, atvyk

m si angaro, kur

suprojektavo pats B. Oškinis, statyb . Tuo metu pagrindinis LAK tikslas buvo pastatyti angar , o
sklandyti leista tik laisvu nuo darbo metu. Statybos buvo baigtos kiek daugiau nei per m nes , jose
dalyvavo B. Oškinis, L. Kinaitis, A. Paknys, Jurgis Paknys, Viktoras Ašmenskas, Vladas
14

Butkevi ius, Moz

Aronzonas, Jonas Dovydaitis, Jurgis Steik nas, Alfredas Gysas, Kostas

Denisenka Gabrielius Mili nas bei Vytautas

ypas41. 1933 met

sklandymo mokyklos atidarymas. Dalyvavo nemažai žymi

rugs jo 3 d. vyko oficialus

asmen , tarp kuri

buvo LAK

pirmininkas Zigmas Žemaitis, Klaip dos gubernatoriaus pavaduotojas Viktoras Gailius, direktorijos
pirmininkas Schreiberg, J. Pyragius ir kt. Iškilmi

metu Schreiberg išk l mint d l Nidos ir

Rossiten mokykl bendradarbiavimo, ta iau tai realybe nevirto42. Per kiek daugiau nei m nes
trukus pirm j naujos mokyklos sezon buvo pasiekta neblog rezultat : atlikta virš 220 start , 9
jaunuoliai vykd „A“, 6 „B“ s lygas, o pirmaisiais „C“ pilotais tapo L. Kinaitis bei B. Oškinis.
Pastarajam, kartu su G. Mili nu, suteikti instruktori vardai. Kardinaliai pasikeitus sklandymo
s lygoms, buvo stipriai pagerintas išsilaikymo ore rekordas – rugpj io 30 d. G. Heidrikis su
„Sakalu“ ore „iškabojo“ 3 valandas 10 minu i . Rugs jo 15 d. sklandytojai gr žo Kaun

43
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Pasibaigus sklandymui, darbai vyko toliau. Žymus architektas V. Landsbergis-Žemkalnis
suprojektavo b sim j mokyklos bendrabut , LAK skyr finansavim statyboms. Taip pat ruden B.
Oškinis suk r visiškai naujos konstrukcijos sklandytuvo „T-2“ br žinius. Jis buvo statomas 1933
– 1934 m. žiem , o darbus vykd

ATM aviacijos b relis. Naujasis aparatas tur jo b ti ne

mokomasis, o aukštesn s, lavinamosios, klas s – skirtas „B“ ir „C“ salygoms atlikti. 1934 m.
balandžio pradžioje jis buvo baigtas bei išm gintas Kauno aerodrome, v liau nugabentas Nid

44

.

1934 m gruodžio 11 d. LAK organizavo pirmuosius lak n ir sklandytoj kursus. Buvo sudaryta
mokymosi programa, trukusi 42 akademines valandas. D styta aviacijos teorija (20 val.), kursas
apie aviacinius motorus (10 val.), navigacij (16 val.) bei aviacijos istorija (6 val.). Programa buvo
patvirtinta KKR – tais metais bei ateityje, rengiant aviacijos teorijos kursus, su šia staiga buvo
glaudžiai bendradarbiaujama45.
Sezonas prasid jo 1934 met

birželio 1 d., iki tol jau buvo prad tos ir naujojo 50 viet

bendrabu io statybos. Š kart darbams buvo pasamdyti vietos žvejai, o statyboms vadovauti LAK
paskyr B. Oškin , tod l „planeristai“ gal jo daug daugiau laiko skirti sklandymui. Kadangi, su
LAK pagalba, kalbos apie mokykl išplito po Lietuv , tais metais mokini skai ius gerokai viršijo
praeitus metus. Tod l G. Heidrikis suteik instruktori vardus A. Pakniui, V. Butkevi iui bei L.
Kinai iui. Iš viso per sezon mokykloje mok si 63 asmenys, iš j 3 moterys. Sklandymo sezonas
truko keturis m nesius, iki pat spalio pradžios. Buvo atlikti 1753 startai, mokiniams suteikti 20 „A“,
10 „B“ bei 13 „C“ sklandytoj laipniai46. Verta pamin ti, jog tais metais pasikeit ir mokyklos
vadovyb , ligtol viršininko pareigas jus G. Heidrik pakeit J. Pyragius. Pastarasis dalyvavo
41
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nes kmingame 1934 m. birželio 7 d., vadinam jame „Voldemarinink “, perversme prieš Antano
Smetonos valdži . Jis buvo griežtai nubaustas atimant majoro laipsn ir ištremiant iš Kauno. Nid
tremties vieta jis pasirinko neatsitiktinai – visad palaik s sklandymo jud jim , nusprend prie jo
pl tojimo prisid ti tiesiogiai. Šis perversmas buvo labai svarbus tolesnei civilin s aviacijos raidai.
Viso iš karin s aviacijos buvo pašalinti arba pasitrauk prie perversmo m ginimo prisid j apie 20
kari n . LAK pirmininko Z. Žemai io iniciatyva norintiesiems buvo leista darbuotis LAK, ple iant
civilin aviacij . Tad liepos viduryje atvyk s J. Pyragius tapo naujuoju mokyklos vadovu, jis greit
vykd s lygas gauti „C“ sklandytojo laipn bei nustebino visus savo sp dingais skriejimais.
Rupj io 24 d. su T-1 jis sugeb jo ore išsilaikyti net 7 valandas 2 min., o su „Sakalu“ rugpj io 30
d. pasiek

sp ding 12 valand 35 min. rezultat . Tais metais LAK sklandymo reikalams skyr 10

227 lt47. Taip pat buvo nutarta skirti premijas už b simus aukš io, tolio bei išsilaikymo ore
rekordus. Tik tasi, jog tai taps svaria paskata sklandytojams siekti aukšt rezulat ne tik Lietuvos,
bet ir pasaulio mastu. Žiem

ATM b relis iš LAK gavo užsakym

sukonstruoti du T-1

konstrukcijos sklandytuvus. Sklandytuvai kovo 14 d. buvo baigti, v liau perduoti Nidos mokyklai.
Be ši dviej aparat , ATM dirbtuv se S. Kontrimas bei G. Mili nas pagal vokiškus „Grunau baby
IIa“ br žinius sukonstravo sklandytuv , kur pavadino „Nida“. Šis savo kokybe prilygo „Sakalui“.
Sklandymo sezonui pasibaigus LAK nuspr sta atlikti eksperiment . 1934 m. ruden buvo
sudaryta mokini

lak n

grup iš sklandytoj

B. Oškinio, V. Butkevi iaus, V. Ašmensko, L.

Kinai io bei A. Paknio. Mokslas jiems tur jo b ti nemokamas, siekiant išsiaiškinti, kiek kainuoja
sklandytoj išmokyti skraidyti l ktuvu ir ar iš ties , kaip buvo teigiama, mokslas atpinga net du
kartus. Eksperimentas pasiteisino – sklandytojai išmoko skraidyti l ktuvu Š.18 po gerokai mažesnio
start skai iaus, nei neskland naujokai48. Tai taip pat buvo savotiškas paskatinimas jaunuoliams,
daugiausiai prisid jusiems prie sklandymo vystymo Lietuvoje. V liau kiekvienais metais buvo
sudaroma atskira lak n kursant grup išimtinai vien iš sklandytoj „C“ pilot .
1935 m. pabaigoje buvo parengtas Nidos sklandymo mokyklos statutas, nubr ž s aiškias
mokyklos gaires bei tikslus, sukurtos taisykl s, kuri prival jo laikytis visi mokiniai49. Kaip ir
praeitais metais, skaityti civilini lak n bei sklandytoj kursai, kuriuos lank per 40 asmen . 1935
m. sausio 16 d. buvo kurtas sklandymo komitetas, tur j s pakeisti iki tol buvusi sklandymo
seni no pareigyb . Patvirtinta ir komiteto sud tis: pirmininku tapo J. Pyragius, nariais L. Kinaitis ir
Steponas Kontrimas.
1935 m. kovo 31d. vyko visuotinis LAK nari suvažiavimas. ia nustatytos ateities sklandymo
s j džio gair s bei tikslai ateinantiems trims metams: kelti esam sklandytoj kvalifikacij vedant
vairius teorinius kursus, rengti naujus sportininkus, prad ti velkam j skraidym , pastatyti nauj
47
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sklandytuv , tinkam tokiam skraidymo b dui, prie Nidos mokyklos rengti aerodrom , didinti
kvalifikuot instruktori gretas, bei populiarinti sklandym tarp vairi jaunimo organizacij , pad ti
gyvendinti jose kylan ias iniciatyvas50. Be to, rengiantis naujam sezonui, išpl stas mokyklos
angaras – atsirado patalpos sklandytuv konstravimui. Šiuo laikotarpiu sklandymo b reliai sik r
Panev žyje prie Šauli rinktin s, Šiauli bei Ukmerg s amat mokyklose. LAK jiems išsiunt RRG
„Z gling“ sklandytuv br žinius. Ukmergiškiai jau geguž s m nes statybas baig , o LAK pasi stas
G. Mili nas pripažino aparat tinkamu51. Šiek tiek v liau, 1935 m. balandžio 4 d., LAK pareng , o
KKR patvirtino, sklandymo mokyklos Nidoje program . Mokslas mokykloje buvo suskirstytas tris
grupes: teorijos, praktikos bei instruktavimo kursus. Teorijos kursai susid jo iš 5 dali : skridimo
teorija, sklandytuvo sandara, medžiag technologijos, vietos reljefas bei sklandymo istorija. Taip
pat šioje programoje buvo konkre iai pateiktos s lygos, kurias turi vykdyti mokinys, norintis gauti
tam tikr sklandymo laipsn 52.
1935 m. geguž s 15 d. buvo prad ti nauji mokslo metai Nidoje. Tais metais LAK sklandymui
skyr net 19 670 lt. Sezonui pasibaigus, spalio 1 d., iš viso buvo atlikti 1605 skridimai, asmenims
suteikta 19 „A“, 14 „B“ bei 18 „C“ sklandytoj laipsni . Tod l nors skridim ir buvo atlikta
daugiau, ta iau, d l kuklesnio kursant skai iaus, suteikta mažiau laipsni . Tai galima sieti su
padid jusiomis mokymosi kainomis – m nesis mokslo kainavo 100 lt (1934 m. – 50 lt), dar
reik davo susimok ti po 2 lt per dien už maist . 1935 m. sezon mokykloje mok si net 20 LAK
stipendinink , tarp kuri 2 latviai bei 2 estai53. 1935 met birželio 5 d. J. Pyragius su „Sakalu“
sugeb jo nuskristi net 75 km, taip veikdamas atstum nuo Nidos iki Palangos bei pakildamas
1500 m aukšt . Šis vykis yra ypa svarbus, nes tai buvo pirmieji Lietuvoje užfiksuoti skriejimo
tol ir aukš io rekordai, be to, pilotas vykd visas s lygas gauti „D“ laipsn 54. Rugpj io pradžioje
buvo išm gintas treniruo i sklandytuvas „Nida“. Šis aparatas – antrasis mokykloje pritaikytas
skrydžiui, kuomet sklandytuvas lynu yra tempiamas skrendan io l ktuvo. Tod l,

rengus

aerodrom , buvo prad tas praktikuoti šis skraidymo b das – per sezon viso atlikta 20 toki
start

55

. Rugpj io 18 d. buvo surengta sklandymo diena, tur jusi pažym ti 3 met sklandymo

s j džio sukakt . Nors planuota didel švent , d l prasto oro susirinko tik per 1000 žmoni , tarp
kuri buvo ir LAK vadovyb . Palyginimui, kitas LAK rengiamas aviacijos šventes susirinkdavo
vidutiniškai apie 8000 – 9000 ži rov . Mokyklai iškilmingai teikta specialiai jai sukurta v liava56.
Nuo 1935 met , rengus nusileidimo tak l ktuvams, mokykl

m gausiai lankyti ne tik pavieniai
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svetimšaliai, bet ir užsienio delegacijos – tai parodo, kad valdininkai suvok , jog ši, sklandžiai
veikianti, mokykla gali tapti puikia priemone, reprezentuojan ia Lietuvos aviacij .
1935 met rugs j buvo surengta kelion per Latvijos, Estijos bei Suomijos sostines. Šiame
žygyje dalyvavo mal nsparnis AVRO Cierva C 30A, l ktuvas De Havilland DH 60T "Gipsy Moth",
bei pastarojo vis keli velkamas sklandytuvas „Nida“. J pilotavo ne kart sužib j s sklandytojas J.
Pyragius. Kelion buvo itin s kminga – dalyvauta vairiuose susitikimuose, aviacijos švent se,
pademonstruotas gana aukštas Lietuvos aviacijos lygis. Be akivaizdžios reprezanticin s naudos
buvo ir kita – pilotai gijo vertingos, tais laikais labai populiari , tolim skrydži patirties.
Uždarius sezon , siekiant suburti sklandytoj konstruktorius
s lygas, LAK nutar

Kaune kurti sklandytuv

vien viet bei pagerinti darbo

dirbtuves. Šiam tikslui G. Mili nas pasi l

Šan iuose buvus savo t v nam . Kadangi pats šeimininkas buvo sklandytojas ir pradedantysis
konstruktorius jis buvo paskirtas vadovauti b simoms dirbtuv ms. LAK šiose dirbtuv se iki sezono
pradžios užsak

pastatyti 6 naujus sklandytuvus, kurie tur jo pakeisti susid v jusius RRG

„Z gling“ bei papildyti mokom j sklandytuv gretas. G. Mili nas, sub r s 8 žmoni grup , 1935
met gruodžio 18 d. m si statyti po du vienetus aparat MOG, MO-1 bei MO-2. Ši sklandytuv
konstrukcija buvo labai panaši B. Oškinio T-1 bei T-2 modelius. Iki vasaros statybos buvo baigtos
ir sklandytuvai atiduoti Nidos sklandymo mokyklai. Dar papildomai LAK už 1000 lt nusipirko A.
Gyso sukonstruot aparat “Perk nas“. Šis sklandytuvas sukurtas remiantis T-2 konstrukcija, ta iau
gerokai j modifikavus ir pritaikius skraidymui išvelkant automobiliu57. Tad nauj sezon Nidos
mokykla pasitiko kardinaliai atnaujinusi savo sklandytuv park . Be to, Lietuvos bankas LAK
atidav

sen

automobil „Cadilak“, kuris buvo modifikuotas

išvilktuv . Toks sklandytuvo

išvilkimas buvo gerokai pigesnis, tod l jau tais pa iais metais naudotas sklandant su A. Gyso
„Perk nu“ Kauno aerodrome58.
Nuo 1936 m. sausio 12 d. prad ti skaityti aviacijos teorijos kursai b simiems sklandymo
instruktoriams. Buvo priimami tik „B“ ir „C“ laipsnius turintys pilotai, ta iau išimtis padaryta
keliems Jaunosios Lietuvos sporto organizacijos nariams. D stomi dalykai liko tokie patys kaip ir
praeitais metais. Kursus lank daugiau nei 20 asmen iš vairi šalies vietovi
svarbu, nes LAK nuolat deklaruodavo siek populiarinti sklandym

