KATASTROFY SAMOLOTÓW W PLL LOT - HORROR
Wszystkie trzy katastrofy, o których poniżej wspominam wydarzyły się w czasie, kiedy latałem na tych
typach samolotu.
Z chwilą wejścia do eksploatacji w PLL LOT samolotów IŁ-62 wszystkich rozpierała duma i latanie na tym
typie samolotu było pewnego rodzaju nobilitacją. Dotychczas PLL LOT eksploatował samoloty
produkcji radzieckiej, z przyczyn politycznych i finansowych zakup samolotów zachodnich marek był
celem nieosiągalnym. A więc w Locie latały samoloty: tłokowe IŁ-14, turbośmigłowe AN-24 i IŁ-18,
odrzutowe TU-134 i TU-154 samoloty trochę toporne jak na owe czasy, ale w miarę niezawodne nie
zanotowały żadnej katastrofy z PRZYCZYN TECHNICZNYCH. Mówiliśmy o nich "gniotsja nie łamiotsja"
Samolot IL-62 to był zupełnie inny, nowy rodzaj latania. Każdy wylot za ocean czy też przylot był
celebrowany przez setki osób odprowadzających czy witających.
Dlatego pierwsza katastrofa IŁ-62 z PRZYCZYN TECHNICZNYCH na Okęciu 14 marca 1980 roku to był
jak kubeł zimnej wody dla wszystkich entuzjastów tego samolotu. Nikt wtedy nie mógł przypuszczać, że
jeszcze większa tragedia na tym samolocie powtórzy się za 7 lat.
Katastrofy zdarzają się wszędzie powodzie , pożary, wybuchy wulkanów, katastrofy lotnicze, kolejowe itp.
Jedne zawinione są przez ludzi, inne przez przyrodę, jeszcze inne z powodów technicznych.
Katastrofy lotnicze zawinione z przyczyn technicznych, z powodu zwykłego niechlujstwa, braku wyobraźni
przy produkcji, zastosowanie nieodpowiednich materiałów do produkcji, braku kontroli w procesie
produkcji, albo zwykła fuszerka gdzie z tego powodu giną niepotrzebnie setki ludzi, te katastrofy bolą
najwięcej.
Takie 2 katastrofy wydarzyły się w PLL LOT. Oprócz katastrof IŁ-62 w Locie podobne katastrofy
zanotowały: CSA (Czechosłowackie Linie Lotnicze) INTERFLUG, AIR CUBANA . Ile było w Związku
Radzieckim nikt nie wie. Jedna wydarzyła się w czasie naszego szkolenia na IŁ-62 w Moskwie, ale jak
zwykle dowiedzieliśmy się, że to była wina załogi. Aerofłot bardzo intensywnie w owych czasach
eksploatował samoloty IŁ-62. Był to jedyny długodystansowy samolot a trzeba wiedzieć, że trasa
z Moskwy do Władywostoku to odległość jak z Warszawy do Montrealu. Takich rejsów na długich trasach
wykonywano dziesiątki w ciągu doby.

- KATASROFA AN-24

Na stoku POLICY pod ZAWOJĄ w Paśmie Babiogórskim w dniu 02 kwietnia 1969 r. rozbił się samolot PLL
LOT AN-24 SP-LTF (capt Doliński) Zginęły 53 osoby.
W moich notatkach zapisałem, że zginął wybitny polski językoznawca Zenon Klemensiewicz oraz syn
Ministra Komunikacji Piotra Lewińskiego. Samolot leciał z Warszawy do Krakowa trasa krótka około 50
minut lotu.
Samolot dolatując do Krakowa zboczył z kursu i rozbił się w górach KILKADZIESIĄT KILOMETRÓW OD
LOTNISKA BALICE w Krakowie.
Pod Zawoją stoi KRZYŻ upamiętniający katastrofę.
Jest to mroczna tajemnica - nigdy przez władzę niewyjaśniona przyczyna katastrofy. SPRAWNY
SAMOLOT ULEGA KATASTROFIE.

