Polski transport lotniczy zorganizowano na początku lat dwudziestych. Wtedy powstawały na
ziemiach polskich pierwsze lotniska Warszawa Kraków Poznań Lwów.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rozpoczęto starania o zorganizowanie polskiej
komunikacji powietrznej.
W 1920 roku została podpisana umowa pomiędzy rządem polskim a francusko - rumuńskim
towarzystwem lotniczym otwierająca połączenie na regularnej linii Warszawa - Praga - Strasburg Paryż. Linię uruchomiono w 1921 roku.
W następnym roku powstaje spółka POLSKA LINIA LOTNICZA AEROLOYD i w 1925 roku
otwarto PIERWSZE MIĘDZYNARODOWE POŁĄCZENIE LOTNICZE przedłużając połączenie
lotnicze Warszawa Kraków do WIEDNIA.
W 1929 roku powstają POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT i od tego czasu datuje się ciągły
rozwój firmy wyrażający się w zakupach i modernizacji sprzętu lotniczego, rozbudowy bazy
technicznej i ciągle zwiększającej się ilości przewiezionych pasażerów aż do roku 2013 gdzie PLL
LOT GROZI UPADEK.
Kiedy rozpoczynałem tam pracę, jako pilot, PLL LOT dysponował swoimi samolotami, bazą
techniczną ze świetnym personelem, parkiem samochodowym, cateringiem, obsługą lotniskową itp.,
CO Z TEGO POZOSTAŁO NA DZIEŃ DZISIEJSZY ???
Dzisiaj pozostało z tego kilka wylizingowanych samolotów (nie są własnością firmy) z
personelem latającym plus MARKA PLL LOT. Wszystkiego się wyzbyto sprzedano innym spółkom.
Oto cała polityka prywatyzacji.
W roku 1987 PLL LOT rozpoczął regularne loty do Pekinu a w następnym roku do Singapuru.
Przed rozpoczęciem rejsów otrzymaliśmy z firmy istotne informacje na temat Chin, Pekinu, sposobu
poruszania się i zachowania w tym olbrzymim mieście. W początkowym okresie załogi zamieszkały w
hotelu, który był zlokalizowany niedaleko przy głównej ulicy prowadzącej do słynnego placu
TIENANMEN. Sądząc po wyglądzie większość gości hotelowych to cudzoziemcy, którzy ciągle
przewijali się przez ten hotel.
Lotnisko w Pekinie położone jest około 20 km. od centrum miasta. Dojeżdżamy do hotelu
lokalną ciasną drogą, ale przy każdym kolejnym przylocie obserwujemy jak w szybkim tempie buduje
się autostrada łącząca lotnisko z centrum miasta. Po niecałych 2 latach nasz samochód wiozący
załogę do hotelu już szybko mknie po nowej autostradzie. Pierwsze wrażenia to: lotnisko, służby
lotniskowe, ruch lotniczy, komunikacja, zwyczaje ludności itp.
Przy przylocie kontrola paszportowa. Wszyscy musimy oddać paszporty, które są zwracane załodze
przy wylocie przed wejściem do samolotu.
Do naszej dyspozycji mamy samochód z kierowcą oraz do pomocy jeden człowiek, który się nami
opiekuje.
Jadąc do hotelu obserwujemy pojedyncze osoby i całe grupy ludzi, którzy ćwiczą poranną
gimnastykę przed budynkami i w miejskich parkach.
Jest to tak zwana gimnastyka TAI-CHI mająca na celu rozluźnienie i doskonalenie oddechu, polega
na wykonywaniu powolnych ruchów.
Wygląda to jak walka z cieniem i wywodzi się to wszystko ze starochińskiej kultury.
Nie jest to pojedynczy kaprys ludzi, ale można powiedzieć, że to codzienna rutyna bez względu na
pogodę ( zima - lato).
Historia Chin i Pekinu sięga tysiąclecia przed naszą erą. Można powiedzieć, że Chiny to jedna
z najstarszych cywilizacji na świecie.
Chiny liczą 1 miliard 200 milionów ludności to prawie 20 procent światowej populacji. Pekin to drugie
miasto po Szanghaju pod względem ludności, mieszka tutaj ponad 10 milionów mieszkańców ( teraz
może więcej). Przeszłość miesza się z nowoczesnością i tworzy liczne kontrasty.
Na głównych ulicach duży ruch samochodów i niezliczona ilość rowerów oraz tysiące
spieszących się gdzieś ludzi. Wydzielone drogi dla rowerzystów, każdy rower ma tabliczkę
rejestracyjną. Sądząc po tabliczkach jest tych rowerów setki tysięcy. Patrząc z polskiej rzeczywistości
na ulicę i zaopatrzenie (jest rok 1987) to dostrzega się znaczną różnicę na korzyść Pekinu. Sklepy

bogato zaopatrzone tu i ówdzie widać zachodnie reklamy. Załogi zainteresowane są kupnem
porcelany, zachodnich i miejscowych kosmetyków, oraz lekarstw.
Ponieważ w aptece trudno się dogadać w sprawie jakiegoś leku - nawet w języku angielskim trzeba
się wyrażać precyzyjnie, natychmiast powstaje nie wiadomo skąd lista leków po Polsku Angielsku
i Chińsku. Jest tych leków na liście ponad pięćdziesiąt.