59

. Tai buvo ypa

vairiuose Lietuvos miestuose,

ta iau tai jiems sunkiai sek si. Galima manyti, jog t l m ne vien specialist tr kumas – ne visur
yra tinkam sklandymui viet , taip pat reikalingos patalpos aparato statyboms bei remontui, be to,
norint, kad b relis efektyviai veikt , reikia net keliolikos nari .
Prieš prasidedant skraidymams Nidoje, 1936 m. balandžio 19 d., buvo išm gintas visiškai
naujos konstrukcijos B. Oškinio aparatas Bro-3, balandžio 26 d. pakrikštytas „P ku“. Šis
57
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sklandytuvas buvo ypatingas: B. Oškinis, siekdamas sumažinti statybos kaštus bei svor ,
suprojektavo š sklandytuv vos su 10 m ilgio sparnais. Šio išskirtinio aparato svoris buvo vos 82
kilogramai, skriejimo kokybe jis pralenk Grunau baby IIa „Nid “, kurios sparn

ilgis buvo

13,57m60. Š aparat LAK iš konstruktoriaus sigijo už 2500 lt, taip pat išmok jo 1000 lt premij už
nuopelnus sklandytuv konstravimo srityje. Tokiu b du B. Oškinis gavo pakankamai pajam savo
jau planuojamam Bro-4.
1936 met vasar Nidos mokykla veik nuo geguž s 1 d. iki spalio 15 d., startuota 1945 kartus.
Per š sezon

iš viso mokiniams suteikti 40 „A“, 21 „B“ bei 24 „C“ sklandymo laipsniai, tarp j

pirmai moteriai „C“ pilotei Kazimierai Šalaviej tei bei dviems suomiams61. LAK 1936 metams
sklandymui visos Lietuvos mastu skyr 20 321 lt. Ši vasar J. Pyragius pasiek nauj išsilaikymo
ore sklandytuvu rekord . Šis, jau ne kart pasižym j s, oreivis biželio 16 – 17 d. virš Didžiosios
kopos skland 22 valandas 36 min. Toks sp dingas rezultatas užtikrino Lietuvai ketvirt viet
pasaulyje pagal ore išsilaikyt laik

62

. Tais pa iais metais A. Paknys suprojektavo ir, pasitelk s

draug pagalb , iki liepos m neso pagamino pirm j savos konstrukcijos sklandytuv PA-1, v liau
pakrikštyt „Uodu“. Šis lavinamojo tipo aparatas buvo pirmasis pastatytas Nidoje prie angaro
rengtose dirbtuv se. Sklandytuvas, kaip ir daugelis konstruktori

pirm j

k rini , buvo

konstruojamas pasiremiant jau egzistuojan iu sklandytuvo modeliu. Šiuo atveju buvo remiamasi
MO-263. Taip pat 1936 m. LAK prisijung prie tarptautin s ISTUS organizacijos. Nors tais metais
Vengrijoje vykusiame ISTUS organizacijos s skrydyje sudalyvauti ir nesp ta, bet vien pats LAK
tapimas organizacijos nariu atv r

naujas galimybes m s

slandytojams b ti pasteb tiems

tarptautiniu mastu.
Pasibaigus sklandymo sezonui, 1936 met

spalio 4 d., sušauktas Lietuvos sklandytoj

susirinkimas. Buvo aptariama jau pra jusio sezono veikla, padaryti darbai, konstatuota, jog einama
tinkama linkme. Susirinkusieji nutar , jog sklandymo s j dis jau išaugo Nid ir b tina steigti šio
sporto stotis provincijos miesteliuose. Pagrindiniu argumentu buvo nurodomas labai išaug s
norin i j mokytis skai ius, ypa provincijoje. Kadangi Nidos mokykla ir pati nebuvo paj gi vis
nori i j priimti, taip pat ne visi gal jo sau leisti vykti ten mokytis, tod l, norint išvengti sklandymo
sporto stagnacijos, reik jo pl sti mokykl tinkl

64

. Siekiant sušvelninti ši situacij bei pakelti

esam pilot kvalifikacij , buvo nutarta kitais metais atidaryti aukštesni j sklandymo mokykl
Kaune, kur but praktikuojamas išvilkimas specialiai pritaikytu automobiliu bei l ktuvu. Dar prieš
š susirinkim LAK taryba steig sklandymo fond bei patvirtino jo statut . Jo tikslu vardijamas
siekis padaryti sklandym lengviau prieinam jaunimui. Šiam fondui aukoti gal jo tiek privat s
60
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asmenys, tiek mon s ar organizacijos. Pinigus buvo numatoma naudoti nauj

sklandytuv

statymui, kvalifikuot sklandytoj ruošimui bei sklandymo reprezentavimui užsienyje. Ypa svarbu
buvo tai, jog už aukas buvo numatomos simbolin s dovanos bei garb s raštai, o nupirk s ar pilnai
finansav s vis statybos proces , tur jo teis pavadinti nauj j aparat savo sugalvotu vardu. V liau
b tent šia galimybe buvo ne kart pasinaudota. Jau pirm gyvavimo m nes buvo surinkta apie 4000
lt auk

65

. Nuo pat pradži sklandymo fondas veik s kmingai. Iš Birž gyventoj auk buvo

nupirkti labai aukštos klas s vokiško sklandytuvo G –3 „Minimoa“ br žiniai, aparat
pavesta Artilerijos dirbtuvi

staliui A. Maineliui. Be biržie i , sklandytuv

statyti

statyb finansavo

geležinkelininkai – „Žaib “ (Falke), kuris tur jo pakeisti sulaužyt „Sakal “ bei miškininkai –„Ar “
ir „Giri n “ (Bro-3). Pastarieji aparatai buvo gaminami ATM burelio nari

66

. Iš ši duomen

matyti, jog sklandymo fondo steigimas labai pasiteisino – jo d ka buvo sigyta bei pastatyta daug
daugiau aukštos klas s sklandytuv nei ankstesniais metais. 1936 m. lapkrit Nidoje, mokyklos
dirbtuv se, buvo pastatytas pirmasis Lietuvoje dvivietis sklandytuvas „PAGY“. Prie jo daugiausia
dirbo A. Paknys ir A. Gysas, jiems LAK išmok jo po 1000 lt premij . Naujasis aparatas lapkri io
18 d. buvo l ktuvu nuvilktas Kaun ir atiduotas aukštesniajai sklandymo mokyklai.
1936 m. spal buvo ruošiamasi B. Oškino ir J. Pyragiaus kelionei JAV, Elmiroje vyksian ias
kasmetines sklandytuv

varžybas. Sezono pradžioje tai susilauk

daugiausiai d mesio. Buvo

dedamos pastangos laiku sutvarkyti visus dokumentus, pabaigti „Biržiet “ bei B. Oškinio visiškai
naujos konstrukcijos pirmaj lietuvišk akrobatin Bro-4 „R ta“ sklandytuv

67

. JAV B. Oškinis ir

J Pyragius išsiruoš 1937 birželio 25 d. Ten jie dalyvavo ne tik Elmiros sklandymo varžybose, bet ir
ikagoje surengtoje Amerikos lietuvi
suorganizavo komandiruot

aviacijos švent je. Be šios išvykos LAK rugpj t

Ranos sklandymo mokykl

ekoslovakijoje. Patobulinti savo g dži

buvo išsi sti A. Paknys, V. Ašmenskas bei R. Heinrikas68.
1937 m., prasidedant sklandymo mokyklos Nidoje mokslo metams, buvo keliami tokie patys
kaip ir ankš iau tikslai: pl sti sportinink gretas, didinti technikos park , kurti sklandymo stotis
provincijoje ir t.t. Sezonas prad tas geguž s 1d., baigtas spalio 1 d., iš viso buvo atlikti 1989
skrydžiai, mok si 95 asmenys, tarp kuri buvo 3 ekoslovakai, 2 suomiai ir 1 pranc zas. Iki palio 1
d. „A“ egzaminus išlaik – 43, „B“ – 29, „C“ – 14 mokini , o 24 asmenys Kaune išmoko velkamojo
skridimo69. Iš sklandymo fondo bei Nidos mokyklos gauta daugiau kaip 64 000 lt. Sklandymo
reikalams tais metais LAK skyr 64 165 lt.
1937 metais geguž s 24 d. vyko kasmetinis ISTUS susirinkimas Austrijoje, Zalcburge. Tais
metais LAK atstovauti buvo pasi stas A. Gysas. Tiesa, ten vykstan iose tarptautin se varžybose
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dalyvauti negal jo – atvyko be sklandytuvo70. Ta iau ši komandiruot buvo naudinga – LAK iš
pirm l p sužinojo apie naujausius atradimus sklandymo srityje, užmezg kontaktus su užsienio
sporto klubais ir pan.
1937 met vasar Kaune prad ti terminiai skriejimai, išvelkant sklandytuv l ktuvu. Birželio 15
d. A. Gys su „Nida“ l ktuvas išvilko virš Kauno. Surad s termines sroves, jis sugeb jo pakilti
2500 m aukšt , taip pasiekdamas nauj Lietuvos sklandytuv aukš io rekord

71

. Taip pat t met

liep sklandymo mokykl Nidoje aplank žymaus Anglijos aviacijos leidinio „Jane's All the World's
Aircraft“ redaktorius Charles Grey. Gr ž s jis paraš labai palank straipsn , liaupsinant mokyklos
gamtines salygas, kolektyv , technin park ir kt.72. Šis straipsnis apie Nid buvo jau nebe pirmas,
pasirod s užsienio spaudoje. Rugpj io 22 d. buvo pakrikštytas ir išbandytas naujo Lietuvos
konstruktoriaus, 17-me io Petro Motiekai io, sklandytuvas Moti-1. Tr kstant pinig bei ranki , P.
Motiekai iui teko daug improvizuoti, pvz.: sparnus padengti tuš iais cemento maišais. Ta iau j
išband s G. Mili nas pripažino, jog aparatas tinkamas skraidymui. Ar v liau su šiuo aparatu buvo
skraidyta, duomen n ra73. Rugpj io pabaigoje buvo baigtas tre iasis A. Paknio sklandytuvas –
lavinamojo tipo P-3, pakrikštytas „Nerija“. Kadangi Nidos mokykl buvo priimami tik vyresni nei
15 met jaunuoliai, o LAK gaudavo nemažai ir jaunesni vaik prašym mokytis sklandyti, buvo
nutarta surengti kursus 12 – 14 met vaikams Kauno aerodrome. Tam tikslui buvo sukonstruotas
„Nykštukas“ – sumažintas RRG „Z gling“ tipo aparatas. Pirmoji mokini

grup sudaryta jau

rugs jo 26 d.74.
1937 m. spal G. Mili nas Kaune užbaig aviacijos inžinieriaus Zigmo Rimšos suprojektuot
pirm

Lietuvoje motorizuot

sklandytuv

„KEVA“. L šas šiam aparatui

sklandymo fond

paaukojo Susisiekimo ministerijos keli valdyba. Ta iau jis buvo labai sunkus (332 kg), tod l spalio
24 d. vyk s pirmasis jo skrydis tuo pa iu buvo ir paskutinis – sklandytuvas pripažintas netinkamu
naudoti75. Sausio 11 d. nuo džiovos mir vienas pirm j sklandytoj V. Butkevi ius, kuris 1937
metais iš J. Pyragio per m Nidos mokyklos direktoriaus pareigas. Naujuoju mokyklos vadovu
paskirtas Paulius Žaltauskas, ta iau pastarasis, rugs jo 2 d. skrisdamas sklandytuvu, patyr avarij ir
žuvo. Po tokios dramatiškos Nidos mokyklos vadov kaitos nauj ja „galva“ išrinktas A. Gysas, jis
vadovo pareigas už m iki pat mokyklos praradimo76.
1938 metais Nidos sklandymo mokykla savo veikl prad jo anksti kaip niekada. Balandžio 15 d.
buvo sudaryta pirma kursant

grup iš Juozo Selioko vadovaujam

karo aviacijos mokyklos
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kursant . Ši id j iniciavo karo aviacijos viršininkas A. Gustaitis. Buvo siekiama išsiaiškinti, koki
naud lak n mokymo procese gali suteikti sklandymo praktika. Eiliniai mokiniai buvo priimami
nuo geguž s 15 d. J tais metais buvo net 117, tarp kuri buvo ir b relis šauli . Iš viso per š sezon
buvo išleisti 54 – „A“, 45 – „B“, 6 – „C“ kategorijos sklandytojai, atlikti net 3633 skridimai77. Kaip
ir praeitais metais buvo dalyvaujama ISTUS konferencijoje, vykusioje Šveicarijoje, Berne, geguž s
21 – 29 dienomis. LAK atstovavo sklandymo komiteto pirmininkas J. Pyragius, komisija nutar iki
tol buvus „D“ sklandytojo laipsn pervadinti

sidabrin „C“ (s lygos liko tos pa ios), taip pat

steigiamas auksinis „C“ laipsnis. 1938 met

birželio 24 d. A. Gysas, startav s Nidoje nuo

Didžiosios kopos su sklandytuvu „Žaibas“, pasiek nauj Lietuvos išsilaikymo ore rekord , be
perstojo jis skriejo 26 valandas 2 min. Šis sp dingas skrydis Lietuvai užtikrino 3 rezultat
pasaulyje, o LAK A. Gysui už š pasiekim išmok jo 1000 lt premij
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. Liepos 17 – 31 dienomis

vyko Tautin olimpiada, kurioje tarp orinio sporto varžyb buvo ir sklandymas. Tai buvo pirmosios
sklandymo varžybos, surengtos tarpukario Lietuvoje. Pasibaigus sezonui, spalio 30 d., buvo
sušauktas visuotinis sklandytoj suvažiavimas. Suvažiavime paskelbtas ambicingas 3 met planas.
Vis

pirma, buvo nuspr sta siekti masiškumo – iki 1940 met

Lietuvoje tik tasi tur ti 1000

sklandytoj . Antra, Kaune buvo užsibr žta steigti visus metus veikian i sklandymo mokykl ,
kurioje velkamojo skridimo gal t

mokytis Nidos mokykl baig mokiniai. Taip pat išreikšti

ketinimai mokyklos Nidoje veikimo laik prailginti iki 8 m nesi , pl sti Lietuvoje dar nauj
motorizuot

sklandytuv

statyb

bei naudojim . Deklaruotas tikslas dalyvauti tarptautin se

sklandymo varžybose, skaitant 1940 m. Helsinkio olimpiad , bei populiarinti ši aviacijos šak tarp
lietuvi išeivi . Išsakytas siekis sklandym paversti b sim j lak n atrankos priemone79. Buvo
iškelta id ja 1940 m.organizuoti ISTUS konferencij

Lietuvoje, bei tarptautines sklandymo

varžybas Palangoje. Taip pat nuspr sta prašyti LAK sumažinti mokslo Nidos mokykloje kain , taip
padarant j prieinamesn jaunimui80. Tad, nepaisant Nidos mokyklos vadovyb s kaitos, jos veikla ne
tik nesutriko, bet tapo dar gyvybingesn .
1938 metais, kaip ir prieš tai buvusiais, stirpriai padid jo LAK sklandytuv parkas. Vis pirma,
liep iš ekoslovak

buvo sigytas dvivietis „Šedy vlk“ modelio sklandytuvas, kurio pirkim

finansavo „Kauno audiniai“, tod l jis pavadintas „Šilkasparniu“. T pat m nes Balys Karvelis
išm gino savo pirm j aparat BK-1 „Vanagas“, skirt terminiams skriejimams, o B. Oškinis
perdirbo savo akrobatin Bro-4 „R t “, pritaik j skraidymams termikuose bei pavadino „R ta II“.
Dar vienas terminiams skriejimams sukurtas ir baland išbandytas sklandytuvas buvo A. Paknio bei
A. Gyso PAGY-2 „Termikas“. Be ši originali konstrukcij aparat Leonardas Reimeris pastat
77