Wszystko, co na ten temat napisano w przeszłości to są hipotezy. W czasie lotu panowała dobra pogoda.
Załoga dziesiątki razy latała w tym rejonie i lądowała na lotnisku w Krakowie. Nie chce się wierzyć, aby
załoga przy dobrej pogodzie przeoczyła Kraków w dodatku przy sprawnie pracujących naziemnych
r/latarniach NDB (Non Directional Beacon)
Oficjalny komunikat wtedy głosił:
- błąd załogi
- błąd w działaniu Kontroli Ruchu Lotniczego
- niewłaściwy radar DECCA na lotnisku w Krakowie.
Odnośnie radaru to: Ktoś ten radar kupił i wiadomo, w jakim celu. Ktoś wystawił certyfikat i dopuścił radar
do pracy na lotnisku w Balicach.
Prawda jest również taka, że radar DECCA nie w pełni nadawał się do kontroli Ruchu Lotniczego,
ponieważ rejestrował na ekranie odbicia od okolicznych wzgórz, jakie otaczają rejon Krakowa.
Kontroler Rudkowski jeszcze przed zakończeniem śledztwa otrzymał paszport i wyjechał z kraju.
Pracował jakiś czas na kontroli Ruchu Lotniczego w MASTRICHT (Holandia Belgia Luksemburg) nie
wiadomo, w jakim charakterze, ale często zdarzało się, że rozmawialiśmy z nim po polsku jak
przelatywaliśmy ten rejon kontroli.
Poczta pantoflowa donosiła, że na jednym przyrządzie nawigacyjnym w kabinie VOR (VHR Omni
Directional Radio, Range) ustawiona była częstotliwość r/latarni naziemnej VOR Wiednia w Austrii.
Tajemnicę załoga zabrała do grobu.

- KATASTROFA IŁ-62.

W dniu 14 marca 1980 roku w pobliżu Okęcia rozbił się samolot IŁ-62 SP-LAA , który leciał z Nowego
Yorku do Warszawy. Zginęło 87 osób – kapitanem był Paweł Lipowczan (jego nazwiskiem nazwano krótką
ulicę w rejonie katastrofy) razem byliśmy 3 miesiące w Szkole Pilotów Komunikacyjnych w Moskwie
przeszkalając się teoretycznie i praktycznie na samolot IŁ-62.
Na 1 - 2 minuty przed lądowaniem po wypuszczeniu podwozia załoga stwierdziła, że nie pali się jedna z
trzech zielonych lampek sygnalizująca wypuszczenie wszystkich kół podwozia. Zwykle przepalała się
żaróweczka. W tym celu trzeba było zdjąć osłonę wymienić żarówkę i sprawdzić czy świeci, w 99
procentach żaróweczka zawsze zaświeciła się. Wymagało to 3 - 5 minut czasu, aby wykonać te
czynności. Załoga otrzymała zezwolenie na odejście na drugi krąg.
Z chwilą dodania gazu pękł wał turbiny niskiego ciśnienia silnika nr.2 a turbina pozbawiona obciążenia
rozkręciła się w sekundzie do obrotów ponad maksymalnych a siła odśrodkowa rozerwała dysk turbiny na
kilka części uszkadzając układ sterowniczy oraz uszkadzając silnik nr.3. i nr.1.
Zniszczony układ sterowniczy uniemożliwił sterowanie samolotem w rezultacie, czego samolot przeszedł
w ostrą "pikę" i po 3 - 5 sekund uderzył w forty przy szosie Krakowskiej.
Komisja orzekła w toku dochodzenia, że na skutek wad materiałowo - technicznych nastąpiło zniszczenie
turbiny lewego wewnętrznego silnika i opisała dalsze tego konsekwencje. Zniszczona turbina uszkodziła
dwa inne silniki i układy sterowania samolotem - ster wysokości i ster kierunku, co doprowadziło do
katastrofy. ROSJANIE ODRZUCILI RAPORT TWIERDZĄC, ŻE JEST NIEWIARYGODNY.

Komisja polska pomimo nacisków, których nie brakowało, mając twarde dowody nie do podważenia
pozostała przy swoich ustaleniach.

- KATASTROFA IŁ-62.

