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Zbigniew Kwiatek
starszy instruktor personelu
latającego pilot PLL LOT

Po raz pierwszy lądowałem w Anchorage na Alasce w 1980 roku. Pamiętam było to w lipcu,
leciałem samolotem Boeing-747 Jumbo należącym do towarzystwa lotniczego Air France na trasie
Paryż -Anchorage-Tokio, aby w Tokio przejąć samolot PLL LOT IŁ-62,którym miałem wykonać
przelot na trasie: Tokio-Chabarowsk-Nowosybirsk-Moskwa-Warszawa.
Na pokładzie samolotu Boeing-747 okazują nam specjalne względy. Jesteśmy zapraszani do
kabiny załogi. Francuzi opowiadają o swojej pracy kłopotach. Wymieniamy doświadczenia i uwagi
na temat danych lotno-technicznych naszych samolotów. Na całym świecie załogi latające
obdarzają się nawzajem dużą sympatią.
Doświadczyłem tego po wielekroć latając z załogą jako pasażer różnymi liniami lotniczymi. W
kabinie jest więc przytulnie i serdecznie, panuje miła atmosfera.
Jesteśmy oderwani od codziennych problemów, których w Polsce nie brakuje. Jest to burzliwy
czas gdzie do głosu dochodzi SOLIDARNOSC.
W dole leżą wieczne śniegi w Polsce panują upały i gorąca atmosfera wczesnych lat
osiemdziesiątych. Kapitan samolotu Boeing-747 pan ZIMMER zapowiada przelot nad północnym
biegunem magnetycznym.
Zastanawiam się czy kiedyś pokonam tę trasę? Z tą myślą ląduję na lotnisku w Anchorage.
Alaska-najbardziej na północ wysunięty stan Ameryki zamieszkały przez pół miliona ludzi, kraina
wiecznych wulkanów z najwyższym szczytem MC.KINLEY 6193m.
W roku 1867 Rosjanie sprzedali Alaskę Amerykanom. Czyste i chłodne powietrze orzeźwia nas po
długiej podróży. W sali tranzytowej portu lotniczego oglądam piękny duży pejzaż zachodzącego
słońca a pod nim napis: LAND OF THE MIDNIGHT SUN.(fotografia tarczy słonecznej co kilka
minut na tle gór)
Ponieważ odlot do Tokio opóźnia się mam możliwość zobaczyć ten fenomen zachodzącego
słońca w środku nocy.
Koniec czerwca i początek lipca kiedy w Polsce dnie są najdłuższe nad Alaską słońce nigdy nie
zachodzi. Jest to wspaniały widok - piękny koloryt słońca, które zbliża się do horyzontu, przez

chwilę widzę że za wyżyną słońce skryło się ale tylko po to aby po krótkim czasie znów
oślepiającym blaskiem zalać cały teren.
Przejrzystość powietrza wspaniała bez zanieczyszczeń - okulary słoneczne stają się nieodzowne.
Wreszcie zapowiadają odlot. Załoga naszego Jumbo idzie do samolotu. Pytam kapitana o pogodę
, wspaniała odpowiada widoczność 50-70 mil. Taką widoczność można spotkać tylko w tym
rejonie świata.
Startujemy do Tokio jest 21 lipca 1980 roku. Po 6 godzinach i 30 minutach lądujemy na tokijskim
lotnisku Narita. Tu czeka na naszą załogę przedstawiciel PLL LOT, krótkie powitanie po czym
otrzymuję od niego rozkład lotu powrotnego do Warszawy plan Tokio i nazwę hotelu. Kapitanie
mikrobus czeka na załogę informuje mnie w biegu, bardzo się spieszę, do zobaczenia. W hotelu
będę za 2 godziny, proszę nie zasypiać, będę punktualnie o czasie.
Wszystkie informacje przekazywane w pośpiechu. TIME IS MONY-czas to pieniądz.
Narita duży port lotniczy wszędzie czystość i porządek.Jedziemy do hotelu w coraz bardziej
gęstniejacym ruchu samochodowym.W hotelu już czekają na naszą załogę. Nazwisko imię i adres
wędruje do komputera otrzymujemy klucze - koniec formalności. Wszystko trwa niebywale krótko.