G. Ramoška. Lietuvos aviacija. p. 89-90.
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sklandytuv „Grunau Baby IIa“, pakrikštyt „Šarka“81. Taigi, kaip matyti pagal sklandytuv tipus,
Lietuva sek pasaulin mis sklandymo madomis – nor jo išpopuliarinti terminius skrydžius.
Šis sezonas mokyklai buvo paskutinis – 1939 m. kovo 22 d. Klaip dos kraštas buvo perleistas
Vokietijai ir jau sekan i dien sien perženg šios šalies kariuomen . Kartu su Klaip dos kraštu
Reichui atiteko ir Nidos sklandymo mokykla su visu jos inventoriumi. Buvo prarasta vienintel
stambi sklandymo mokykla Lietuvoje, kartu netekta daug LAK priklausiusi sklandytuv ir kitos
technikos. Š turt LAK vertino 50 000 lt, Vokietijai buvo pateikti prašymai kompensuoti padaryt
žal , ta iau visos nor tos sumos LAK niekada neatgavo. Kaip dal kompensacijos Vokietija žad jo
perduoti du labai aukštos kokyb s sklandytuvus: „Gr ver“ ir „M -12d“82.
Nidos mokykla, be jokios abejon s, buvo Lietuvos sklandymo centru. Per 6 jos veikimo sezonus
buvo paruošti 282 – „A“, 147 – „B“ bei 79 – „C“ pilotai, iš viso atlikta apie 10 000 skrydži .
Mokykloje mok si dvylika užsienie i iš Estijos, Latvijos, Suomijos, ekoslovakijos, Pranc zijos,
Vokietijos. Jei mokykla b t veikusi ir toliau, tik tina, jog ji b t dar labiau išpopuliar jusi ypa
tarp kaimynini valstybi , kadangi apie j labai teigiamai atsiliepdavo kit šali aviaciniai žurnalai,
o straipsni vis daug jo. ia buvo surengta ne viena sklandymo populiarinimo visuomen je švent ,
mokykla tarnavo kaip Lietuvos aviacijos reprezentacin

priemon

užsienio delegacijoms. Ši

mokykla buvo vienintel Lietuvoje, kurioje buvo rengiami kvalifikuoti sklandymo instruktoriai.
Pastarieji v liau vairiose vietov se inicijuodavo aviacinius jaunimo b relius. 1933 – 1939 metais
Lietuvoje pastatyta net 16 r ši originali lietuviškos konstrukcijos sklandytuv . Be ši , šalyje dar
skraid 5 tip užsienyje pirkti arba pagal iš ten gautus br žinius vietos meistr statyti aparatai. Tad
Lietuvoje per š laikotarp iš viso buvo sukonstruota net apie 47 vairi tip sklandytuvai. Tai tikrai
nemažas skai ius, turint omeny, jog LAK buvo visuomenin organizacija ir negavo subsidij iš
valstyb s, dažnai buvo konstruojama sklandytoj iniciatyva, už j l šas. Nuo 1937 met Kauno
aukštesniojoje sklandymo mokykloje prad ta praktikuoti velkamuosius skrydžius, sekant
sklandymo naujov mis imta skraidyti termikuose. Buvo pasiekti pasaulinio lygio sklandymo
rekordai, ypa svarbus A. Gyso pasiektas išsilaikymo ore rekordas, garantav s Lietuvai 3 viet
pasaulyje. Nuo 1936 m. užmegzti tarptautiniai kontaktai: LAK tapo ISTUS nariu, J. Pyragius bei B.
Oškinis dalyvavo važybose JAV, surengta stažuot

ekoslovakijos sklandymo mokykl , rengtasi

dalyvauti Helsinkio olimpiadoje. Tad š laikotarp , be abejon s, reikia laikyti svarbiausiu
nepriklausomos Lietuvos sklandymo istorijoje.
2.3 Sklandymo sportas Klaip dos krašto netekus.
Prieš pat 1939 met sklandymo mokyklos Nidoje mokslo met atidarym , vokie iams už mus
81
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Klaip dos krašt , LAK iškilo labai reali gr sm prarasti vis sklandymo sezon . Kadangi Lietuvoje
daugiau tokios didel s mokyklos nebuvo, o paskutiniaisiais metais ir ši nesugeb jo priimti vis
norin i j mokini , šis scenarijus buvo labai realus. Siekiant bent kiek sušvelninti pad t , nutarta
išpl sti Kauno aukštesniosios sklandymo mokyklos veikl , jos vadovu paskirtas žymus aviatorius J.
Pyragius. Ta iau ši mokykla nebuvo pritaikyta dideliems mokini kiekiams: netur jo bendrabu io,
sklandyta aerodrome, pasitelkiant išvilkim automobiliu arba l ktuvu. Tai salygojo kitoks jos
pob dis – ši mokyla skirta kelti Nidoje paruošt pilot kvalifikacij , išmokyti nauj skriejimo
technik , supažindinti su termini srovi panaudojimu, tad mokini skai ius dažniausiai neb davo
didelis.
Karštligiškai ieškota galim viet sklandymo mokyklai kurti. J. Pyragius kartu su A. Gysu
l ktuvu apskriejo nemažai teritorij palei Nemun , bet tinkamos vietos mokyklai nerado. Up s
šlaitai buvo apaug medžiais – pakilimo s lygos neblogos, bet nut pti n ra kur. Miškingos vietos
paruošimas sklandymui LAK b t brangiai kainav s. Taip pat buvo išžvalgyti Suvalkijos ir Zaras
rajonai, kur LAK siuntimu paieškas motociklais t s V. Ašmenskas su A. Gysu. Jiem galiausiai
pavyko rasti labai tinkam šlait prie Višty io ežero, kuriame net b t galima išpildyti s lygas „C“
piloto laipsniui gauti, ta iau d l labai artim Lenkijos bei Vokietijos valstybi sien ši vieta buvo
pripažinta netinkama. Prie Zaras buvo surasta tinkam viet pradiniam mokymui – „A“ ir „B“
piloto laipsniams gauti83, ta iau ir toliau vyko vietos sklandymo mokyklai paieškos.
1939 m. geguž LAK išsiunt Vlad Strazd
vykusi

kasmetin ISTUS konferencij , tais metais

Lvove. Buvo planuojama dalyvauti ir vyksian iose sklandymo pirmenyb se, ta iau

problem kamuojamas LAK šios minties atsisak . Nepaisant to, V. Strazdui buvo suteikta galimyb
pasklandyti lenkiškos konstrukcijos aparatais. Sklandytuvu „Komar“ jam pavyko nuo starto vietos
pakilti 1180 m bei ore išsilaikyti 5 val. 5 min. Kadangi skridimo

tol reikalavim jis vykd

Tautin s olimpiados metu – tapo antruoju Lietuvos sidabrin „C“ laipsn turin iu pilotu84. Patikrinti
Zarasuose atrastiems šlaitams LAK vasaros pradžioje steig sklandymo stot . Nuo liepos 15 d. ia
prasid jo oro skaut suorganizuota sklandymo stovykla, trukusi iki rugpj io 15 d. Iš viso per
vasar šioje vietoje buvo atlikti 606 startai, mok si 118 asmen . Nuspr sta, jog pradiniam mokymui
ši vieta tinka, tod l buvo nutarta ateityje ten stovyklas rengti kasmet85. Be Zaras , intensyvesnis
sklandymas vyko Ukmerg je. Iniciatyva steigti sklandymo b rel gim

A. Smetonos vardo

gimnazijoje. Tik tasi, jog grup savo veikl prad s jau biržel , ta iau neturint tinkamo aparato,
pirmieji skridimai padaryti tik rugs jo 1 d. Jaunuoliai, vadovaujami Vinco Šalaviejaus, vasaros
pabaigoje pagal MO-1 br žinius pasistat sklandytuv , kur pavadino „Aitvaru“. Iš viso b rel
83
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sudar 10 vaikin , visi jie iki rugs jo 15 d. išmoko elementaraus sklendimo ir gavo „A“ pilot
laipsnius. Sezonas taip greitai baig si, nes Ukmerg je nebuvo galimybi

gyti aukštesnius – „B“ ir

„C“ – laipsnius. Augant vietos jaunimo susidom jimui, Ukmerg s šauli b rys ir jaunalietuvi
sporto organizacija siunt

laiškus LAK, raginan ius steigti sklandymo stot Ukmerg je bei

materialiai paremti ši iniciatyv

86

. Taip pat š sezon buvo prisimintas ir Pažaislio sm lynas, kur

irgi vyko sklandymo pamokos. Viso per sezon buvo parengti 22 „A“ pilotai. Nors pedagoginiai
sklandymo reikalai josi prastai, t met rupj t LAK suorganizavo Baltijos šali aviacijos sporto
varžybas. Sklandymo varžybose dalyvavo 8 sportininkai iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. Bendroje
skaitoje žymia tašk persvara laim jo Lietuvos komanda su A. Gysu priešaky. Šios varžybos
atskleid

LAK paj gum

organizuoti didelio masto renginius, bei pademonstravo, jog m s

sklandytojai yra paj giausi pabaltijo valstyb se. A. Gysas varžyb metu vykd

tr kstamas s lygas

sidabriniam „C“ laipsniui gauti – nuo starto vietos pakilo 1750 m aukšt bei nuskriejo 168 km. Jis
tapo tre iuoju Lietuvos lak nu, turin iu sidabrin „C“ laipsn .
1939 met lapkri io 1 d. prie KKR buvo steigta – OSS. Tarp jos steigimo iniciatori buvo
gars s aviatoriai J. Pyragius bei Vladas Lišauskas. B tent pastarasis paskirtas OSS pirmininku, J.
Pyragius vicepirmininku bei sklandymo komiteto vadovu, buv s nepriklausomyb s akto signataras,
žymus pedagogas Vytautas Bi i nas tapo iždininuku ir t.t.87. Jos tikslas buvo suvalstybinant civilin
aviacij pritraukti žymi valstyb s param . Pradžioje LAK š vyk sutiko palankiai. Tikriausiai
buvo tikimasi, kad OSS glaudžiai bendradarbiaus su LAK, kaip labiau patyrusia organizacija, ir tuo
b du bus lengviau gauti valstybini subsidij . Ta iau prad jus aišk ti OSS veikos gair ms, o ypa
po 1940 m. vasario 22 d., kuomet buvo patvirtintas jos veiklos statutas, LAK prad jo ši s jung
vertinti kaip konkurent . OSS statute buvo rašoma, jog ji yra vyriausia institucija, kontroliuojanti
oro sport šalyje, be to, ji vienintel atstovauja šalies oro sportui Lietuvoje bei užsienyje. Statute
nurodyti tikslai dubliavosi su LAK: lak n , sklandytoj , instruktori rengimas, aviacijos s j džio
pl tra visuomen s gretose, varžyb organizavimas ir t.t. Buvo net rašomi laiškai vidaus reikal
ministrui, kuriuose keliamos id jos sustabdyti LAK ir jo padalini veikl

88

. LAK savo ruožtu

rodin jo, jog jis yra vienint teis ta civilin s aviacijos orgnanizacija Lietuvoje. Juk tik LAK
priklaus

FAI bei ISTUS organizacijoms, tod l OSS realiai be klubo sutikimo negal jo net

suteikin ti sklandytoj

ir pilot

laipsni , o k jau kalb ti apie Lietuvos aviacijos atstovavim

užsienyje89. Iki 1940 birželio 15d. OSS buvusi viso labo „popierine“ organizacija, realios veiklos
prad ti taip ir nesp jo – Soviet

S jungai okupavus krašt

ir pertvarkius KKR, OSS buvo

panaikinta, visas jos turtas perduotas LAK.
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Tik jimas, kad sklandymo s j dis atsities ypa sustipr jo po 1939 m. rudens vyki

Ryt

Europoje. 1939 m. rugs jo 1 d. Vokietija užpuol ir per kelias savaites sutriuškino Lenkij . Rugs jo
17d. Soviet S junga už m rytin Lenkijos dal . Spalio 10 d. Lietuva ir SSRS pasiraš savitarpio
pagalbos sutart , pagal kuri Lietuva atgavo dal Vilniaus krašto, ta iau

savo teritorij tur jo

sileisti soviet karines gulas. Atgautame Vilniaus krašte, netoli Vilniaus miesto,
dabartinio Saul tekio mikrorajono, buvo Aukštagirio sklandymo mokykla.

šiaur nuo

Lietuvos rankas ji

per jo su visu inventoriumi, gauta 18 lenkiškos konstrukcijos sklandytuv . Ta iau, kaip pranešama
1940 m. balandžio 15 d. Šauli s jungos rašte KKR ministrui, didžioji technikos dalis buvo blogos
b kl s90. Po Nidos netekties bei nes kmingo prieš tai buvusio sezono gal jo atrodyti, jog
Aukštagiris taps gelb jimosi ratu Lietuvos sklandymo s j džiui.
LAK vadovyb buvo beveik tikra, jog b tent jiems bus perleista naujoji mokykla. O tik josi jie
to labai pagr stai. Juk praradus Klaip dos krašt ši visuomenin organizacija patyr didžiulius
nuostolius, tod l buvo manoma, jog valdžios institucijos, kaip kompensacij , ši mokyl atiduos
LAK. Taip pat, klubas vienintelis Lietuvoje tur jo patirties organizuojant tokios didel s mokyklos
veik , buvo sukaup s reikaling

rang , pareng s personal . J

l kes iai savo subordinacijon

perimti lenk mokykl puikiai atsispindi 1940 m. sausio pradžioje LAK vadovyb s parengtame
1940 met veiklos plane. Sklandymo srityje užsibr žti ambicingi tikslai: Aukštagiryje per sezon
paruošti 300 sklandytoj , nauj grup instruktori , sigyti per 10 sklandytuv , prad ti pla iai
naudoti automobilin išvilkim

91

. Ta iau, nors ir kokie rimti atrod LAK argumentai, Aukštagirio

sklandymo mokykla buvo perleista Šauli s jungai. Verta pamin ti, jog ši mokykla iki 1940 m.
vasario 24 d. priklaus KKR ir buvo planuojama j perduoti neseniai sik rusiai OSS, ta iau d l
nežinom priežas i taip nepasielgta. Nors Šauliai ir tur jo aviacijos sekcij , veikian i nuo 1936
m. rugpj io, ta iau jos veiklos mastai buvo gerokai menkesni nei LAK. Bandymai tai apeliuoti
naudos nedav . Vyriausyb bei Krašto apsaugos vadovyb išreišk param Šauli s jungai, tad
LAK teko susitaikyti su pralaim jimu. Nuo 1940 m. vasario 24 d. Aukštagirio sklandymo mokykla
per jo Šauli s jungos subordinacijon, jai suteikiamas Dariaus ir Gir no vardas. Po šio sprendimo
LAK prarado vadovavim sklandytoj

s j džiui Lietuvoje. Šiai organizacijai teko pasitenkinti

Aukštesni ja sklandymo mokykla Kaune, bei kukliais esamais, arba dar tik besikurian iais,
b reliais klubo filialuose Panev žyje, Ukmerg je, Zarasuose bei Biržuose.
Dariaus ir Gir no mokykla veikl prad jo birželio 1 d. Pirmenyb mokytis buvo suteikiama
šauliams, mokslas buvo nemokamas, kainavo tik maitinimas, tod l ši mokykla buvo labai patraukli
jaunimui.

