-Polskie Porty Lotnicze obsługują ponad 20 milionów pasażerów rocznie
-Prognozy na lotniczy ruch pasażerski w Polskich Portach Lotniczych na najbliższe lata wynoszą:
Rok

2013 24 miliony pasażerów
2015 27 milionów pasażerów
2020 37 milionów pasażerów
2025 47 milionów pasażerów
2030 58 milionów pasażerów
NAJWIĘKSZE LINIE LOTNICZE NA ŚWIECIE TO LINIE AMERYKAŃSKIE

Tylko jeden port lotniczy CHICAGO O'HARE INTL posiada 7 pasów startowych i przewija się rocznie
przez ten port lotniczy około 40 milionów pasażerów
A nie jest to największy port lotniczy. Większym portem jest DENVER. Cała POLSKA liczy 38,5 mil.
ludności. Pamiętam te liczby jak jeszcze latałem do tego portu.
Wtedy mnie to wprawiało w podziw. Po jednym z zakończonych rejsów idziemy do odprawy załogi i po
drodze głośno zauważyłem: nareszcie im się coś spieprzyło - nie działały monitory informujące,
z którego "gate" (stanowiska) odlatują poszczególne linie lotnicze.
Słyszę za sobą głos czystą polszczyzną: nic się tu nie spiepszyło właśnie idziemy naprawiać zaraz
wszystko będzie sprawne.
-Wymienię roczne przewozy pasażerów tylko na 5 liniach lotniczych:
- American Airlines------------------------- 100 milionów pasażerów
- South West Airlines----------------------- 98 milionów pasażerów
- Delta Airlines------------------------------ 74 miliony pasażerów
- United Airlines----------------------------- 69 milionów pasażerów
- North West Airlines---------------------- 56 milionów pasażerów
EUROPEJSKA LINIA LUFTHANSA przewozi w granicach 51/52 miliony pasażerów rocznie.
POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT przewożą w granicach 5,5/ 6 milionów pasażerów rocznie.
Transport lotniczy jest jednym z najbezpieczniejszych środków komunikacji. Bezpieczeństwo transportu
lotniczego ciągle wzrasta.
Statystyki informują, że katastrofy i wypadki lotnicze zdarzają się JEDNA na JEDEN MILION 500
TYSIĘCY LOTÓW.
LOTNISKA NASZYCH BLISKICH SĄSIADÓW W EUROPIE
Dokument: EUROPE & MIDDLE EAST SUPPLEMENT z dnia 28 Jun 2012 w rozdziale AGA (lotniska)
wszystkie państwa tego regionu podają czynne lotniska na swoim terenie. (Europe & Middle East
Supplement wydaje: EUROPEAN AERONAUTICAL GROUP uaktualniany jest średnio co 2 miesiące)
Wynotowałem niektóre państwa, które podają czynne lotniska na swoim terenie:
- Francja----------------- 375 czynnych lotnisk
- Niemcy----------------- 330 czynnych lotnisk
- Anglia------------------ 175 czynnych lotnisk ( z tego 75 lotnisk ma określony PCN Pavement
Clasyfication Number określający nośność pasa startowego zezwalającego na start i lądowanie
określonej klasy samolotu)
- Szwecja---------------------- 93 czynne lotniska ( 9 milionów ludności)
- Finlandia--------------------- 80 czynnych lotnisk ( 5,2 miliona ludności)
- Dania------------------------- 36 czynnych lotnisk ( 5,4 miliona ludności)
- POLSKA--------------------- 56 czynnych lotnisk ( 38,5 MILIONA LUDNOŚCI).
Niektóre rejony w Polsce administrowane przez samorządowców, którzy nie widzą dalej jak czubek
własnego nosa i kierują się jedynie chęcią natychmiastowego zysku zabudowują płyty lotnisk zawężając
bezpieczeństwo latania bez zastanowienia, jakie to przyniesie straty dla regionu przez następne 30-50
lat.