Pokoje hotelowe małe zapewne jak dla krasnoludków -żartujemy. Zadziwia jednak funkcjonalność
i troska o wykorzystanie każdej przestrzeni. W pokoju w miarę duży żelazny stół a pod stołem
niezbędna porcja żywności i latarka to na wypadek trzęsienia ziemi. Całkowita automatyzacja i
komputeryzacja. Lodówka pokojowa zaopatrzona bogato, zaopatrzona we wszystko na co może
mieć apetyt gość hotelowy. Jednak zbyt wysokie ceny jak na naszą skromną kieszeń nie
zachęcają do korzystania z oferty.
Połączenia telefoniczne z całym światem bez panienek z międzymiastowej.
Dla przypomnienia: W tym czasie w Polsce chcąc zadzwonić z Warszawy do Grójca trzeba było
zamówić rozmowę i czekać 2-3 godziny w kolejności na połączenie
TO WSZYSTKO NAS SZOKUJE - JEST BOWIEM ROK 1980 A POLSKA JEST 30 LAT DO TYŁU.
W Polsce trzeba mieć dużo szczęścia aby kupić nowy kolorowy telewizor "Rubin"(produkcja
radziecka) tu zatrzęsienie nowych telewizorów. Wystarczy podać typ telewizora w recepcji służba
hotelowa dostarcza zamówiony telewizor do pokoju.
Przed wyjściem z hotelu zalecają jednak zabrać dokumenty i wywieszkę hotelową. Jest to
konieczne ze względu na możliwość zagubienia się w mieście.
W tym wypadku wystarczy podać policjantowi tylko nazwę hotelu a ten bez trudu doprowadzi nas
na miejsce. CO KRAJ TO OBYCZAJ.
Jutro to jest 23 lipca 1980r.startujemy z Tokio przez Chabarowsk-Nowosybirsk-Moskwę do
Warszawy. Tyle słyszałem o tajfunach i trzęsieniach ziemi nękających często ten kraj w którym
technika i komputeryzacja wyprzedza czas.
Jaki będzie lot tym razem ? Jaka będzie pogoda ? Z czym zetknę się po raz pierwszy? Zadaję
sobie odwieczne pytanie lotnika. Lecąc ciągle na zachód uświadamiam sobie nagle że z
Warszawy wyleciałem również w tym kierunku lecąc do Paryża. Oblecę więc północną półkulę
lecąc ciągle w kierunku zachodnim. Ziemia jednak jest OKRĄGŁA.
Po raz drugi ląduję w Anchorage w nocy 24 listopada 1986 roku. Tym razem jako kapitan załogi.
Lecimy z Montrealu. Na pokładzie mam 160 marynarzy. W trakcie dolotu do lotniska
wysłuchujemy z uwagą i napięciem prognozy pogody która nie jest optymistyczna.
Jest noc-niskie podstawy chmur i opad śniegu widoczność w opadzie śniegu do 2 kilometrów .
Silny wiatr uniemożliwia nam lądowanie na najlepiej oprzyrządowanym kierunku pasa startowego.
Podczas zniżania napotykamy na silną turbulencję zapewne od wysokich gór które wznoszą się
blisko lotniska. Jakże odmienne warunki meteo od tych sprzed kilku lat kiedy byłem tu po raz
pierwszy.
Prędkość samolotu w końcowym zniżaniu osiąga 300 km/samolot o masie 105 ton do lądowania
musi być naprowadzony precyzyjnie na próg pasa startowego. Wkładam w tą fazę lotu całe moje
doświadczenie i umiejętności. Przy tej prędkości widoczność pozioma 2 km. sprawia mi niemało
kłopotu.
Spostrzegam światła pasa - lądujemy z asystą radarową na nieoprzyrządowanym kierunku pasa
startowego.

Marynarze ludzie twardzi i zahartowani wychodzą trochę na uginających się nogach ich też
wymęczyła turbulencja. Dziękują za lot i do zobaczenia w następnym roku mówią na pożegnanie.
Święta i Nowy Rok będą spędzać na pełnym morzu.
Jesteśmy porządnie zmęczeni 7 godzinnym lotem. Jedziemy do hotelu wypocząć. Różnica stref
czasu pomiędzy Warszawą a Anchorage wynosi 11godzin.Trzeba "szybko spać" ponieważ już
jutro lecimy do Warszawy.