vadovo viet

šauliai pakviet

paskutin j Nidos mokyklos viršinink

A. Gys ,

instruktoriais tapo Juozas Bulavi ius ir A. Paknys. Mokyklos atidarymo dien angare buvo 3 tip
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lenkiški sklandytuvai: 12 mokom j „Wrona-bis“, 2 mokomieji-lavinamieji „Czajka-bis“ bei 2
lavinamieji „Salamandra“. 1940 m. liepos 2 d. Šauli s jungos bei A. Gyso iniciatyva

mokykl

92

buvo atvežtas aukštos klas s sklandytuvas – B. Karvelio „Vanagas“ . Pirmomis savait mis
mokykloje mok si keliolika mokini , buvo m ginama gauti „A“ ir „B“ sklandytoj laipsnius93.
Birželio 11 d. B. Karvelis su „KEVA“ bei Jurgis Steik nas su „Biržie iu“ virš Kauno aptiko
termines sroves. Jomis pasinaudoj abu pilotai pakilo

2500 m aukšt bei ore išsilaik po 5

valandas. Kadangi jau ank iau abu lak nai buvo nuskrid

reikiam

nuotol , kartu vykd

reikalavimus bei tapo ketvirtu ir penktu Lietuvos sidabrin „C“ laipsn turin iais sklandytojais.
Birželio 13 d. J. Steik nas suplanavo ir atliko skryd „Biržie iu“ iš Kauno

Aukštagir ,

pasinaudodamas termin mis srov mis94.
Vos už dviej dien

vyko dramatiški pasikeitimai Lietuvoje – Raudonoji armija už m krašt ,

prasid jo sovietin okupacija. Šie, Lietuvai lemtingi, vykiai negal jo nepaliesti pa io LAK bei
sklandymo sporto. Vis

pirma, lietuviams buvo uždrausta skraidyti l ktuvais, neleidžiama

sklandyti termikuose. Liepos 11 d., panaikinus Šauli s jung , Dariaus ir Gir no mokykla per jo
LAK žinion, jai vadovauti paskiriamas B. Karvelis. Klubas, nors ir neilgam, v l tampa sklandymo
s j džio galva. Ta iau jis laisvai veikti jau nebegal jo: nuolat kaitaliojama LAK vadovyb ,
sklandymo komiteto sud tis, nariams vedamos privalomos politinio aukl jimo valandos ir pan.
Rugpj io m nes LAK pertvarkomas

LTSR aeroklub . Prad ti šalinti valdžiai nepalank s

asmenys ir iš provincijos klub valdyb , klubo vadovo pareigose Z. Žemait pakei ia statytinis M.
Leonavi ius. 1941 m. vasar LTSR aeroklubas dar kart pertvarkomas, dabar jau LTSR centrin
aeroklub , v l pakei iami darbuotojai. Klubo žlugdymas tuo nesibaig : 1941 met
LTSR komisar

kovo 19 d.

tarybos nutarimu kuriamas Lietuvos OSOAVIACHIM (rus. ! ,

"

!! #$

% #

& #$
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$) padalinys, tur j s perimti

visas LTSR centrino aeroklubo funkcijas. Geguž s m nes faktiškai jau nebeegzistuojantis LTSR
centrinis aeroklubas perorganizuojamas sklandymo klub

95

.

Prasid jus okupacijai Dariaus ir Gir no mokykla veikti nenustojo.

j okupant

sakymu iš

Kauno aerodromo buvo pervežta visa LAK bei Šauli skraidymo technika, OSS turtas. Tokiu b du
Dariaus ir Gir no mokyklos sklandytuv

parkas pasipild

A. Gyso „Termiku“, L. Reimerio

„Šarka“, bei iš Vokietijos gautu aukšto lygio dvivie iu sklandytuvu „Gr ver“. Sklandymo sezonas
mokykloje truko iki lapkri io 15 d., iš viso mokykloje mok si 225 asmenys, atlikti 7261 startai, iš
kuri net 593 auto išvilktuvu. Per sezon sklandytoj laipsnius gavo 157 žmon s: 115 – „A“ bei 42
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– „B“96. Rugs jo pabaigoje šioje mokykloje buvo išm gintas naujasis B. Karvelio sklandytuvas BK2. Tai buvo pirmasis lietuviškos konstrukcijos rekordinio tipo aparatas, jis savo charakteristikomis
gerokai lenk visus lygtolinius m s konstruktori k rinius. Ta iau BK-2 skrido tik kelis kartus,
kadangi B. Karvelis buvo paskirtas dirbti

„Aeroflot “ ir galutinai šio k rinio neužbaig , o karo

metais jis buvo sunaikintas97. Pasibaigus skraidymams, mokykloje imta planuoti tarpsezonio
darbus. Nuspr sta, jog, kaip ir Nidoje, prie mokyklos yra b tina rengti dirbtuves. Taip pat buvo
vedami sklandymo teorijos kursai. 1941 m. kovo 18 d. prad tus kursus baig apie 30, balandžio –
geguž s m nesiais teorijos egzaminus išlaik 50 žmoni

98

. 1940 m. gruodžio 19 d. veikl prad jo

sekmadienin sklandymo mokykla Pažaislyje. Buvo skraidoma su dviem MO-1 aparatais, vedami
terorijos kursai. Mokslai vyko iki 1941 m. vasario, ligtol buvo atlikta per 400 start , 30 mokini
gavo „A“ sklandytojo laipsn 99. Okupacijos metais sklandyta ir provincijoje. Toliau funkcionavo
Ukmerg s sklandymo stotis, kurti sklandytoj b reliai Alytuje, Telšiuose ir kitur. 1941 m. pavasar
d l nežinom

priežas i

sklandymo sezonas Dariaus ir Gir no mokykloje prad tas nebuvo.

Prasid jus Vokietijos – Soviet S jungos karui, vokie iams už mus vis Lietuvos teritoj , situacija
dar kart pasikeit .
Soviet

S jungai okupavus Lietuv , karin s aviacijos sritis nukent jo labai stipriai – daug

vairaus rango kari n emigravo, nemažai buvo ištremta kal jo lageriuose. LAK kuruota civilin
aviacija nukent jo gerokai mažiau. Nei vienas iš žymi j Lietuvos sklandytoj ištremtas nebuvo,
ta iau nemažai j emigravo

Vokietij . Tarp pastar j buvo: G. Heidrikis, J. Pyragius, kuris,

prasid jus Vokietijos – SSRS karui, gr žo

Lietuv , A. Gysas ir keletas kit . Dauguma likusi j

šalyje aviacin s veiklos veng , tikriausiai bijodami represij . Tod l v liau, karo metais, sklandym
organizavo iki tol mažai žinomi jaunuoliai, tap sklandymo s j džio Lietuvoje lyderiais.
Vienareikšmiškai vertinti š period yra sunku. Didžiausi

tak sklandymui šiuo laikotarpiu

dar tarptautiniai vykiai, kuriems sklandytojai niekaip negal jo daryti jokio poveikio. Nors galima
sakyti, jog sportas patyr didel nuopol lyginant su ankstesniais metais, ta iau jis išliko net ir
panaikinus j koordinavusias organizacijas. Konstravim

ap musi stagnacija, nesustabd

B.

Karvelio, kuris sugeb jo užbaigti BK-2, pat tobuliausi lietuvi sukonstruot sklandytuv . kurtos
sklandymo stotys provincijoje, atsirado 4 nauji sidabrin „C“ laipsn turintys pilotai, o per mus
Aukštagirio mokykl , per vien

sezon

paruošti net 179 sklandytojai. Ši mokykla suvaidino

nepaprastai svarb vaidmen , nors veik tik vienus metus. B tent ia paruošti jaunuoliai vokie i
okupacijos metais buvo pagrindiniai šio sporto puosel tojai – per m estafet iš nepriklausomos
Lietuvos sklandymo s j džio lyderi , t s skraidymus net sunkiais karo metais,
96
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2.4 Sklandymas Lietuvoje karo metais.
1941m. biželio 22 d., prasid jus Vokietijos – Soviet S jungos karui, Lietuva labai greit per jo
Reicho valdžion. Tik ta, jog bus manoma gauti bent dalin nepriklausomyb , steigiama laikinoji
vyriausyb , m ginta atgaivinti LAK. Ta iau greit šios iliuzijos buvo išsklaidytos – rugpj io 5 d.
laikinoji vyriausyb atsistatydina, vedamas okupacinis režimas, Lietuva jungiama naujai sukurt
Ostland .
Nors karo metai kardinaliai keit
sklandytojai ieškojo b d

sklandymo organizavim , ta iau Lietuvoje lik

LAK

kaip atnaujinti skraidymus. Veikla prasid jo jau 1941m. vasar ,

panaudojus soviet okupacijos metu veikusios sekmadienin s sklandymo mokyklos turt . Angare
buvo rasti du „Wrona-bis“ konstrukcijos aparatai, taip pat vienas toks sklandytuvas aptiktas
buvusiose ATM dirbtuv se. Sutvarkius „varnas“, jos buvo nugabentos

Pažaisl , kur rinkdavosi

sklandytojai, vadovaujami instruktori Vytauto Vaitkaus ir Zdislovo Koronkevi iaus. Spalio 5 d.,
atsiradus daugiau besidomin i j , sudarytos dvi mokini

grup s100. Tiesa, s lygos buvo labai

sud tingos, besimokantieji dažnai apgadindavo sklandytuvus, o remontas buvo komplikuotas –
transporto netur ta, tr ko medžiag ir ranki . Nepaisant to, 1941 m. ruden atlikta apie 100 start .
Kilo id ja legalizuoti savo veikl , pavyko prisišlieti prie KKR, sudarant sklandymo b rel .
Pirmininku išrenkamas Vytautas Peseckas, skraidymu r pinosi V. Vaitkus, remonto darbais Z.
Koronkevi ius ir t.t.. Ta iau, siekiant tvirtesnio juridinio pagrindo, nuspr sta ieškoti palaikymo
Lietuvos nacionalist partijoje. Spalio 9 d. buvo steigtas orinio sporto komitetas, susidedantis iš
sklandymo ir modelizmo sekcij . Pirmininku paskirtas F. Valeika, sklandymo sekcijos vadovu V.
Peseckas. B relis, pablog jus orams, lapkrit sklandymo sezon baig . Ta iau Lietuvos nacionalist
partijos globa truko neilgai, 1941 m. gruod

j

likvidavus, sklandytojai v l gr žo KKR

subordinacijon101.
Kadangi šaltuoju met

laiku neskraidyta, buvo vedami teorijos kursai, remontuojami

sklandytuvai. Pirmosios paskaitos prasid jo 1941 m. lapkri io 4 d., joms vadovavo V. Vaitkus,
buvo d stoma aviacijos istorija, teorija, navigacija, meteorologija, skridimo teorija ir pan.
Pastaruosius 1942 m. vasario 22 d. užbaigus, kovo 1 – geguž s 3 dienomis surengti antrieji kursai.
Deja, n ra išlik

duomen

kiek žmoni

juos baig . Jaunuoli

prioritetas buvo sklandytuv

paruošimas b simajam sezonui. Nor dami sutvarkyti turimas „varnas“, jie pasidalino dvi grupes.
Vien aparat tvark VDU technologijos fakulteto studentai Jonas Bal i nas, E. Jaronis bei A.
Stankus. Kit taisyti apsi m sklandytojai M. Bilius, Viktoras Tomaši nas, V. Vaitkus, Algirdas
Vilimas, S. Tamulaitis. Pastarieji darbus užbaig grei iau ir jau 1942 m. birželio 14 d. „varna“ buvo
išbandyta Pažaislyje. Ta iau atlikus keliasdešimt skrydži paaišk jo, jog darbai atlikti prastai, tod l
100
101
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nutarta iš šios, bei student

tvarkomos, skraidykli

padaryti vien kokybišk . Baigus darbus,

birželio 20 d., prasid jo skraidymai nenaudojamame hipodrome, iki liepos 5 d. viso atlikti apie 195
startai, mok si keliolika jaunuoli

102

. Atsiradus daug entuziast , jie buvo suskirstyti dvi mokini

grupes: Z. Koronkevi iaus vadovaujamoje buvo 14 asmen , V. Peseckio b rys buvo iš 13
sklandytoj . Skraidyta iki rugpj io galo, kuomet V. Vaitkaus iniciatyva buvo suruošta stovykla
Kulautuvoje – siekta išbandyti prie Virbali n kaimo buvus šlait . Gav palapines iš KKR bei
pasiskolin valt iš laiv remonto dirbtuvi , Z. Koronkevi ius bei Leonardas Kutkus rugpj io 26 d.
išplukd

b simosios stovyklos inventori

Virbali nus. Garlaiviu atplauk

dar keliolika

sklandytoj . Ta iau ši stovykla truko tik iki rugs jo 2 d., kadangi išvakar se buvo nepataisomai
sulaužytas sklandytuvas. Tuo ir pasibaig skraidymas 1942 metais103. Uždarius sezon buvo galima
konstatuoti, jog jis tapo gerokai s kmingesniu už pirm j , suburtas skaitlingas, pastovus kolektyvas,
atlikta daug daugiau start , atrastas Virbali n šlaitas, kuris kitais metais taps sklandymo centru.
Tikintis geresni finansini s lyg , imta ieškoti kito glob jo. Z. Koronkevi iaus bei Romualdo
Putros iniciatyva 1942 m. gruodžio 2 d. prie Kauno sporto klubo „Perk nas“ buvo kurta orinio
sporto sekcija. Tai pasiteisino – ši sekcija tapo savotiška institucija, koordinavusia sklandym .
Priklausymas „Perk nui“ pad jo pagerinti sklandymo materialin

pad t , nemažai pasitarnavo

atgaunant sklandytuvus iš vokie i karo grobio parko Vilniuje. Prie šios sekcijos veiklos prisid jo
net garsus Lietuvos konstruktorius B. Oškinis104. Kadangi didžiausia problema, kamavusi
sportininkus, buvo sklandytuv , ypa techniškai tvarking , tr kumas, buvo nutarta statyti nauj
mokomojo tipo aparat . Z. Koronkevi ius, konsultuodamasis su B. Oškiniu, pareng br žinius,
darbai prasid jo rudens pabaigoje. Stingant reikaling medžiag , buvo panaudotas ATM b relio
statytas, bet nebaigtas, Vytauto Ma iulai io l ktuvas M-1. Valdymui reikalingas dalis pad jo gauti
B. Oškinis, dirb s Luftwaffe dirbtuv se. Per žiem ir pavasario pradžioje buvo atlikta didžioji dalis
darb , ta iau per 1943 m. balandžio 12 – 13 d. vykus Kauno bombardavim sudeg dirbtuv s su
nebaigtu sklandytuvu, žlugo viltys nauju aparatu papildyti technin park

105

.