W latach osiemdziesiątych następuje znaczna liberalizacja życia społecznego.
Pekin oferuje mnóstwo atrakcyjnych miejsc do zwiedzania. Najbliżej mamy do placu TIENANMEN
gdzie mieści się mauzoleum MAOTSETUNGA i MUZEUM NARODOWE. MAOTSETUNG były
przywódca Komunistycznej Partii Chin wprowadził rewolucję kulturalną, która miała dostosować
marksizm-leninizm do warunków chińskich i skomunizować całe Chiny.
TIENANMEN to największy plac na świecie, położony w centrum Pekinu przed zakazanym miastem
nazywany PLACEM NIEBIAŃSKIEGO SPOKOJU.
Cały plac wyłożony jest betonowymi płytami, na środku placu powiewa flaga Chińskiej Republiki
Ludowej.
Na północnym krańcu placu jest brama NIEBIAŃSKIEGO SPOKOJU, która stanowi wejście do
ZAKAZANEGO MIASTA - do miasta cesarskiego.
(istotnie do niedawna wstęp do tego miasta był zakazany) Pałac Cesarski dynastii MING liczy łącznie
9 000 pomieszczeń robi to wrażenie na każdym zwiedzającym. W Zakazanym Mieście jest
najpiękniejszy obiekt w Pekinie ŚWIĄTYNIA NIEBA.

Symbolizuje związek nieba i ziemi, można powiedzieć świata boskiego i ziemskiego.
Dominuje forma kolista budynku. Wewnątrz centralny punkt to monumentalny ołtarz modłów
o pomyślne zbiory. Legenda głosi, że tutaj Cesarz zdawał raport niebiosom z tego, co w przeciągu
roku działo się na tej ziemi. Ciekawostką jest zakrzywiona kolista "ściana szeptów". Słowa
wypowiedziane szeptem przy ścianie na jednym krańcu są słyszane na drugim końcu kolistej ściany.
SPRAWDZAŁEM NIE SŁYSZAŁEM.
Być w Pekinie i nie być na CHIŃSKIM MURZE to jak być w Rzymie i nie WIDZIEĆ PAPIEŻA.

Dziesiątki wycieczek każdego dnia przyjeżdża na mur chiński. Setki osób pokonując
niezliczoną ilość schodów wdrapuje się coraz wyżej od wieży do wieży podziwiając wspaniałe widoki.
Takich wież na całym murze chińskim jest kilkanaście tysięcy. Zapewne służyły do obserwacji i
pomieszczeń obrońców imperium.
Mur chiński to największa budowla wszechczasów na ziemi. Mur w sposób naturalny tysiącami
kilometrów przebiegał wzdłuż górskich szczytów dolin i pustkowi. Tysiące ludzi - niewolników ginęło
z wycieńczenia przy budowie muru, chowano ich przy murze albo zamurowywano.
Budowla widziana jest z kosmosu i wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Podziwiamy to wszystko i jeszcze chcemy zobaczyć MUZEUM LOTNICTWA, które
usytuowane jest w połowie drogi do Pekinu.

Muzeum znajduje się na opuszczonym lotnisku wojskowym. Jeden koniec pasa startowego około
250 - 300 metrów kończy się w tunelu olbrzymiej góry.
Nieprawdopodobne a jednak prawdziwe. Lądujący pilot na wojskowym samolocie jak pilot szybowca
musiał precyzyjnie wylądować, bo odejścia na drugi krąg raczej nie było, bo zagradzała odlot duża
góra. Przepisy dotyczące lotów na tym ekstremalnym lotnisku zapewne były surowo przestrzegane.
Wewnątrz tunelu różne typy samolotów, które latały pod niebem Chin. Podziwiamy małe samoloty,
które wykonywały pierwsze udane starty po odrzutowe samoloty bojowe.