Tym razem nie będzie to lot jak dziesiątki innych, zamierzamy bowiem przelecieć nad północnym
biegunem magnetycznym. Dotychczas samoloty PLL LOT po starcie z Anchorage lądowały w
Montrealu i po wymianie załogi uzupełnieniu paliwa i cateringu startowały z marynarzami do
Szczecina czy Gdańska.
Nowa trasa nad biegunem magnetycznym pozwala na lot do Polski bez lądowania skracając
przelot o około 7 godzin oszczędzamy przez to około 50 ton paliwa, eliminujemy jedno lądowanie
na trasie oszczędzamy resurs silnika i płatowca.
Wszystko zostało drobiazgowo przygotowane za wyjątkiem ZEZWOLENIA NA TAKI PRZELOT z
Ministerstwa Komunikacji. Zdawaliśmy sobie sprawę, że urzędasy z "przeciwlotniczego"
MinisterstwaKomunikacji (tak wtedy w lotniczym środowisku byli postrzegani)nigdy by nam nie
wydali zgody na taki przelot.
Krążąca od lat w PLL LOT opinia, że w tych rejonach świata nasze samoloty nie mogą latać ze
względu na nieodpowiednie wyposażenie nawigacyjne nie dawała nam spokoju.
Edzio Makula nasz wspaniały kolega mistrz świata w szybownictwie uhonorowany medalem
Lilientala (ze względów zdrowotnych nie mógł dalej latać jako kapitan na IŁ-62) obecnie nawigator
na tym typie samolotu opracował trasę. Zbieramy się całą załogą w hotelu. Rozkładamy na łóżku
"hektar" mapy i jeszcze raz punkt po punkcie analizujemy warunki przelotu. A więc: rejon
niepewności magnetycznej, nawigację, zachowanie przyrządów magnetycznych, odległości,
częstotliwości ruchu lotniczego i pomocy nawigacyjnych, pogodę Alaski oraz lotniska zapasowe
na wypadek awarii.
Wymieniamy jeszcze raz między sobą spostrzeżenia.
Trasy lotów w rejonach podbiegunowych dzielą się na arktyczne takie jak:Oskar, Papa, Qebeck,
Romeo, Sierra oraz polarne oznaczone cyfrowo.
Decydujemy się na przelot trasą Qebeck a następnie polarną nr.11 do miejscowości Aselung
Vigra na brzegu Norwegii.
Samolot został odpowiednio sprawdzony i przygotowany zgodnie z naszymi wskazówkami przez
specjalistów z działu technicznego PLL LOT.
Nad wszystkim czuwał Szef Techniczny PLL LOT inz. Władysław Metelski on też tylko sobie
znanym sposobem załatwił awaryjne wyposażenie arktyczne dla naszego samolotu.
Rozchodzimy się z przekonaniem że wszystko zostało obliczone i uwzględnione, a więc do jutra.
Budzę się w środku nocy oglądam barwne foldery w jednym z nich czytam: „Witamy w Anchorage
młode pary - pamiętajcie tylko u nas noc jest najdłuższa”. Istotnie o tej porze roku noc na Alasce
trwa prawie 17 godzin. Poranek 26 listopada 1986 wita nas w Anchorage silnym mrozem -20
stopni C. silne słońce i nieskazitelna biel śniegu sprawia że okulary przeciw słoneczne są
nieodzowne. Obok naszego hotelu SHERATON spostrzegamy lądowisko prywatnych samolotów.
Stoi na nim kilka zakotwiczonych małych samolotów gości hotelowych. Warto tu wspomnieć że w
Stanach Zjednoczonych jest zarejestrowanych około 250 000 prywatnych samolotów wiele z nich
lata nad Alaską. W czasie dojazdu na lotnisko obserwujemy wzdłuż drogi dziesiątki
zakotwiczonych małych prywatnych samolotów ze względu na liczbę zapewne nie zmieściły się na
lotnisku komunikacyjnym stoją więc zakotwiczone przy drogach dojazdowych na lotnisko oraz
wokół zamarzniętych jezior. Przy samym lotnisku duży parking małych samolotów różnych typów.
Dostrzegam nawet polską WILGĘ z amerykańskimi znakami rejestracyjnymi.
Formalności związane z przelotem trwają krótko. Trasę mamy ustaloną. Składamy plan lotu,
przeglądamy NOTAMY (Notice to Airmen) mapę pogody w rejonach podbiegunowych oraz
pogodę na wybranych lotniskach w Europie. Tankujemy 74 tony paliwa, samolot gotowy do lotu.