Apmirusi veikl gerokai paspartino vasaros pradžioje gauta žinia, jog iš Vilniuje buvusio
vokie i karo grobio parko buvo atgauta dalis LAK priklausiusi sklandytuv . Prie šio žygdarbio
prisid jo B. Oškinis, A. Vilimas, Romas B kšta, Stepas Tamulis, Romualdas Putra bei Anatolijus
Spei ys. Pasak Karo grobio parko viršininko išduoto rašto, sklandytojams tur jo b ti perduoti šie
sklandytuvai: „Šarka“, „R ta II“, „Vanagas“, „Termikas“, „Salamandra“, „Czajka-bis“, „Štern-G-9“
bei „Š-10“. Taipogi buvo prid ti 16 vairi aparat sparnai, parašiutas, guminiai amortizatoriai.
Ta iau turt , nors ir su leidimu, atgauti sek si sunkiai. Reik jo ne vienos kelion s

Vilni su
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dovanomis, kol galiausiai 1943 m. rudens pradžioje buvo išvežta didžioji dalis rašte minimos
technikos. Sklandytuv b kl buvo labai prasta, reik jo d ti daug darbo, norint sutaisyti bent
kelet . Geresn s b kl s „Salamandra“ bei suremontuota „varna“ rugs jo pradžioje išgabentos
Virbali nus106. Iki tol, ten buvo skraidoma su vienu „Wrona-bis“ aparatu, ta iau d l dažnai
patiriamos žalos veikla vyko neefektyviai. Atvežus gana aukšto lygio sklandytuv „Salamandra“,
sklandymo b relio veikla pagyv jo. Virbali nuos apsilank s B. Oškinis ore su „Salamandra“ išbuvo
1 valand 36 min, po jo skrid s V. Vaitkus ore išsilaik 3 valandas 30 min, taip pagerindamas šlaito
rekord bei pirmasis šioje vietoje vykdydamas „C“ laipsnio s lygas. Sklandyta buvo iki pat
gruodžio men sio. T sezon V. Vaitkus bei mokiniai A Vilimas ir V. Tomaši nas tapo „C“
pilotais, 6 jaunuoliai gavo „B“, o 10 „A“ sklandytoj laipsnius, iš viso startuota apie 680 kart

107

.

Taip pat tais metais gimnazistas P. Požerskis sukonstravo originalios konstrukcijos mokom j
sklandytuv PP-1 „Viekšnietis“. Ta iau jaunuolio aparatas sunkiai kilo, tod l su juo skraidyta
nedaug, pats konstruktorius atvažiavo Virbali nus lavintis kartu su kitais108.
Pasibaigus skraidymams, 1944 m. pradžioje, kaip ir praeitais metais, buvo rengiami teoriniai
kursai. Juos baig 48 asmenys, iš j buvo atrinkta apie 20 jaunuoli , kurie tur jo vykti Virbali nus
sklandyti. Sezonui buvo paruošti net 6 aparatai: dvi „varnos“, dvi „Salamandros“, „Šarka“, bei „G9“. Sklandyti prad ta balandžio 9 d., ta iau oficialus mokykl l s atidarymas surengtas geguž s 14 d.
Susirinko 32 mokiniai, iškilm se dalyvavo ir sve iai: J. Pyragius, J Steik nas, B. Oškinis bei dar
keletas vyresn s kartos sklandytoj

109

. Ta iau jau birželio pabaigoje, prie Lietuvos art jant

Raudonajai armijai, stovykla buvo uždaryta, sklandytuvai sukrauti J. Tamulai io bei L. Fugale i t s
daržin se, tikintis kitais metais juos v l panaudoti.
1944 metais Soviet

s jungai reokupavus Lietuv , kaip ir 1941 met

vasar , prasid jo

represijos. Bijodami raudonojo teroro iš Lietuvos emigravo žmon s. Tarp j
sklandytoj . Bijodami b ti ištremti
jaunuoli ,

buvo ir daug

vakarus pasitrauk didžioji dalis karo metais sklandžiusi

taip pat kai kurie senesn s kartos aviatoriai. Šalyje pasiliko tik keletas tarpukario

Lietuvoje buvusi žymi šios aviacijos šakos atstov : B. Oškinis, B. Karvelis bei A. Paknys. Ta iau
pastarieji tremtinio dalios neišveng : B. Karvelis sibiro lageriuose kal jo net iki 1957 met , B.
Oškinis iš Podolsko lagerio paleistas 1948 metais110.
Su Virbali n sklandymo mokykl l s likvidavimu baig si ir šis sklandymo periodas. Nepaisant
karo metais buvusi itin sunki s lyg , veikla vyko gana intensyviai. Sklandymo mastai ypa
išaugo atgavus LAK turt iš vokie i karo grobio parko Vilniuje. Per šiuos trejus metus net 8
sklandytojai vykd s lygas „C“ laipsniui gauti, žymiai daugiau atsirado „B“ bei „A“ pilot , taip pat
106

A. Vilimas. Sklandytojo prisiminimai. 1941, Lietuvos aviacijos muziejus.
J. Bal i nas. Sklandymas okupuotoje Lietuvoje. Plieno sparnai, 1994, nr. 2, p.26-27.
108
P. Požerskis. Sapn skrydžiai išsipild . Aviacijos pasaulis, 2009, Nr. 11, p. 13.
109
J. Bal i nas. Sklandymas okupuotoje Lietuvoje. Plieno sparnai, 1994, nr. 2, p. 26.
110
A. Liekis. Sparnuotoji Lietuva. p. 225-227.
107

31

nemažai jaunuoli baig teorijos kursus. Sumani vadov d ka buvo suburti jaunuoliai, kurie tapo
pagrindine j ga, pokario metais Lietuvoje puosel jusia š sport . O karo metais atrastas ir naudotas
prie Virbali n buv s šlaitas tapo Lietuvos sklandymo centru iki pat 6-ojo dešimtme io.
2.5 Sklandymas vykdytas ne LAK subordinacijoje 1931-1940metais.
LAK buvo stambiausia sklandym pl tojanti organizacija Lietuvoje. Ta iau šalyje, per vis
tarpukar , atsirado keletas organizacij , kurios taip pat vyst š sport . Su kai kuriomis LAK
bendravo, joms pad jo, o kitomis konkuravo arba nepalaik jokio kontakto.
Pirmieji Lietuvoje organizuot

sklandym

1931 geguž s 10 d. prad jo vokie i

tautyb s

pilie iai. Buvo steigta Klaip dos sklandymo s junga (vok. Memeler Segelflieger – Verein). 1932
metais jie sureng bent 2 sklandymo šventes geguž s 10 bei liepos 13 dienomis. Taip pat buvo
isteig

sklandymo padalin Šilut je, kur skraidyta su vienu mokomojo tipo RRG „Z gling“

sklandytuvu. Per pirmus egzistavimo metus ši grup sugeb jo sirengti dirbtuves, išsinuomoti lauk
treniruot ms, pasistatyti net 3 sklandymo aparatus. Du iš j

buvo nesud tingos konstrukcijos

mokomojo tipo RRG „Z gling“, bei vienas gana aukštos klas s „Grunau baby IIa“. B relyje buvo
priskau iuojama net apie 40 aktyvi
jaunuoli

111

nari , kai, tuo tarpu, ATM b rel sudar vos keliolika

. 1932 met vasaros pabaigoje sportininkai sik r Pervalkoje, kur buvo skraidoma nuo

kop . Ta iau toks spartus progresas vyko ne be šalimais veikusios Rossitten mokyklos pagalbos,
nes LAK su šios s jungos veikla netur jo nieko bendra, su lietuviais sklandytojais bendraujama
nebuvo. Svarbiu vykiu tapo liepos 13 d surengta švent , kuri susirinko apie 1000 ži rov , tarp
kuri buvo ir Rossitten mokyklos atstovai.

ia l ktuvo, kuriuo atskrido sve iai, pagalba buvo

atliktas pirmasis Lietuvoje skridimas išvelkant sklandytuv l ktuvo pagalba112. Nors Klaip dos
krašte ir veik gerokai paženg s sklandymo b relis, jis prie šio sporto vystymo Lietuvoje prisid jo
nebent tuo, jog, sudarydamas konkurencij , gal jo skatinti lietuvi jaunuolius spar iau darbuotis. Ši
s junga formaliai funkcionavo per vis

tarpukario period , ta iau v liau sklandymas beveik

nekultyvuotas. Ji aktyviai veikti prad jo tik Vokietijai per mus Klaip dos krašt – nariai iki karo
buvo sik r Nidos sklandymo mokykloje113.
Kita organizacija, taip pat propagavusi sklandym , buvo Šauli
užuomazga tapo Kauno Artilerijos dirbtuvi

s junga. Šauli

aviacijos

šeštosios priešl ktuvin s apsaugos kuopa, kuriai

vadovavo V. Stašaitis. Prie jos 1936 lapkri io 29 d. susiorganizavo Krasnicko vadovaujamas
aviacijos b rys, kuriam priklaus apie 60 šauli

114

. Iš LAK gavus mokomojo sklandytuvo MO-1

br žinius buvo prad tos statybos. Darbams vadovavo sklandytojas L. Reimeris bei A. Gegeckas.
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Baigtas aparatas buvo pavadintas „Žiogu“ bei išgabentas

Pažaislio sm lynus. Buvo rengtas

angaras, padedant G. Mil nui atlikti pirmieji skrydžiai, mokytasi sklandymo pagrind . 1937 m.
vasar 10 aviacijos b rio nari mok si Nidos sklandymo mokykloje, o ruden 42 šauliai buvo
priimti

LAK aviacijos teorijos kursus115. Ta iau iki 1940 m. vasario 24 d., kuomet šauli

subordinacijon per jo Dariaus ir Gir no sklandymo mokykla, jie daugiau d mesio skyr motorinio
skraidymo vystymui. Tai puikiai atspindi 1937 m. straipsnelis “Trimite“, kur pagrindiniais b rio
tikslais vardijami l ktuv

sigijimas bei motorinio skraidymo kurs rengimas116. Taip pat, buvo

iškelta mintis sujungti LAK ir Šauli

s jungos aviacijos b rio veikl , tikintis stipriai išpl sti

finansines galimybes. Ta iau, LAK vadovybei ir Karo aviacijos vadovui A. Gustai iui pasisakius
prieš LAK aviacijos „sušaulinim “, ši id ja užmiršta. Nepavykus susitarti su LAK, 1937 m.
lapkri io 27 d., buvo kurtas Kauno šauli pirmosios rinktin s aviacijos b rys. Po šio vykio tarp
LAK ir Šauli s jungos santykiai pašlijo. Visuomen , o ypa išeivijos lietuviai, dosniai aukojo
naujai sik rusiai šauli aviacijai, o LAK buvo sitikin s, jog tai vyksta jo s skaita. Kadangi šauliai
buvo dosniai remiami ir valstyb s, tad ilgesn je perspektyvoje LAK vadovyb bijojo ne tik atsidurti
šauli aviacijos šeš lyje, bet kad klubas iš viso gali b ti panaikintas117. Nors šauliai dideli darb
sklandymo srityje iki tol nenuveik viskas pasikeit jiem per mus Dariaus ir Gir no mokykl . B rio
sklandytuv parkas pasipild net 14 lenkiškos konstrukcijos aparat . 1940 m. balandžio 30 d. šauli
sklandymo taryba nutart kurti šauli sklandymo sto i tinkl . Pirmiausia nor ta atgaivinti Pažaislio
sklandymo mokykl l – atgabenti 2 „varnas“, išpl sti angar , instruktorium paskirti L. Reimer .
Taip pat buvo nupr sta steigti stot Ukmerg je, o rugpj io 15 d. surengti skraidymo stovykl prie
Višty io ežero. Nutarta šiems reikalams skirti per 2000 lt118. Ta iau jau 1940 m. liepos 11 d.
okupantams panaikinus Šauli s jung , visas jos aviacijos b rio turtas per jo LAK. Nors šauliai
sklandymu aktyviau susidom jo tik s jungos gyvavimo pabaigoje ir labai daug nuveikti nesp jo, bet
tai buvo viena iš keli organizacij , šalyje propagavusi ši orinio sporto ruš .
1939 m LAK iniciatyva. buvo kurtas oro skaut b rys, sudaryta j vadovyb , kuriai atstovavo
V. Šembergas, Kazys Janavi ius bei A. Valaitis. Pastarieji per velyk
s skrid

atostogas suorganizavo

kur buvo kvie iami visi aviacija besidomintieji skautai. Susirinko net 169 asmenys,

nutarta surengti stovykl , kuri tur t paruošti b simuosius oro skaut vadus. LAK pagalba ši id ja
buvo realizuota 1939 m.vasar – suorganizuojama sklandymo stovykla prie Zaras . Sklandyta nuo
liepos 15 d. iki rugpj io 15 d. Stovykloje dalyvavo 19 skaut , instruktoriavo LAK pasi stas
Vytautas Ma iulaitis. Skraidymams buvo naudojamas T-1 tipo aparatas, kur skautams paskolino
LAK. Kiekvienas dalyvis vidutiniškai startavo apie 40 kart , 12 jaunuoli

vykd s lygas „A“
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R. Naužemys. Vytautas Peseckas. p. 155-156.
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laipsnui gauti119. Tokia stovykla tur jo tapti kasmetine, o po vis Lietuv pasiskirst pirmieji jos
dalyviai m kurti oro skaut b rius. Ta iau j veikla sib g ti nesp jo – sovietams okupavus
Lietuv skaut s junga 1940 m. liepos 18 d. panaikinama.
Paskutinioji organizacija, rodžiusi susidom jim

sklandymo sportu, buvo lietuvi

tautinio

jaunimo s junga „Jaunoji Lietuva“. Jos nariai mok si Nidos sklandymo mokykloje, dalyvavo
Ukmerg s sklandymo stoties steigime, organizavo sklandymo b relius. 1938 metais vairiose
miestuose „Jaunosios Lietuvos“ nariai buvo k r net 16 sklandymo b reli . Ta iau 1937, 1938
met

organizacijos metin se finansin se ataskaitose sklandymo sporto vystymui pinig
120

nebuvo

skirta

, taigi galima spr sti, jog šiuo laikotarpiu nieko ap iuopiamo nebuvo nuveikta.