Katastrofa w Lesie Kabackim
Katastrofa, jaka wydarzyła się w lesie Kabackim 09 maja 1987 r. wstrząsnęła całą Polską . Była to
największa katastrofa w historii PLL LOT.
Zginęły 183 osoby a jeszcze nie zabliźniły się rany po poprzedniej katastrofie IŁ-62 w roku 1980.
Samolot IŁ-62 SP-LBG startuje z Warszawy do Nowego Yorku kapitanem jest Zygmunt Pawlaczyk doświadczony kapitan z nalotem ponad 19 000 godzin w powietrzu z tego na samolotach IŁ-62 3700
godzin. Warunki pogodowe bardzo dobre. Z rozczytanych nie w pełni transkrypcji rozmów w kabinie
wynika, że:
10: 07 samolot zapuszcza silniki
10: 17 samolot startuje i przyjmuje kurs na Grudziądz
10: 40 samolot przelatuje nad Grudziądzem na poziomie lotu FL 265 (Fight Level) i wznosi się
dalej do FL 310 (9500 metrów) to jest przelotowy poziom lotu.
10: 41 załoga doświadcza olbrzymiego stresu. Rozdzwoniły się dzwonki ostrzegawcze, wyje
syrena, migają tabliczki sygnalizujące pożar silników, załoga stwierdza, że ster wysokości nie
działa, samolot jest rozhermetyzowany.
Aby przybliżyć dramatyczną sytuację, w jakiej znalazła się załoga, dla mniej zorientowanych w problemach
lotnictwa, można to porównać do pędzącego samochodu na autostradzie gdzie nagle kierowca stwierdza,
że nie działa kierownica, nie działają hamulce i w dodatku pali się silnik, którego nie ma czym gasić z tą
różnicą, że to wszystko dzieje się w powietrzu.
Eksplodował lewy wewnętrzny silnik nr.2 Fragmenty rozerwanej turbiny z siłą armatniego pocisku
uderzyły w silnik zewnętrzny nr.1 oraz uderzyły w kadłub samolotu rozrywając go i powodując
dekompresję, uszkodziły sieć elektryczną, sygnalizacyjną oraz poprzecinały układ sterowania sterem
wysokości.
Załoga nie znała przyczyny tego kataklizmu. Rozgrzane do wysokiej temperatury dyski turbiny przebijając
kadłub samolotu spowodowały pożar w bagażniku nr.4.
Pożar z powodu niedostatecznego braku tlenu (wysokość około 8000m.) na razie się tlił, wskutek awarii
instalacji sygnalizacyjnej załoga nie wiedziała o pożarze, który wybuchł z całą gwałtownością na małej
wysokości w rejonie lotniska Okęcie.
Po pierwszym szoku załoga wyłączyła 2 uszkodzone silniki podjęła prawidłową decyzję, aby z tej
wysokości wracać do Warszawy. Niektórzy sugerowali, że to błąd załogi przecież było blisko lotnisko
w Gdańsku.
Załoga mając świadomość, że musi zlać paliwo, aby zmniejszyć ciężar do lądowania do 105-107 ton musi
lecieć lotem po prostej, aby samolot nie wleciał w rozpylone zrzucane paliwo, więc w tym wypadku decyzja
lotu do Warszawy była uzasadniona.