Stewardessa zapowiada lot bezpośredni do Szczecina, pasażerowie przyjmują to jako pomyłkę.
Mały traktor wypycha samolot spod rękawa na drogę kołowania. Operacja idzie sprawnie do
momentu odczepienia dyszla z którym nie może sobie poradzić służba techniczna- coś się
zacięło. Słyszę w słuchawkach prośbę techników:" captain move slowly the nose gear "(kapitanie

poruszaj wolno przednim kołem) Spełniam żądanie jednocześnie słyszę samolot Boeing-747 Air
France który niecierpliwi się i pyta kontrolę :"How long time IL-62 Polish will block taxiway (jak
długo polski samolot będzie blokował drogędo kołowania) Kontrola odpowiada : "Stand by two
minutes" (zaczekaj 2 minuty) Wreszcie wszystko w porządku. Technicy podnoszą kciuki w górę
kołujemy na start.
Mamy maxymalny ciężar samolotu do startu 167 ton. Pełniący rolę first oficera capt. instr.
Władysław Wójcicki szybko wylicza niezbędne parametry do startu: Prędkość decyzji V1, rotacji
Vr, prędkość bezpieczną V2, oraz minimalną. W czasie kołowania sprawdzamy CHECK LISTE
(lista niezbędnych czynności która przed każdym startem i lądowaniem jest głośno czytania.
Każdy z członków załogi potwierdza wykonanie określonych czynności) Słońce coraz bardziej
zbliża się ku zachodowi. Dostajemy zezwolenie na zajęcie pasa startowego i "CLEARANCE "na
odlot-startujemy.(Clearance-instrukcja odlotu od lotniska na trasę zawierająca kursy, wysokości,
odległości oraz inne ograniczenia. Clearance musi być dokładnie każdorazowo powtórzony przez
załogę do kontroli lotu).
Niebo bez chmurki, widoczność wydaje się nieograniczona. Z lewej strony trasy potężny masyw
górski tonący w bieli. W promieniach zachodzącego słońca prezentuje się groźnie a zarazem
wspaniale-to MC.KINLEY. Podziwiamy szybko przesuwający się pod samolotem surowy
krajobraz, który można zobaczyć tylko tu w tym rejonie świata. Przyjmujemy kurs na lotnisko
FAIRBANKS. Nasz radiotelegrafista Edzio Łojek już zdążył wyłapać w eterze pierwszą
wiadomość.: Kapitanie - Fairbanks podaje temperaturę -30 stopni C.(przecież to dopiero listopad)
Br...-nie chcielibyśmy tam lądować. Szybko nabieramy wysokość flight level 330 (10050
metrów).W dole pomimo śniegu i lodu już zmrok, tu na wysokości ostatnie promienie
zachodzącego słońca muskają samolot. Szybko zapada polarna noc.
Przed nami jeszcze 8 godzin lotu. Mijamy lotnisko Fairbanks, zboku leży FORT YUKON. Nazwa
kojarzy mi się z książkami Jack Londona które w młodzieńczym wieku były moja ulubioną lekturą.
Zbliżamy się szybko do ostatniej brzegowej miejscowości BARTER ISLAND. Nawigator
wprowadza ostatnie dane nawigacyjne do obydwu komputerów pokładowych LTN-201 OMEGA.
Zgłaszamy do Kontroli Ruchu Lotniczego "abeam Barter Island"(obok Barter Island) podając
poziom lotu i czas w GMT.(Greenwich Mean Time - czas uniwersalny wg. południka zerowego)
Słyszymy jeszcze w odpowiedzi : "Have a nice trip Lot Polish change to Edmonton Arctic Control
Area"(przyjemnej podróży polski lot zmieńcie - mowa o częstotliwości radiowej na kontrolę
obszaru arktycznego Edmonton).
Przed nami już tylko Ocean Arktyczny. Gaszę światła w kabinie. Gwiazdy na niebie jakby nie na
swoim miejscu. Zapamiętuję jedną, która będzie mi towarzyszyć najdłużej aż do świtu.