ZDARZENIE LOTNICZE W PLL LOT (warte odnotowania)

- 08 lipca 2001 roku samolot PLL LOT Boeing -767 lecący z Warszawy do Nowego Yorku 199
pasażerów na pokładzie przelatując nad Danią wpadł w niezwykle silną turbulencję, która nie była
sygnalizowana na mapach pogody. Po około 1 godziny od startu wystąpiła bardzo silna turbulencja,
która trwała około 22 sekundy. Prędkość samolotu ground speed wynosiła 1070 km/h (tylny wiatr).
W tym czasie samolot przeleciał około 6,5 km.
Maksymalna wartość przyspieszenia pionowego wynosiła: 1,9 g.- minimalna wartość: -0,27 g. (dane
z odczytu rejestratora pokładowego samolotu).
W czasie przelotu przez obszar turbulencji samolot zwiększył wysokość z 9450 m do 9690 m (242m)
Pokładowy radar meteorologiczny nie sygnalizował nic groźnego, personel pokładowy szykował się do
rozdania ciepłych posiłków (obiad).
Po pierwszych objawach turbulencji załoga włączyła napis "zapiąć pasy" szefowa pokładu zapowiadała
informację o zajęciu miejsc i zapięciu pasów bezpieczeństwa. Posiłki znajdujące się na wózkach
i blatach kuchni zaczęły się przemieszczać. Jeden z wózków uszkodził osłonę trapu ewakuacyjnego
przy drzwiach wyjściowych.
Wobec wielu poszkodowanych dowódca samolotu podjął decyzję powrotu do Warszawy a znajdujący
się lekarz na pokładzie samolotu wraz ze zdrowymi członkami załogi udzielali pomocy poszkodowanym
pasażerom.
Pod samolot przyjechały 4 karetki pogotowia ratunkowego. Sześć poszkodowanych osób odwieziono do
szpitala. Trzy osoby po udzieleniu pierwszej pomocy zwolniono ze szpitala. Pozostałe 3 osoby
zatrzymano w szpitalu. U jednej osoby stwierdzono złamanie miednicy, u drugiej złamanie kręgosłupa
w części lędźwiowej, u trzeciej złamanie podudzia.
Podczas przeglądu samolotu stwierdzono konieczność wymiany kopuły radaru po uszkodzeniu
spowodowanym przelotem przez opad gradu.
Zdarzenie badała Główna Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
RELACJA JEDNEGO ZE STEWARDÓW - (tak to wyglądało w kabinie pasażerskiej i w kuchni):
Nagle niespodziewanie dostaliśmy gwałtowne uderzenie turbulencji w samolot skierowane góra/dół.
Wszyscy oderwaliśmy się od podłogi kilka stewardes przewróciło się, pospadały wszystkie rzeczy, które
były na wózkach i na blatach. Dwie stewardessy zostały przygniecione przewróconym wózkiem.
Spowodowało to duże zamieszanie i zaskoczenie wśród personelu pokładowego. Zdążyłem złapać
jeden wózek z napojami i stojąc tyłem do środkowej toalety zaparłem się starając się asekurować wózek
by nie zrobił krzywdy leżącym na podłodze stewardessom.
Po 2 - 3 sekundach po pierwszym uderzeniu przyszło drugie bardzo silne i gwałtowne. Amplituda
drugiego uderzenia przypominała wypadek samochodowy.
Rzuciło mną o sufit w takim tempie i z taką siłą, że nie zdążyłem wystawić ręki w celu asekurowania
głowy. O sile uderzenia może świadczyć fakt, że dokumenty, które miałem na piersi w kieszeni koszuli
były porozrzucane po całej kuchni. Siła uderzenia w sufit spowodowała, że na moment straciłem
przytomność, skręciło mi głowę w bok do ramienia i przez kilka minut byłem mocno oszołomiony

z bolącą i drętwiejącą szyją dodatkowo mam rany i obrzęk na lewej nodze.
Kuchnia przypominała obraz jak po bitwie, pojękujące dziewczyny leżały na podłodze w rozlanych
napojach porozrzucanych porcjach i bułkach.
Wszędzie było dużo potłuczonego szkła. Po śladach na obudowie trapu można się zorientować jak
wysoko wszystko się unosiło (fruwało) ponad podłogę.
Wszystkie stewardesy wymagały pomocy nie mogły się ruszać i były pokaleczone odłamkami szkła.
Przy opisie zdarzenia w powietrzu (silna turbulencja) pracując w METODYCE LATANIA w PLL LOT
często latałem na kontrolę załóg znam ten przypadek z dokumentów, jakie napływały do naszego działu.

capt. Zbigniew Kwiatek.