Przylatując do Pekinu w 1989 roku w miesiącach kwiecień-czerwiec obserwujemy
wielotysięczne tłumy studentów i robotników okupujących plac TIENANMEN.
Studenci domagają się reform politycznych i demokratyzacji życia. Widziałem w tłumie polską flagę
z napisem SOLIDARITY (solidarność) BYŁ TO BARDZO NIEBEZPIECZNY CZAS. Reprezentant PLL
LOT w Pekinie pan Emil Orliński odwozi nas samochodem po kolacji do hotelu.
Jest wieczór, na drodze obserwujemy małe zatory - korek. Wybiórczo zatrzymują i kontrolują
samochody. Nie wiemy kto i w jakim celu.
Zatrzymują i nasz samochód. Pytają po angielsku skąd jesteśmy i dokąd jedziemy. Emil Orliński
wyciąga jakiś dokument i mówi, że jesteśmy z POLSKI.
Większość gapiów przy kontroli to rozentuzjazmowani studenci. Wykrzykują POLAND POLAND
SOLIDARITY klepią przyjaźnie samochód i jedziemy dalej bez przeszkód.
Jest początek czerwca 1989 roku, jutro lecimy do Warszawy. W nocy nasz hotel został ostrzelany
z broni maszynowej. Nikomu z gości hotelowych nic się nie stało.
Chyba to ostrzeżenie dla cudzoziemców - wynoście się puki czas. Rano wyjeżdżamy na lotnisko.
Władza nie zamierzała ustąpić, 4 czerwca wojsko krwawo rozprawiło się z demonstrantami zabijając
setki osób. Znane na całym świecie zdjęcie gdzie jeden z manifestantów odważnie wybiegł przed
kolumnę czołgów, chcąc zatrzymać całą kolumnę, która posuwała się w kierunku placu TIENANMEN.

Ówczesny przywódca Chin potępił protesty i uznał je, jako antysocjalistyczne i powołał się na
przykład POLSKI, że ustępstwa wiodą do dalszych ustępstw.
Wkrótce załogi lotowskie zmieniają, miejsce zamieszkania, przenosimy się do polskiej ambasady.
Ambasada ogrodzona strzegą jej żołnierze rozstawieni w zasięgu wzroku wokół ambasady. Warunki
wypoczynku bardzo się poprawiły. Mamy do dyspozycji bardzo dużą kuchnię, basen, sale
wypoczynkowe z bilardem, bardzo duży ogród. Obiady dowożone są z miejskiej restauracji.
Dla każdego chińczyka jedzenie to rytuał, wiąże się to z filozofią życia i jest bardzo powiązane
z chińską medycyną.

Jada się tutaj dużo warzyw, głównie makaron i ryż, przyprawiany surowymi posiekanymi warzywami,
kiełki fasoli, kiszone ogórki i dużo miejscowych przypraw. Mięso to baranina, ale przede wszystkim to
kaczki, krewetki, kraby. Najlepiej wszyscy smakowali małe pierożki z mięsem doprawiane
warzywami.

Herbatę pije się tu zawsze i wszędzie w różnych odmianach: czerwoną, zieloną, czarną. W dobrym
zwyczaju jest pić herbatę do posiłku.

Klimat w Pekinie jest czasem ciężki za sprawą drobin piasku, które wiatr często nawiewa
z pustynnych północnych regionów kraju. Widoczność jest wtedy ograniczona dużo ludzi używa
maski, które chronią drogi oddechowe.
Wieczorami w letnie dnie nad basenem tysiące cykad obsiada miejscowe drzewa wydając zalotne
dźwięki. Powoduje to dość duży hałas.
Ciekawe jest to, że przerywają ten hałas jak na komendę, aby po chwili znowu rozpocząć tą melodię.
Połączenie WARSZAWA - PEKIN rozwija się z roku na rok. Latamy już 2 razy w tygodniu, planowane
jest trzecie połączenie.
Patrząc z perspektywy czasu jak ostatnio z roku na rok zmieniali się prezesi w PLL LOT
z politycznego nadania doprowadzając tą firmę do upadku NIE ZNAJDUJĘ USPRAWIEDLIWIENIA
DLA ICH DZIAŁALNOŚCI.
Polskie Linie Lotnicze LOT to ponad 80 lat tradycji. Nigdy nie było łatwo, zawsze były trudności, ale
zawsze był CIĄGŁY ROZWÓJ FIRMY.
Już w czerwcu 1938 roku Dyrektor PLL LOT i pilot WACŁAW MAKOWSKI na samolocie LOCKHEED
SUPER ELECTRA przeleciał ze Stanów Zjednoczonych na trasie: Burbank, Los Angeles, poprzez
Amerykę Środkową i Południową, nad południowym Atlantykiem, Afryką, morzem Śródziemnym,
Europą do Warszawy. Już wtedy miano wizję uruchomienia połączenia lotniczego na drugą półkulę.
Planowano uruchomienie połączenia w 1940 roku.
Wojna przekreśliła plany.
Najlepszym dyrektorem PLL LOT po wojnie był dyrektor ZWIERZYŃSKI i WILANOWSKI.
Można powiedzieć, że wyprowadzili Lot za opłotki kupując nowe samoloty otworzyli regularne
połączenia przez Atlantyk.
Cieszę się, że miałem możliwość pracować pod ich rządami, jako kapitan pilot.
DZISIAJ PATRZĄC NA DEWASTACJĘ PLL LOT PRZEWRACAJĄ SIĘ CHYBA W GROBIE.
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