Ponieważ ster wysokości nie działa załoga umiejętnie i delikatnie posługuje się trymerem steru wysokości
powodując zniżanie samolotu.
R/oficer melduje, że z czterech prądnic pracuje tylko jedna i to z przerwami - powoduje to, że załoga zlewa
paliwo również z przerwami.
Następują cykliczne przerwy w pracy wielu instalacji samolotu, bo pracuje tylko jeden generator prądu.
W pewnym momencie mniej więcej w połowie drogi pojawia się propozycja lądowania w Modlinie.
Ponieważ jest to lotnisko wojskowe załoga po kilku minutach otrzymuje nie pełne dane lotniska
i w związku z tym decyduje na kontynuowanie lotu do Warszawy przeważa opinia, że Warszawa ma
doskonałe zabezpieczenie ratownicze i p. pożarowe.
Na lotnisku Okęcie bardzo dobra pogoda, ale wieje silny wiatr 29 km/h kapitan podejmuje decyzję
lądowania pod wiatr na kierunku 330 stopni i nie decyduje się na lądowanie z wiatrem na kierunek pasa
150 stopni.
Podejście na kierunek lądowania 330 stopni wymaga okrążenia lotniska i końcowe zniżanie do lądowania
od miejscowości Piaseczno.
Około 20 km. od Piaseczna włączył się sygnał alarmowy informując o pożarze w bagażniku. Pożar rozwija
się intensywnie stwierdzają to również przypadkowi obserwatorzy z ziemi.
Około 10 km. od progu pasa odpadły pierwsze przepalone elementy kadłuba. W tym czasie
prawdopodobnie przepaliły się tekstolitowe rolki, przez które przeprowadzone były linki do sterowania
trymerem steru wysokości. Załoga utraciła ostatnią możliwość sterowania samolotem.
11:12:13 załoga mówi: Dobranoc!!! Do widzenia (krzyk) Cześć giniemy.
ZAŁOGA PRZEZ 30 MINUT WALCZYŁA O ŻYCIE. Samolot uderzył w las około 5 km przed
progiem pasa, wycinając las w prostokącie 50x400 metrów.
Wybuchł pożar wszyscy zginęli.
Rząd natychmiast powołuje Komisję do zbadania przyczyn katastrofy pod przewodnictwem Wice Prezesa
Rady Ministrów Zbigniewa Szałajdy.
Komisja natychmiast rozpoczyna intensywną pracę bywa, że po kilkanaście godzin dziennie.
(katastrofa wydarzyła się 09 maja 1987 r. Komunikat Komisji Rządowej o Przyczynach Katastrofy
opublikowano 01 lipca 1987 r.)
Powołano specjalne zespoły: d/s lotniczych, technicznych, cywilno-prawnych itp. Wszystkie zespoły
współpracowały ze sobą.
Uczestniczyłem w zespole d/s lotniczych.
Współpracowano z wieloma wyspecjalizowanymi jednostkami naukowymi: Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych, Wojskowa Akademia techniczna, Politechnika Warszawska, Instytut Lotnictwa, Dział Techniki
PLL LOT, Zakład Kryminalistyki Kg.MO. i wiele innych.
W trakcie prac Komisji postanowiono sprawdzić jak zachowuje się samolot przy sterowaniu tylko trymerem
steru wysokości.
W tym celu część Komisji pod przewodnictwem Naczelnego Inżyniera Wojsk Lotniczych płk.pil.Inż.dr.
Antoniego MILKIEWICZA, który w Komisji Technicznej pełnił funkcję Szefa Komisji Technicznej poleciała
do Moskwy celem wykonania lotu eksperymentalnego na samolocie IŁ-62.
Antoni MILKIEWICZ autor wielu publikacji naukowych oraz książek z aerodynamiki samolotów
odrzutowych, niezwykle prawy człowiek, miał twardy kręgosłup i nie dał się złamać - odpierał wszelkie
zarzuty, które zmierzały do udowodnienia nieprawidłowego działania służb technicznych i załogi. W latach
osiemdziesiątych nie było to takie łatwe.
Otrzymaliśmy z Biura Konstrukcyjnego Iliuszyna specjalny samolot przystosowany do lotów
doświadczalnych, naszpikowany urządzeniami dokumentującymi-kontrolującymi lot.
Program lotu przewidywał:
-ciężar i wyważenie samolotu zbliżone do warunków bezpośrednio przed katastrofą samolotu IŁ-62 w PLL
LOT.
-dwa silniki wyłączone, utrzymywanie wysokości i zniżanie tylko za pomocą trymera steru wysokości.
-sterując tyko trymerem wykonałem 2 zniżania i podejście do lądowania w ścieżce ILS-a odchodząc na
drugi krąg na pełnej mocy 2 pracujących silników.
Wszystko na pokładzie samolotu obserwowali nasi członkowie komisji oraz obserwatorzy rosyjscy z Biura
Konstrukcyjnego Iliuszyna z Generalnym Konstruktorem Biura inż. NOWOŻYŁOWEM.
Eksperymentalny lot udowodnił, że jest możliwym sterowanie samolotem tylko trymerem steru wysokości
bez używania steru wysokości.
Po zakończonym locie, inż. NOWOŻYŁOW złożył mi gratulacje i przy wylocie do Warszawy otrzymałem od
niego na pamiątkę książkę, model samolotu, i duże zdjęcie IŁ-62 z dedykacją.