LAK buvo ne vienintelis užsiimantis vis labiau populiar jan iu sklandymu. Tarpukario
Lietuvoje ši sporto r š kultyvavo ir kitos organizacijos bei asmen grup s: Klaip dos sklandymo
s junga, Šauli s junga, oro skautai, jaunimo s junga „Jaunoji Lietuva“. Nors LAK sklandymas
buvo geriausiai organizuotas, ta iau šio sporto vystymuisi Lietuvoje buvo svarbios iš šios
smulkesn s iniciatyvos.
2.6 Sklandymas aviacijos varžybose bei švent se
Lietuvos sklandytojai per vis tarpukar tur jo tik tris progas išbandyti savo j gas varžybose.
Tai gal jo lemti nelengva LAK finansin pad tis, nes tiek kvalifikuot sportinink , tiek tinkam
sklandytuv buvo. Savarankiškai aviacijos šventes LAK prad jo rengti nuo 1936 m. vasaros. J
tikslas buvo supažindinti visuomen su Lietuvos aviacija, paprastai j

programose b davo ir

sklandymas.
1936 m. Lietuvoje apsilank s JAV sportinio komiteto vadovas pasi l Lietuvos sportininkams
atvykti

JAV. 1937 m. KKR prad jo ruošti sportinink

Žemai io inciatyva,

grup tur jusi vykti

Amerik , Z.

j buvo traukti ir du sklandytojai. Tai buvo B. Oškinis ir J. Pyragius, su

sklandytuvais „Biržietis“ bei „R ta“. Susisiekus su Amerikos sklandymo bendruomene, buvo
sutarta, jog pilotai dalyvaus kasmetin se varžybose Elmiroje. Taip pat buvo suplanuota nuvykti
Amerikos lietuvi rengiam aviacijos švent
Elmiros važybose lietuviai vis

galimybi

ikagoje. Sportininkai

JAV išvyko birželio 11d121.

pademonstruoti negal jo. T

s lygojo reikalingos

pagalbin s technikos (specialios priekabos pergabenimui) netur jimas, kas neleido dalyvauti
skridimo

tol rungtyje. Taip pat atsivežtasis B. Oškinio aparatas buvo akrobatinio tipo, o tokios

rungties varžybose nebuvo. Pasitar sportininkai nusprend , jog J. Pyragius su „R ta“ demonstruos
aukštaj pilotaž

publikai. Tuo tarpu B. Oškinis su „Biržie iu“ tur jo dalyvauti aukš io bei

išsilaikymo ore rungtyse. Nors ir tur dami ribotas galimybes, lietuviai važybose pasirod puikiai.
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Tarp dalyvavusi 52 sportinink , B. Oškinis už m aukšt dešimt viet , o LAK bendroje skaitoje
tarp 33 klub

buvo devintas122. Kadangi „R ta“ buvo vienintelis akrobatinis sklandytuvas

varžybose, apie J. Pyragiaus aukštojo pilotažo skrydžius gausiai raš Amerikos dienraš iai. Viso
šiai kelionei LAK išleido apie 5000 lt. Atsižvelgiant

visas aplinkybes, galima dr siai teigti, jog

pirmosios važybos, kuriose dalyvavo Lietuvos sklandytojai, buvo labai s kmingos.
LAK iniciatyva

1938 metais vykusios Tautin s olimpiados program buvo trauktos orinio

sporto rungtys. Sklandymo varžybos buvo surengtos liepos 18 – 25 d., jose dalyvavo net 16
sklandytoj , tur ta 11 sklandytuv . LAK organizuodama šias pirmenybes išleido 8505 lt. Š vyk
b t galima pavadinti pirmuoju Lietuvos sklandymo empionatu, kadangi dalyvavo visi paj giausi
šalies sportininkai. Buvo varžomasi trijose rungtyse: nuskristo nuotolio, pakilto aukš io bei išb to
ore laiko. Visi startai buvo atliekami išvelkant sklandyv l ktuvu, toki pakilim per varžybas buvo
net 121. Toliausiai nuskrieti pavyko J. Pyragiui su „Biržie iu“ (173 km), jis pasiek nauj Lietuvos
nuskl sto atstumo rekord . Pastarasis pirmavo ir aukš io rungtyje, virš starto vietos iškil s 1820 m,
bei išb to laiko – 3 val. 6min. B tent jis ir tapo laim toju, susumavus taškus artimiausi konkurent
aplenk s tris kartus.

Antra vieta buvo skirta V. Strazdui, tre ioji devyniolikme iui V.

Dovydai iui123. Nors daugelio sportinink rezultatai nebuvo aukšti, ta iau tai galima paaiškinti
nepatyrimu – daugumai tai buvo pirmosios važybos, kuriose jie dalyvavo. Ši

iniciatyv

vienareikšmiškai galima vertinti teigiamai – pasisemta patirties organizuojant stambias sklandymo
varžybas, išaiškintas stipriausias šalies sportininkas, pasiektas Lietuvos skriejimo tol rekordas.
Tikriausiai kv ptas šios s km s, LAK sutar su Latvijos, Estijos bei Suomijos aero klubais
rugpj io m nes Lietuvoje organizuoti Baltijos šali

aviacijos sporto varžybas. Sklandymo

varžybos vyko rugpj io 14 – 19 d. Nors suomi sklandymas buvo laikomas pažangiausiu tarp
Baltijos valstybi , jie dalyvauti šioje varžyb dalyje atsisak . Skland 8 sportininkai: latviai A.
Vilks, B. Azelicki, estai A. Saar, G. Buschmann, M. Raps bei lietuviai A. Gysas, B. Oškinis, J
Pyragius. Š kart buvo varžomasi tik skriejimo

tol bei aukš io rungtyse. Geriausiai varžybose

pasirod šie trys dalyviai: A. Vilks (nuskriej s 180 km, pakil s 1643 m aukšt ), A. Gysas (169 km,
1750m) bei A. Saar (72 km, 2000 m). Bendroje komandin je skaitoje laim jo Lietuva. Sklandymo
varžyboms LAK išlaidos siek

6000 lt124. Šios tarpvalstybin s varžybos buvo pirmosios ir

paskutin s. Tapo aišku, jog trij Baltijos valstybi sklandymo lygis yra labai panašus.
Po dviej labai s kmingai surengt sklandymo varžyb bei ger sprotinink pasirodym , buvo
sumanyta didinti „apsukas“. Iškeliama id ja surengti ISTUS konferencij Kaune bei tarptautines
varžybas Palangoje, kuriose tur jo varžytis paj giausi pasaulio sportininkai. Taip pat buvo
ruošiamasi si sti sklandytoj delegacij

Helsinkio olimpines žaidynes, kuriose sklandymas tur jo
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debiutuoti kaip sporto šaka. Ta iau d l besikei ian io politinio klimato Europoje bei po to sekusi
vyki , šie planai realybe nevirto.
Nuo 1936 met , LAK finansiškai susitipr jus, prad tos savarankiškai, be karo aviacijos
pagalbos, rengti civilin s aviacijos dienos. Klubas per metus sugeb davo surengti vidutiniškai 10
šven i

vairiausiose šalies vietov se.Viso nuo 1936 iki 1940 met

vyko daugiau kaip 40 toki

rengini , 29 skirtinguose šalies miestuose bei miesteliuose. Daugumoje j savo pasirodymus reng
ir sklandytojai125. Iki 1937 m. j

pasirodymas b davo labai paprastas: išvilkti l ktuvu jie

stengdavosi kuo ilgiau išsilaikyti ore, taip stebindami publik . B. Oškiniui sukonstravus pirmaj
Lietuvoje akrobatin sklandytuv „R ta“, j

pasirodymai pasikeit .

m dominuoti akrobatinis

sklandymas, atliekant vairias sud tingas fig ras126. Lietuvos sklandytojai savo g džius rod ne
vien Lietuvos gyventojams. B. Oškinis su J. Pyragium labai s kmingai pasirod 1937 m. liepos 18
d. Amerikos lietuvi

ikagoje surengtoje aviacijos švent je. Taip pat verta prisiminti jog J.

Pyragius su sklandytuvu „Nida“ dalyvavo 1935 metais rugs j surengtoje „oro traukinio“ kelion je
per Baltijos valstybes. Jos metu buvo dalyvaujama šali sostin se specialiai serengtose aviacijos
švent se. Sklandymas buvo labai svarbi aviacijos šven i programos dalis. Dažnai sklandytoj
pasirodymus nustelbdavo tik šuolio su parašiutu demonstravimas.
Tarpukariu Lietuvos sklandytojai tur jo prog dalyvauti trijose šio sporto varžybose. Tautin s
olimpiados metu surengtos sklandymo varžybos atliko savotišk Lietuvos empionato vaidmen –
atrinkti stipriausi sportininkai. gauta patirties organizuojant ne tik vietinio pob džio, bet ir
tarpvalstybines varžybas. 1939 metais surengtos Baltijos valstybi aviacijos varžybos parod tiek
m s sklandytoj aukšt lyg , tiek LAK organizacinius geb jimus. Lietuvos sklandym atstovauti
JAV šsi sti B. Oškinis ir J. Pyragius. Surengta daugiau kaip 40 aviacijos šven i , daugumos
programoje labai svarbi

viet

už m

sklandymas, lietuviai sportininkai dalyvavo užsienyje

surengtose aviacijos populiarinimo dienose. Taip pat buvo kuriami ambicingi planai netolimai
atei iai.
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J. Pyragius. Aviacijos dienos. Lietuvos sparnai, 1938, Nr 10, p. 287.
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3. ŽYMIAUSIOS SKLANDYMO S J DŽIO ASMENYB S
Sklandym Lietuvoje kuravo visuomenin organizacija LAK. Valstyb ši aviacios srit r m
labai nežymiai, nuolatos tr ko l š . Tod l sklandymo s j džio raidai labai didel

tak dar

vairios

asmenyb s bei j inicijuoti projektai. Pirmiausia reik t pamin ti žymiausi tarpukario Lietuvos
sklandytuv konstruktori B. Oškin . J galima laikyti vedam ja j ga sklandymo s j džio pradžioje.
B tent jis pareng pirmojo lietuviško sklandytuvo br žinius, bei su ATM b reliu j sukonstravo,
buvo šio b relio lyderis, aktyviausias narys, vienas iš pirmosios sklandymo mokyklos Pažaislio
sm lynuose organizatori . B. Oškinis r pinosi ir mokyklos Nidoje steigimo reikalais: LAK
paskirtas bendrabu io bei angaro statyb

organizatoriumi. Iš viso, per tarpukar , jis suk r 5

originalios konstrukcijos sklandytuvus: T-1, T-2, Bro-3 „P kas“, Bro-4 „R ta“ bei Bro-5 „R ta II“.
Abi „R tos“ buvo pirmieji ir vieninteliai akrobatiniai sklandytuvai Lietuvoje, kuri d ka aviacijos
švent se paplito akrobatinis sklandymas. Karo metais, nors pats ir neskraid , bet palaik tuo metu
sklandžiusius jaunuolius. Suvaidino labai svarb vaidmen atgaunant LAK turt iš vokie i karo
grobio parko Vilniuje.
Kitas žymus lietuvis konstruktorius tuo metu buvo A. Paknys. Kaip ir B. Oškinis, jis buvo
vienas aktyviausi ATM b relio veik j , prisid jo statant sklandytuv T-1. Taip pat d jo savo
ind l organizuojant Pažaislio sklandymo mokykl l bei vystant jos veikl , buvo vienas iš t , kurie
1933 met vasar plauk

Nid organizuoti naujosios sklandymo mokyklos ir tapo vienu pirm j

šios mokyklos instruktori . Pats A. Paknys suk r du sklandytuvus: P-1 „Uod “ bei P-3 „Nerij “.
Taip pat, kartu su A. Gysu, pastat naujos konstrukcijos sklandytuvus „PAGY“ bei „PAGY II“.
Pastarasis buvo pirmasis funkcionav s motorizuotas sklandytuvas pastatytas Lietuvoje.
G. Mili nas taip pat buvo aktyvus ATM b relio narys, dalyvavo kuriant Nidos sklandymo
mokykl , dirbo prie T-1. Jis buvo vienas produktyviausi sklandytuv statytoj , tiesa, visiškai
originalios konstrukcijos aparato nesuk r . Pirmaj sklandytuv pagal „Grunau baby IIa“ br žinius
1935 metais pastat kartu su S. Kontrimu bei pavadino „Nida“. 1936 metais LAK nusprendus
Kaune kurti prim sias sklandytuv dirbtuves, tam tiksliui pasi l savo t v namus. ia su draugais
sukonstravo net po 2 vienetus mokomojo, lavinamojo tipo sklandytuv MOG, MO-1, MO-2. Be ši
G. Mili nas 1937 metais pastat

Z. Rimšos suprojektuot

pirm j motorizuot

sklandytuv

„KEVA“.
A. Gysas taip pat buvo vienas iš ATM b relio aktyvo. Kartu stat T-1, dalyvavo Pažaislio
mokykl l s veikloje, 1933 met vasar vyko

Nid . Mirus keliems Nidos sklandymo mokyklos

vadovams per vienerius metus, 1937 met rugs j buvo paskirtas jos direktoriumi. Tais pat metais
LAK pasiunt j savo atstovu ISTUS konferencij , vykusi Zalcburge. Kaip sklandytojas ypatingai
išgars jo po savo 1938 met birželio 24 d. atlikto skrydžio. Tada jam ore pavyko išskrieti 26 val. 3
min., buvo pasiektas tre ias rezultatas pausaulyje. A. Gysas taip pat buvo ir konstruktorius, kartu su
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A. Pakniu pastat „PAGY“ bei „PAGY II“, pirmaj vaikams pritaikyt sklandytuv „Nykštukas“,
prisid jo prie G. Mili no kuriamo MOG. Susid v jus RRG „Falke“ konstrukcijos sklandytuvui
„Sakalas“, 1937 metais, LAK užsakymu, panaudodamas jo dalis, pastat kit tok pat aparat ,
pavadint „Žaibu“.
B. Karvelis yra geriausiai žinomas bei vertinamas už savo konceptualias sklandytuv
konstrukcijas. Šiuo laikotarpiu jis suprojektavo bei pastat du originalios konstrukcijos aparatus:
BK-1 „Vanagas“ bei BK-2. Jie savo laiku buvo patys tobuliausi lietuviškos konstrukcijos
sklandytuvai.
J. Pyragius buvo vienas iš LAK steig j . Jis, kaip ir A. Gustaitis, anksti pasteb jo sklandymo
teikiama naud , o 1931 metais vertino Didžiosios kopos potencial šio sporto vystymui. Ta iau
tiesiogiai su sklandymu j sieti galima nuo 1934 met , kai buvo pašalintas iš kariuomen s ir
paskirtas Nidos mokyklos vadovu. 1936 – 1939 metais jo LAK generalinio sekretoriaus bei
vyriausiojo sklandymo instruktoriaus pareigas, kelet met buvo sklandymo komiteto pirmininku.
Š aviatori

galima pelnytai laikyti vienu geriausi

sklandymo sporto meistr

tuometin je

Lietuvoje: jis ne kart gerino Lietuvos sklandymo rekordus, pasiek pasaulinio lygio rezultat , 1935
metais tapo pirmuoju sidabrin „C“ laipsn turin iu sklandytoju Lietuvoje, tautin s olimpiados
sklandymo varžybose iškovojo aukso medal . Siekdamas sportinei bei civilinei aviacijai gauti
žymias valdžios subsidijas buvo vienas iš OSS k rimo prie KKR iniciatori .
1931 met rugs j G. Heidrikis buvo pasi stas mokytis Rossiten sklandymo mokykl ir tapo
pirmuoju sklandytojo laipsn gavusiu lietuviu bei kvalifikuotu sklandymo instruktoriumi. gij s
praktini žini apie sklandytuv konstravim , bei mokyklos veiklos organizavim , jis buvo ATM
b relio vadovas. Taip pat, pirmaisiais Nidos sklandymo mokyklos veiklos metais buvo paskirtas jai
vadovauti. Tad pirmuoju sklandymo raidos Lietuvoje laikotarpiu G. Heidrikis atliko savotišk
detonatoriaus vaidmen .
Iš sklandžiusi

karo metais galima išskirti 3 asmenis: V. Vaitk , Z. Koronkevi i

bei V.

Peseck . Didžiausiu j nuopelnu galima laikyti sklandymo organizavim ypa sunkiomis s lygomis
– vykstant karui. J d ka buvo išsaugotas sklandymo t stinumas, paruošti nauji pilotai, kurie, kartu
su jais, pokario metais sudar šio sporto aktyv . Taip pat jie pirmieji prad jo kultivuoti sklandym
nuo šalia Virbali n

kaimo buvusio šlaito, kuris buvo labai aktyviai naudojamas ir antrosios

sovietin s okupacijos metais.
A. Gustaitis, po LAK k rimo pra jus keliems metams, si l atkreipti d mes
B tent jo iniciatyva 1931 m. buvo surengta LAK delegacijos ekskursija

sklandym .