Zbliżamy się do rejonu na mapach nawigacyjnych określany jest jako:"Magnetic Compass Erratic
Area"(Strefa nierównych niestałych wskazań kompasów magnetycznych) Północny biegun
magnetyczny położony jest nieco z prawej strony naszej trasy. Wszystkie nasze obliczenia
sprawdzają się. Nastrój wśród załogi dobry . Długość trasy w strefie niepewności magnetycznej
wynosi 2600 km a więc około 3 godz. lotu. Dostrzegamy pierwsze objawy niepewnych wskazań
busoli magnetycznej .Konstrukcja lotniczych przyrządów nawigacyjnych osiągnęła szczyty
perfekcji i niezawodności, to jednak najstarszy przyrząd nawigacyjny - busola magnetyczna
znajduje się w każdym samolocie komunikacyjnym na świecie.
Im bliżej bieguna magnetycznego tym wskazania przyrządów opartych na magnetyźmie ziemskim
stają się coraz bardziej niewiarygodne. Komputer pokładowy LTN-201 OMEGA przestaje
sensownie wyliczać dane nawigacyjne takie jak : Kurs, prędkość wiatru, boczne odchylenie,
prędkość przelotową, Zapala się czerwony sygnał ostrzegawczy 'WARN". Wszyscy jesteśmy
podnieceni. Ortodromiczny kurs na naszych przyrządach żyroskopowych obliczony wg. południka
geograficznego Anchorage zachowuje się stabilnie. To dodaje nam pewności siebie. Łączność
radiowa dobra. Nagle busola magnetyczna zachwiała się w lewo w prawo a za nią kilka innych
przyrządów wskazując kurs 180 stopni. Z tego miejsca każdy kurs 180 stopni może prowadzić do
Warszawy, Nowego Yorku, czy Bangkoku. MY MUSIMY DOLECIEC DO MIEJSCOWOSCI
ALERT-PRZELECIELISMY PÓŁNOCNY BIEGUN MAGNETYCZNY.
Ciemna noc, odruchowo patrzę w dół nie widać nic szczególnego. Otrzymujemy obliczony kurs na
naszych przyrządach zyroskopowych. Ręczne wprowadzanie do komputera wyliczonej pozycji
odnosi ten skutek że wskazania OMEGI stają się coraz bardziej realne. (usprawnienie komputera

pokładowego LTN-201 OMEGA celem ręcznego wprowadzania danych to nasz pomysł
,znakomicie zrealizowany przez naszą wspaniałą służbę techniczną).
Zbliżamy się powoli do miejscowości ALERT leżącej na północnym cyplu Grenlandii. Z odległości
około 700 km odbieramy sygnały r/latarni Alert i z odległości około 220 mil morskich sygnały
radiowe DME.(Distance Measured Eqipment-radiodalmierz). Pozwala nam to precyzyjnie określić
naszą pozycję. Z odległości około 100 km. dostrzegamy na ziemi bladą poświatę a następnie kilka
świateł. To oczywiście miejscowość ALERT.
Zastanawiam się jacy ludzie mieszkają na tym pustkowiu ? Ilu ich jest ? Jak sobie radzą w tym
trudnym surowym klimacie ?czym się zajmują ? jak wypoczywają ? co robią na wypadek choroby
? Nie znajduję odpowiedzi, wokół jak okiem sięgnąć kilometrami ciągnie się śnieżne pustkowie
Grenlandii.
Odnotowujemy pozycje :Nord 82 stopnie 31minut West 62 stopnie 12 minut to najdalej na północ
wysunięta nasza pozycja w stosunku do BIEGUNA GEOGRAFICZNEGO.(biegun magnetyczny
leży nieco poniżej geograficznego) Za Alertem kończy się strefa niepewności magnetycznej,
przyrządy oparte na magnetyźmie ziemską pracują stabilnie.
Nawigacja podobna do tej którą prowadzimy w każdym locie. Na zewnątrz kabiny dostrzegam nad
horyzontem dość silne światło, sądzę ze to leci samolot przeciwnym kursem ,mrugam więc
światłami włączając reflektory pokładowe w nadziei że otrzymam taki sam sygnał. Po chwili widzę,
że obiekt mojego zainteresowania jest nieruchomy - ogarnia mnie wesołość. Mrugałem bowiem
światłami prawdopodobnie do VENUS która obserwowana z tego rejonu wydaje się znacznie
większa od innych gwiazd i pulsuje jaskrawym czerwono białym światłem .