Komisja w wydanym komunikacie stwierdziła, że przyczyną katastrofy było zniszczenie jednego
z czterech silników - lewego wewnętrznego.
Bezpośrednim powodem zniszczenia tego silnika było rozerwanie turbiny niskiego ciśnienia, które
nastąpiło w wyniku urwania wału turbiny. Części rozerwanej turbiny uszkodziły lewy zewnętrzny silnik
wykluczając jego pracę, przebiły hermetyczną cześć kadłuba samolotu powodując dekompresję,
zniszczony został układ sterowania sterem wysokości, przecięte wiązki przewodów elektrycznych
i ostrzegawczych i ponadto powstał pożar w 4 bagażniku.
Działania załogi w skrajnie trudnej sytuacji były racjonalne i uzasadnione.
Komisja udowodniła wady konstrukcyjno-techniczne silnika (D30-KU) oraz płatowca. Wprowadzono
poprawki do Instrukcji Użytkowania Samolotu w locie.
Wiele poprawek należało uzgodnić z producentem samolotów IL-62. PLL LOT nie czekał na decyzję
producenta i natychmiast zakupił w Szwajcarii urządzenia do pomiaru wibracji, które zainstalował na
silnikach. Załoga miała odczyt w kabinie o poziomie wibracji na silnikach w każdej fazie lotu.
Wydawało się, że wszystkie sprawy związane z katastrofą zostały rozwiązane udokumentowane
i zakończone.

Nic bardziej mylnego. Dziesięć lat po katastrofie w 1997 roku sprawa wróciła na wokandę sądu
amerykańskiego. Rodziny kilkunastu obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy zginęli w katastrofie
wystąpiły do sądu amerykańskiego wnosząc pozew przeciwko PLL LOT o dodatkowe świadczenia na
rzecz rodzin, które utraciły w katastrofie swoich bliskich.
Wniosły do sądu pozew przeciwko PLL LOT uzasadniając, że Np.: W katastrofie zginął w wieku 30 lat
jedyny żywiciel rodziny i gdyby pracował w swoim zawodzie zarobiłby ileś tam dolarów i rodzina żyła by
dostatnio a teraz ledwo wiąże koniec z końcem. TRUDNO IM ODMÓWIĆ RACJI.
Pomimo że już latałem na Boeing-767 a PLL LOT sprzedał wszystkie IL-62 na Ukrainę, Dyrekcja Lotu
wyznaczyła mnie abym na żądanie adwokatów amerykańskich złożył zeznania w Nowym Yorku.
Wiedziałem, że nie będzie łatwo - nasłuchałem się i naoglądałem wiele filmów amerykańskich
przedstawiających procesy sądowe i przesłuchania świadków.

Nie myliłem się. PLL LOT również wynajął kancelarię adwokacką do reprezentowania swoich interesów.
Długi stół ustawiony w prostokąt, z jednej strony adwokaci poszkodowanych, z drugiej strony adwokaci
i przedstawiciele PLL LOT bez prawa głosu w trakcie przesłuchań, tłumacz do ewentualnej pomocy.
Mnie usadzono na krótkim boku prostokąta kamery i mikrofony włączone wiatraczki mielą miarowo
powietrze rozpoczyna się przesłuchanie ( jak ja nazywałem lewatywa), która trwała 2 razy po 2 dni po
8 godzin dziennie z przerwą na obiad.
Odpowiadałem na setki podchwytliwych pytań. Nie obyło się bez spięć. Doszło do tego, że rozpoczęto
mnie egzaminować. Przyniesiono mapy, kątomierze, linijki nawigacyjne, kalkulatory i wyznaczono do
rozwiązania jakieś bzdurne zadanie nawigacyjne związane z pozycją samolotu IŁ-62 w czasie katastrofy.
Kiedy po jakimś czasie pojawił się taki sam problem przerwałem ten proceder pokazując licencję
z wpisem na samolot Boeing-767 i powiedziałem, że tego wpisu nie otrzymałem na piękne oczy
a egzaminowali mnie instruktorzy amerykańscy. Czy wobec tego wy adwokaci poddajecie w wątpliwość
ich kwalifikacje?
Więcej już nie otrzymywałem tego typu pytań niezwiązanych z katastrofą.
Chciano za wszelką cenę udowodnić winę służby technicznej PLL LOT oraz załogi. Kilka tomów moich
przesłuchań przesłano do PLL LOT kilka zostawiłem sobie na pamiątkę. Adwokaci PLL LOT odbili
piłeczkę udowadniając, że winę za katastrofę ponosi producent silnika i płatowca i w związku z tym tam
należy kierować roszczenia.
Capt. Zbigniew Kwiatek
(mm)