Rossitten sklandymo

mokykl , kuri jis v liau pasi l si sti kursantus iš Lietuvos. Kandidatais pasirinkti G. Heinrikis
bei Jakštaitis. Taip pat jis materialiai par m
sklandytuv

P. Skurausko bei V. Milevi iaus nor

statyti

– duotos patalpos, jiem pagalbininku paskirtas meistras. A. Gustai io param
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sklandymui galima nesunkiai paaiškinti – jis tik jo jog

motorin aviacij žmones reikia atrinkti

b tent per sklandym . 1938 metais paskyr pereinam j priz bei pinigin premij
nuskl s 200 km atstum , taip nor damas skatinti sklandytojus siekti aukšt rezultat

tam, kuris
127

. Jis buvo

vienas iš nedaugelio aukštas pareigas už musi asmen , par musi LAK nor perimti Aukštagirio
sklandymo mokykl .
Z. Žemaitis 1928 – 1940 metais buvo LAK pirmininkas. Nors kažkokius konkre ius jo atliktus
darbus sklandymo labui b t sunku vardinti, ta iau ši fig ra, be abejo, yra labai svarbi. B tent jis
r pinosi, kad LAK veikt efektyviai, vadovavo civilinei bei sportinei aviacijai, o juk sklandymas
buvo pla iausiai išvystyta sportin s aviacijos šaka Lietuvoje. Kadangi Z. Žemaitis buvo gerbiamas
visuomeninis veik jas, jis sugeb jo pritraukti tiek vairi

moni , tiek priva i asmen finansin

param LAK. Nemaža dalis ši l š buvo skiriama b tent sklandymui. Jo s kmingo darbo rodymu
galima laikyti fakt , jog kiekvienais metais LAK susirinkime klubo nariai j perrinkdavo šios
organizacijos vadovu.
Taigi, sklandymo raidai Lietuvoje didel

tak

dar

ne tik su šiuo sportu susijusios

organizacijos, bet ir iniciatyv s žmon s. Jiems padedant buvo kurtos sklandymo mokyklos ir
b reliai, talenting
konstrukcij

ir užsispyrusi

konstruktori

d ka buvo sukurti kokybiški lietuvišk

sklandytuvai. Taip pat pasiekti itin geri sportiniai rezultatai ne tik šalies bet ir

pasauliniu mastu garsin Lietuvos sklandym užsienyje. Be to, spart sklandymo iškilim l m
talentingo LAK vadovo Z. Žemai io, žvelgusio šios aviacijos šakos potencial , veikla bei sulaukta
parama iš keleto aukšto rango aviacijos kari n .
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Karo aviacijos viršininko brig. gen. Gustai io dovana Lietuvos sklandytojams. Lietuvos sparnai, 1938, Nr. 2, p. 58.
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4. SKLANDYMO REIKŠM LIETUVOS AVIA KLUBUI BEI LIETUVOS
AVIACIJAI
Nors iš dabartini perspektyv galima susidaryti sp d , jog sklandymas t ra viena iš oro sporto
r ši , ta iau tarpukariu jis vaidino gerokai svarbesn vaidmen bendrame aviacijos s j dyje. Šios
aviacijos srities pl tr r m valstyb s, globojo vietiniai civilin s aviacijos klubai. T s lygojo
sitikinimas, jog sklandymas yra labai svarbus, jo propogavimas atneša didel naud šalies aviacijos
pl trai.
Vis pirma, reik t pamin ti, jog sklandymas tarpukario Lietuvoje buvo masiškiausia aviacijos
r šis. Tai l m sklandymo s lyginis pigumas. Tuo metu LAK organizuoti l ktuv lak n kursai
kainuodavo apie 1500 lt, o m nesis Nidos sklandymo mokykloje kartu su maitinimu atsieidavo apie
160 lt128. Kadangi motorin aviacija realiai buvo neprieinama, jaunuoliai susidom jo sklandymu.
Verta prisiminti, jog b tent jaunimas ir buvo ta j ga, kuri ir l m spar i sklandymo sporto pl tr
Lietuvoje. Per metus LAK sugeb davo parengti vidutiniškai 6 – 7 l ktuv pilotus129, o sklandytoj
b davo paruošiama apie 80130. Tuo b du, sklandymo d ka, su aviacija betarpiškai susipažino
nemažai Lietuvos jaunimo. Kadangi Lietuvoje, ypa provincijoje, visuomen s žinios apie aviacij
buvo labai menkos, sklandymo d ka vyko ir savotiškas švietimas. Nidos mokykloje mok si
jaunuoliai, gr ž

namo pasakodavo apie l ktuvus, sklandytuvus ir pan. Visuomen s aviacinis

švietimas buvo ypa svarbus, kadangi LAK buvo visuomenin organizacija, kurios didži j dal
pajam sudar visuomen s aukos. Juk nat ralu, kad iš visuomen s, kurios dauguma nežino kas ta
aviacija, dosni auk tik tis sunku. Tuo pa iu gausus sklandytoj b rys, bei j sudominti asmenys,
gausino LAK nari gretas, iš kuri nario mokes i taip pat buvo gaunamos kasmetin s plaukos
klubo biudžet . Taip pat, baigusieji Nidos mokykl , prisid davo rengiant aviacijos populiarinimo
šventes savo gimtuosiuose meistuose bei miesteliuose.
Dauguma aviacijos srityje išsivys iusi

valstybi

propagavo š aviatori

rengimo model :

sklandytuv bei l ktuv modeli konstravimas ) sklandymas ) skraidymas l ktuvu. LAK irgi
vadovavosi šia schema. Sklandymas ia už m vidurini j grand , jungian i „maž j “ aviacij su
motorine. Verta pamin ti, jog 4-ojo deš. viduryje vyko polemika, jog nuo sklandytuvo iki l ktuvo
yra pernelyg didelis tarpas ir vert t

pastaraj model pakeisti

tok : sklandytuv

bei l ktuv

modeli konstravimas ) sklandymas ) motorotinis sklandymas ) skraidymas l ktuvu131. Ta iau
LAK tur jo tik vien motorizuot sklandytuv , tod l ši koncepcija Lietuvoje liko ne gyvendinta.
1934 metais pirmoji sklandytoj grup baig LAK motorin s aviacijos kursus. Paaišk jo, jog
tokius kursantus apmokyti skraidyti l ktuvu užtrunka dvigubai trumpiau, tuo pa iu ir kainuoja du
128

M. Aronzonas. Nidos sklandymo mokykla. Lietuvos sparnai, 1935, Nr. 1, p. 16-17.
G. Ramoška. Lietuvos aviacija. p. 82.
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Ži r ti 3 pried .
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J. Pyragius. Sklandymas ir skraidymas. Lietuvos sparnai, 1937, Nr. 4-5, p. 88-92.
129
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kartus pigiau. Tai l m , jog v lesniais metais LAK
dažniausiai apmok damas už j

l ktuv kursus priimdavo tik sklandytojus,

moksl , arba suteikdamas dideles nuolaidas. Ta iau svarbu

pažym ti, jog to neužteko, kad LAK kasmet parengiam lak n skai ius žymiai gtel t . Tai
tikriausiai l m nepakankamos LAK finansin s galimyb s – stipendijas bei nuolaidas gal jo suteikti
tik ribotam žmoni

skai iui. Nors sklandymas beveik nepadidino parengiam

l ktuv

lak n

skai iaus, ta iau išaugo nauj j lak n kvalifikacija. Kursantai sklandytojai ne tik per trumpesn
laik

išmokdavo skraidyti l ktuvu, jie geriau išnaudodavo aparato galimybes – buvo gerai

susipažin su oro srovi panaudojimu bei j

taka orlaiviams.

Sklandymas taip pat buvo išnaudojamas reprezentuojant Lietuvos aviacij užsienio valstyb ms.
Sklandymo sezono metu

Nidos mokykl buvo atvežamos užsienio šali delegacijos, jos b davo

supažindinamos su mokymo pricipais, inventoriumi ir pan. Tai porodo, kad šios aviacijos šakos
pasiekimus vertino ir to meto politikai, juos siekta išnaudoti šalies vaizdžiui bei prestižui pegerinti.
Be oficiali delegacij , Nidos mokykl aplankydavo ir gausus pavieni turist b rys: 1935 met
vasar

ten pabuvojo apie 10 000 žmoni , iš kuri

vokie iai132.

apie 4000 buvo užsenie iai, daugiausia

ia v l galima ži r ti aviacinio švietimo atspalv – aerodromus taip laisvai patekti

buvo ne manoma, o Nidos mokykla buvo atvira lankytojams, norintiems pažinti sklandym .
Nereik t pamiršti sklandymo sportiškosios pus s. Lietuvos sklandytojai pasiek aukšt rezultat ,
ypa išsilaikymo ore, ne tik šalies bet ir pasauliniu mastu. Po 1938 met birželio 24 – 25 dienomis
A. Gyso atlikto skrydžio, kuomet virš Didžiosios kopos jis išskriejo 26 val. 2 min., Lietuvos
sportininkui šioje srityje buvo pripažinta tre ioji vieta pasaulyje133. Tai atliko ne tik šalies vardo
garsinimo pasaulyje darb , bet buvo išnaudota ir propagandiniams tikslams: patriotizmo bei
pasididžiavimo šalies pasiekimais skatinimui. Be viso šito, apie Lietuvos sklandym , ypa apie
Nidos mokykl , raš tuo metu gars s aviaciniai Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Pranc zijos bei
kit šali leidiniai. Tai leido aviacijos entuziastams pažinti m s šalies aviacij , prisid jo prie to,
jog beveik kiekvienais metais Nidoje mokydavosi užsienio šali pilie iai.
Taigi, nors sklandymas Lietuvos aviacijoje nepaliko tokio žymaus spaudo kaip, pavyzdžiui,
Vokietijoje, kur Versalio taikos sutartis numat griežtus motorin s aviacijos vystymo apribojimus,
ta iau ia tur jo neabejotin reikšm . Vis pirma, tai buvo puikus b das, pasinaudojus sklandytoj
g džiais, ne tik supaprastinti l ktuv pilot rengim , bet ir pagerinti absolvent kvalifikacij .
Antra, b damas masiškiausia aviacijos r šimi šalyje, prisid jo prie aviacijos s j džio
populiarinimo, visuomen s švietimo. To pasekoje ger jo LAK finansin pad tis: didejo pajamos
gaunamos iš priva i asmen auk . Galiausiai, ši sporto šaka garsino Lietuv užsienyje: buvo

132
133

LAK sklandymo mokyklos 1935 m. veikimo apyskaita. Lietuvos sparnai, 1935, Nr. 10, p. 283.
A. Gysas. Tre ioji vieta pasaulyje. Plieno sparnai, 1970, Nr. 1, p. 30-31.
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pasiekti itin geri rezultatai tarptautiniu mastu, Nidos sklandymo mokykl atvykdavo mokytis ne
tik lietuviai, bet ir užsienio šali pilie iai, ia buvo vežamos užsienio delegacijos.
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IŠVADOS
1. Sklandymas pasaulyje prad jo plisti po pirmojo pasaulinio karo d l savo ekonomiškumo,
sportinio potencialo, bei panaudojimo atrenkant ir ruošiant b simu lak nus. Buvo kurtos ISTUS
bei IGC organizacijos, kurios tur jo užtikrinti skland

tolesn šios aviacijos r šies technin

pl tojim si, išpopuliarinti sklandym kaip aviacinio sporto r š pasauliniu mastu, rengti varžybas
bei skatinti bendradarbiavim tarp vairi šali civilin s aviacijos klub .
2. Civilin

aviacija Lietuvoje atsirado 1927 metais steigus LAK, kuris buvo visuomenin

organizacija, tod l negal jo tik tis pakankamo valdžios d mesio bei finansavimo. Pa iu sklandymu
susidom ta tik 1931 metais, bet jis greitai tapo vienu iš LAK prioritet .
3. Pirmoji sklandymo mokykla atidaryta Pažaislyje 1932 met rugpj io 15 d. ir buvo eksplotuota
tik iki mokyklos Nidoje atidarymo 1933 met vasar . Pastaroji, per vis savo gyvavimo laikotarp
buvo šalies sklandymo centru. Taip pat nuo 1936 met
mokykla, kurioje mok si jau paženg

veik Kauno aukštesnioji sklandymo

sklandytojai. 1939 metais, netekus Nidos sklandymo

mokyklos, prad ta skraidyti provincijose: Ukmerg je, Zarasuose. Atgavus Vilniaus krašt , iš
Lenkijos perimta netoli Vilniaus buvusi Aukštagirio sklandymo mokykla. Prasid jus Vokietijos –
SSRS karui toliau buvo sklandoma Kaune, Pažaislyje ir netoli Virbali n kaimo.
4. 1931 – 1944 metais Lietuvoje buvo suprojektuota ir pastatyta 19 originalios konstrukcijos
aparat , be to, sklandytuvai buvo statomi pasiremiant užsienyje sigytais br žiniais. Nors LAK vis
daugiau l š

investuodavo

sklandytuv

konstravim , ta iau asignacijos nebuvo pakankamos.

Dažnai darbai buvo atliekami entuziasting sklandytoj iniciatyva, kartais net už j indidvidualias
l šas, tam nepritaikytose patalpose, nepaisant to, j k riniai buvo aukštos kokyb s.
5. Tarpukariu LAK sureng
aviacijos varžyb

2 sklandymo varžybas Lietuvoje tautin s olimpiados ir Baltijos

metu. Tai pat vyko daugiau kaip 40 aviacijos šven i , kuri

programose

sklandymas dažnai už m svarbi viet . Lietuviai sportininkai taip pat dalyvavo ir užsienyje
rengtose aviacijos populiarinimo dienose, bei Elmiroje (JAV) vykusiose sklandymo varžybose.
6. Sklandymo raidai Lietuvoje didel

tak dar sklandytojai bei j iniciatyvos, kuri d ka buvo

kurtos sklandymo mokyklos ir b reliai, sukurti kokybiški lietuvišk konstrukcij sklandytuvai. ia
galima pamin ti tokius asmenis kaip: B. Oškinis, A. Paknys, G. Mili nas, A. Gysas, B. Karvelis, Z.
Žemaitis, A. Gustaitis bei kiti.
7. Pasinaudojant sklandytoj

g džiais buvo supaprastinta l ktuv pilot atranka ir rengimas. D ka

savo prieinamumo ir populiarumo sklandymas atliko visuomen s švietimo ir aviacijos s j džio
sklaidos uždavius. Taip pat puik s sportiniai rezultatai garsino Lietuvos vard ir jos aviacij .
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1 priedas
Eil s
nr.
1.

Konstrukcijos
pavadinimas
„T-1“ (Bro-1)

Suk rimo
metai
1932 m.

2.

„T-2“ (Bro-2)

1934 m.

3.

MOG

1936 m.

Mokomasis lavinamasis
Mokomasis

4.

MO-1

1936 m.

Mokomasis

5.

MO-2

1936 m.

G. Mili nas

6.

P-1 „Uodas“

1936 m.

A. Paknys

1

7.

PAGY

1936 m.

„Nykštukas“

1937 m.

A. Paknys, A.
Gysas
A. Gysas

1

8.
9.

Moti-1

1937 m.