Połowa lotu za nami ,paliwa w zbiornikach ubyło zaczynają się inne problemy. Temperatura
powietrza na zewnątrz samolotu osiągnęła - 65 stopni Celsjusza. Pozostale paliwo w zbiornikach
którego ubywa z każda minutą zaczyna się szybko wychładzać. Narazie notujemy temperaturę
paliwa w zbiornikach - 25 stopni C.( max. dopuszczalna - 45 stopni C - do paliwa lotniczego
dodaje się płyn przeciwzamarzający) Po następnej pół godzinie lotu temperatura na zewnątrz
samolotu spada do - 70 stopni C. w ślad za tym temperatura paliwa w zbiornikach osiąga -33
stopnie C.
Parametry pracy silników w normie. Istnieje obawa że jeżeli temperatura powietrza nadal będzie
opadać będziemy zmuszeni obniżyć poziom lotu wejść w cieplejsze warstwy atmosfery, a to
oznacza większe zużycie paliwa i ryzyko nie dotarcia do bazy.
Coraz baczniej obserwujemy termometry, obliczamy poprawki temperatury. Wszystko musi być po
bezpiecznej stronie.
W LOTNICTWIE KOMUNIKACYJNYM NIE MA MIEJSCA NA HAZARD. Wytrzymujemy
wszyscy nerwowo, temperatura na zewnątrz zaczyna rosnąć - jesteśmy w domu.
W szarzejącej nocy obserwujemy światła na ziemi. Trochę to dziwne, bo jeszcze za wcześnie na
brzeg Norwegii. Po chwili stwierdzamy że to platformy wiertnicze na morzu północnym. Dochodzi
godzina 07:30 czasu warszawskiego. Nadajemy depesze do Dyrektora d/s lotniczych capt.
Zbigniewa Januszkiewicza to on śmiało i odważnie dał nam upoważnienie na przygotowanie i
wykonanie lotu.
-biegun magnetyczny za nami stop
-wszystko zgodne z przewidywaniami stop
-nastrój w załodze znakomity stop
-pozdrowienia kapitan wraz z załogą
Pogoda w Szczecinie mglista ale w granicach normy do lądowania . Naszą zapowiedz że
rozpoczynamy zniżanie i za 30 minut lądujemy w Szczecinie niektórzy pasażerowie uważają za
dobry żart przypominając że dzisiaj nie PRIMA APRYLIS. Wszyscy zainteresowani patrzą w dół
ale warstwowe chmury szczelnie okrywają ziemię . Oświetlane z góry promieniami wschodzącego
słońca sprawiają wrażenie śnieżno - białego dywanu rozpościerającego się gdzieś hen pod
horyzont.
Wspaniały to widok. Zanużamy się w tą białą powłokę chmur wykonujemy proceduralne zniżanie
do lądowania.
Lądujemy gładko w Szczecinie . Jest ranek 27 listopada 1986r.Lot trwał 8 godz. 50 minut. Na
lotnisku w Szczecinie stoi inny IŁ-62 oczekując na załadunek - ma on powieźć załogi rybackie do

NAIROBI i KAPSZTADU. Wojtek Zawadzki nawigator z drugiej załogi lecącej do Afryki składa nam
gratulacje dopytując - jak było.?
Wymieniamy krótkie uwagi, Wojtek zadowolony wiecznie uśmiechnięty- on też był "ZA" za
wykonaniem tego lotu.
Jesteśmy pewni, że dopiero teraz zaczną się prawne dochodzenia czy wszystko było zgodne z
przepisami. Kto wydał zgodę na wykonanie lotu?
Mieliśmy rację ale to już inna historia.
Załoga: capt.instr. Zbigniew Kwiatek
first ofic.capt inst. Władysław Wójcicki
nawigator Edward Makula
inż. pokł. Jan Pirek
instr. radio Edward Łojek
radiooperator Jędrzej Smoliński
Szefowa pokładu stew. Hanna Krasińska
Stewardessa Joanna Duryasz
Stewardessa Marzena Górska
Stewardesa Elżbieta Sochacka
Stewardessa Małgosia Piętka
PS. Za zorganizowanie i wykonanie tego lotu otrzymałem Honorowe wyróżnienie roku 1987.
BŁEKITNE SKRZYDŁA;

Po przeszkoleniu załóg wykonano tą trasą kilkanaście lotów startowałem w drugą stronę z
marynarzami do ANCHRAGE z GOETEBORGA.
Zbigniew Kwiatek