Mokomasis lavinamasis
Mokomasis lavinamasis
Dvivietis,
lavinamasis
Vaik
sklandytuvas
Mokomasis

Kiek vnt.
Papildoma informacija
pagaminta
~ 13
Sklandytuvas sukurtas modifikavus vokiškus RRG
„Z gling“ br žinius. Tai pirmoji lietuviška konstrukcija.
1
Kiek modifikav s š B. Oškinio aparat G. Mili nas
sukonstravo sklandytuvus: MO-1, MO-2 bei MOG.
2
MOG kaip ir MO-1 bei MO-2 tur jo Nidos mokykloje
pakeisti senus RRG „Z gling“.
3
Vienas iš j , „Žaibas“, ekplotuotas Kaune prad jus
taikyti sklandytuvo išvilkimo automobiliu start .
3
-

P. Motiekaitis

1

10.

1937 m.

Lavinamasis

B. Oškinis

3

11.

Bro-3 „P kas“,
„Aras“,
„Giri nas“
Bro-4 „R ta“

1937 m.

Akrobatinis

B. Oškinis

1

12.
13.

P-3 „Nerija“
KEVA

1937 m.
1937 m.

Lavinamasis
Motorizuotas

A. Paknys
Z. Rimša

1
1

14.

PAGY-2
„Termikas“
Bro-5 „R ta II“

1938 m.

Lavinamasis motorizuotas
Akrobatinis

A. Paknys, A.
Gysas
B. Oškinis

1

15.

1938 m.

Tipas
Mokomasis

Konstrukcijos
autorius(-iai)
B. Oškinis
B. Oškinis
G. Mil nas, A.
Gysas.
G. Mili nas

1

1

Tai dar viena modifikuota „T-2“ variacija, kurios statyb
finansavo LAK.
PAGY buvo pirmasis Lietuviškos konstrukcijos dvivietis
sklandytuvas.
Tai buvo vienintelis tarpukariu sukurtas sklandytuvas,
skirtas vaik mokymui.
Buvo pastatytas naudojant eksperimentines medžiagas
bei rankius pvz.: vietoj drob s sparnai apvilkti tuš iais
maišais nuo cemento.
Konstruojant j B. Oškinis siek kuo labiau sutrumpinti
sparnus, taip sumažindamas gamybos kaštus, ta iau tuo
pa iu ir išlaikyti aukšt aerodinamin kokyb .
Tai pirmasis akrobatinis sklandytuvas tarpukario
Lietuvoje.
Šis sklandytuvas tuo metu buvo vienas geriausi šalyje.
Pirmasis motoziuotas sklandytuvas Lietuvoje, bet d l
didelio svorio pripažintas netinkamu skraidyti.
Prie jo buvo galima pritvirtinti motor . Tai buvo pirmasis
s kmingai skraid s motorizuotas sklandytuvas šalyje.
Tai perdirbtas bei patobulintas B. Oškinio „Bro-4“.

Eil s
nr.
16.

Suk rimo
metai
1938 m.

17.

Konstrukcijos
pavadinimas
BK-1
„Vanagas“
„Aitvaras“

18.

BK-2

19.

PP-1
„Viekšnietis“

134

134

1939 m.

Tipas
Lavinamasis

Konstrukcijos
autorius(iai)
B. Karvelis
V. Šalaviejus

1940 m.

Mokomasis lavinimasis
Rekordinis

1943 m.

Mokomasis

P. Požerskis

B. Karvelis

Kiek vnt.
Papildoma informacija
pagaminta
1
Šis sklandytuvas tuo metu pagal aerodinamin kokyb
buvo geriausias tarp vis lietuvišk konstrukcij .
1
Sklandytuvas buvo sukonstruotas naujai besikurian io
Ukmerg s sklandymo b relio.
1
Tai buvo geriausias tarpukario Lietuvos sklandytuvas,
bei gal jo lygiuotis su paj giausiais pasaulio aparatais.
1
„Viekšnietis“ buvo vienintelis sklandytuvas pastatytas
Lietuvoje karo metais. Ta iau d l abejotinos
konstrukcijos kokyb s ekplotuotas labai mažai.

Sudaryta remiantis: Lietuvos sparnai 1936 Nr. 4, 5, 7, 1937 Nr. 10, 11, 12, Sparnai 1969 Nr. 1, 2, 3, 1970 Nr. 2, 3, 4, 1971 nr. 1, 4, 1977 Nr. 2, 3.
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2 priedas
Eil s
nr.
1.
2.

Konstrukcijos
Pavadinimas
RRG „Z gling“
RRG „Falke“

Kada atsirado
Lietuvoje
1931 m.
1933 m.

Mokomasis Vokietija
Lavinamasis Vokietija

Kiek vnt.
tur ta
~5
2

3.

„Grunau Baby
IIa“ - „Nida“,
„Šarka“
G -3
„Minimoa“ „Biržietis“
EL-2-M „Šilkasparnis“

1935 m.

Lavinamasis Vokietija

3

1937 m.

Rekordinis

1

1938 m.

Dvivietis,
lavinimosi

6.

M -13d –
„KEVA“

1939 m.

Rekordinis

Vokietija

1

7.

G -4 „G vier“

1940 m.

Vokietija

1

8.

„Wrona-bis“

1940 m.

Dvivietis,
lavinimosi
Mokomasis

Lenkija

12

9.

„Czajka-bis“

1940 m.

2

10.

WWS -1
„Salamandra“

1940 m.

Mokomasis Lenkija
- lavinimosi
Lavinamasis Lenkija

4.
5.

135

135

Tipas

Kilm s Šalis

Vokietija
ekoslovakija

1

2

Papildoma informacija
Pagal ši konstrukcij šalyje pastatyti pirmieji sklandytuvai.
Su šios konstrukcijos aparatais, ypa „Sakalu“, buvo pasiekta
daug Lietuvos sklandymo rekord .
Pirm j šio tipo sklandytuv pastat Klaip dos sklandymo
s junga. Vienas iš ši aparat dalyvavo „oro traukinio“
kelion je Kaunas – Ryga – Talinas – Helsinkis.
Šis sklandytuvas pirmasis sigytas iš naujai steigto
sklandymo fondo l š . Su juo B. Oškinis skraid 1937
metais JAV, Elmiroje vykusiose sklandymo važybose.
Tai pirmasis sklandytuvas, kur LAK pirko jau surinkt .
Skisdamas su juo 1939 rugpj io 24 d., patyr s avarij ,
užsimuš Nidos mokyklos direktorius P. Kvietkauskas.
Š sklandytuv , kaip ir G -4 „G vier“ vokie i aero klubas
perdav LAK kaip dal kompensacijos už nuostolius,
patirtus netekus Nidos mokyklos.
Aukštos klas s aparatu beveik nesinaudota, nes termin se
srov se okupantai sklandyti draud .
Šie sklandytuvai buvo gauti per mus iš lenk Aukštagirio
sklandymo mokykl . Jie karo metais sudar sklandytuv
parko pagrind .
Šie sklandytuvai buvo gauti per mus iš lenk Aukštagirio
sklandymo mokykl .
Jie taip pat buvo perimti iš lenk . Atgavus šio tipo
sklandytuvus iš karo grobio parko Vilniuje, su jais s lygas C
laipsniui gauti vykd pirmieji sklandytojai karo metais.

Sudaryta remiantis: Lietuvos sparnai 1936 Nr. 2, 3, 1937 Nr. 8, 12. V. Ašmenskas, Aviacijos sportas Lietuvoje 1940 – 1989 metais, 2009, P. 169, 171, 172, 173.
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3 priedas
Metai

LAK
skirtos
l šos
sklandymui(Lt)
1931
N ra
duomen
(N.d.)
1932
N.d.

Dalis nuo
vis LAK
išlaid (%)

Sklandymo mokyklose mok si
mokiniai
Pažaislyje

Nidoje

N.d.

-

-

Aukštagiryje
-

(N.d.)

N.d.

-

S lygas sklandytojo
laipsniui gauti vykd
asmenys
A
B
C
D

Papildoma informacija

-

-

1

-

G. Heidrikis, pasi stas mokytis Rossitten sklandymo
mokykl Vokietijoje, gijo C sklandytojo laipsn .

-

4

-

-

-

Organizuojama pirmoji sklandymo mokykla Lietuvoje,
mokiniais daugiausiai buvo ATM b relio nariai.
LAK paskiria l šas ir pasiun ia ATM b relio narius
Nid kurti sklandymo mokyklos.
Š sezon Nidoje buvo statomas didelis bendrabutis
mokyklos mokiniams.
Šiuos metus galime vadinti pirmaisiais pilnaver iais –
mokykla mokinius pasitiko tur dama atnaujint
inventori bei bendrabut .
kuriamas sklandymo fondas kur visuomen dosniai
aukojo. Šiais metais šauliai prad jo naudoti Pažaislio
sklandymo mokykl l pradiniam parengimui.
Šiais metais mokykloje mok si net 6 užsenienio šali
pilie iai: 3 ekoslovakai, 2 suomiai ir pranc zas.
A.Gustai io iniciatyva Nidoje mok si grup iš J. Selioko
vadovaujam karo aviacijos mokyklos kursant .
Praradus Nidos mokykl sklandyta labai mažai, tod l ir
asignacijos šiai aviacijos r šiai taip sumaž jo. Skraidyta
buvo Ukmerg je bei nuo kalvos netoli Zaras .
Duomenys apie skirtus pinigus yra paimti iš samatos 1940
metams projekto, tod l kelia abejoni . Atsižvelgus
pra jusi keli met tendencijas šiuos duomenis galima
laikyti nerealiais. Sklandyta Ukmerg je ir Aukšatigyje
52

1933

5000

(N.d.)

N.d.

13

-

3

7

2

-

1934

9986

3.7 %

-

64

-

20

10

13

-

1935

19 670

11.4 %

-

67

-

19

14

18

-

1936

38 212

23.8 %

N.d.

91

-

40

21

24

1

1937

64165

26.6%

-

95

-

43

29

14

-

1938

50947

20.8 %

-

117

-

52

45

6

-

1939

35 807

13.4 %

-

-

-

22

-

-

1

1940

127 900

42.4 %

-

-

225

119

42

-

1

Metai

Dalis nuo
vis LAK
išlaid (%)

1941

LAK
skirtos
l šos
sklandymui(Lt)
N.d.

1942

Sklandymo mokyklose mok si
mokiniai
Pažaislyje

Nidoje

N.d.

42

-

-

1943

-

1944

-

136

S lygas sklandytojo
laipnsiui gauti, vykd
asmenys
A
B
C
D

-

Aukštagiryje
-

30

-

-

2

-

-

-

N.d.

-

-

-

-

-

-

-

10

6

3

-

-

-

-

-

N.d.

N.d.

5

-

Papildoma informacija

Met pradžioje veik sekmadienin sklandymo mokykla.
Po vokie i okupacijos entuziastai reng skraidymus
Pažaislio sm lynuose.
Šiais metais sklandyta apleistame Kauno Hipodrome bei
surengta sklandymo stovykla Virbali nuose.
Atgaunama dalis LAK turto iš karo grobio parko,
paruošta namažai nauj sklandytoj .
Virbali nuose buvo kurta sklandymo mokykla, ta iau
veikl nutrauk antroji sovietin okupacija.

136

Sudaryta remiantis: Sparnai, 1934, Nr 1, Lietuvos sparnai 1935 Nr. 4, 9, 1936 Nr. 3, 5, 1937 Nr. 2, , 10, 1938 Nr. 3, 10 1939 Nr. 5, 18-19, Liaudies sparnai 1941 nr. 7, Plieno
sparnai 1998, Nr. 5.
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4 priedas

137

Sklandytuvo startas naudojant gumin amortizatori

138

Sklandytuvo startas, kai jis yra pakelimas autoišvilktuvo (modifikuoto automobilio) pagalba

Sklandytuvo startas, kai prikabinus lynu prie l ktuvo jis yra pakeliamas norim aukšt
137
138

G. Ramoška. Lietuvos aviacija., p. 52.
Ten pat, p. 114.

5 priedas

139

Rekordinio tipo sklandytuvas G –3 „Minimoa“ – „Biržietis“, ore.

140

Akrobatinis sklandytuvas Bro-4 „R ta“ bei G –3 „Minimoa“ – „Biržietis“, tarptautin se sklandymo
varžybose Elmiroje (JAV), 1937 m.

139
140

G. Ramoška. Lietuvos aviacija. p. 88.
Ten pat, p. 88.
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141

Lavinamasis sklandytuvas RRG „Falke“ – „Sakalas“, startuoja nuo Nidos kop , 1933 m.

142

Mokomojo tipo sklandytuvas T-1 Pažaislio sm lynuose.

141

G. Ramoška. Lietuvos aviacija. p. 53.
Sudarytojas Benvenutas Ivanauskas. B. Oškinio prieškariniai sklandytuvai [interaktyvus] Prieiga per internet :
https://picasaweb.google.com/vgclithuania/BOKinioPrieKariniaiSklandytuvai#5184757589323158578.
142

56

143

Pirmasis Lietuvoje s kmingai skraid s motorizuotas sklandytuvas PAGY-2 „Termikas“, kur 1938
metais suprojektavo ir pastat A. Paknys bei A. Gysas.

143

Sudarytojas Benvenutas Ivanauskas. Paknio sklandytuvai [interaktyvus] Prieiga per internet :
https://picasaweb.google.com/vgclithuania/PaknioSklandytuvai#5177719002803013346 sudarytojas.
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6 priedas

144

Nidos sklandymo mokyklos nuotrauka iš oro.

144

Sudarytojas Benvenutas Ivanauskas. Nidos sklandymo mokykla [interaktyvus] Prieiga per internet :
https://picasaweb.google.com/vgclithuania/NidosSklandymoMokykla#5403181970001179538.
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Santrauka angl kalba (Summary)
This paper depicts the development of gliding sports in Lithuania during the period from the
year 1931 to 1944. Its purpose is to acquaint readers with the development of organized gliding in
Lithuania since its origins in 1931 until 1944, when Lithuania was reoccupied by the Soviet Union
and conditions not only for the evolution of gliding, but in general the preparation of Lithuanian
aviators have become very complex. The main goals of this paper are to analyze the emergence of
organized gliding in the world, search for conditions that led to its spread, to review the
development of gliding in Lithuania during the latter period, also to study the importance of gliding
and last but not least, to introduce those individuals whose contributions to the whole gliding
movement were most important.
Analyzing this topic required a broad spectrum of sources. The bulk of information was
gathered from specialized magazines and newspapers. Other sources that were used when writing
this paper were: monographies about history of Lithuanian aviation, biographies and memoirs of
glider pilots, also some of the fact were gathered from scarce archival material.
Gliding became popular in some countries, like Germany, France or Soviet Union, much earlier
than in Lithuania. This is basically due to the late appearance of civil and sporting aviation in the
country. The most important impetus for the development of Gliding in Lithuania was the
establishment of Nida gliding school in 1933. The latter throughout its existence, undisputedly, was
the centre of gliding in the country. During the period from the year 1931 to 1944, especially
through the interwar, many high-class gliders were constructed by Lithuanians. They initially used
German blueprints, however, soon Lithuanian designers began to develop their own original
designs. Although in 1939 Germany took over the land of Klaip da, and thereby the gliding school
of Nida with its former equipment. That struck a painful blow to the whole gliding movement in
Lithuania. During the Soviet occupation and the Second World War the sport of gliding was still
cultivated, although, especially during the war, on a much smaller scale.
This paper is important due to its sole concentration on gliding. There are scarce studies
analyzing the civil aviation and in general it is difficult to find a detailed analysis of gliding sports
development during the period of 1931 - 1944. This is why, only a few know about the sport's
popularity during the interwar period, and a beautiful 80-year anniversary of the organized gliding
movement in Lithuania, which we will celebrate this year.
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