Na przełomie lat 1975/1985 polska flota rybacka zrzeszona u kilku polskich armatorów posiadała na swoim
stanie ponad 140 statków rybackich. Była to licząca się na tym rynku flota, która łowiła na wszystkich akwenach
świata.
W swoim posiadaniu miała nie tylko statki, które łowiły, ale również statki przetwórnie. Łza się w oku kręci i ciśnie
się na usta pytanie, co stało się z tą flotą?
Z wiadomości prasowych dowiadujemy się, że prawie nie istnieje: sprzedano, wydzierżawiono, przejedzono. W tym
czasie PLL LOT realizowały swoje interesy organizując loty czarterowe na podmianę załóg rybackich do najdalszych
zakątków świata.

Miało to dobre strony dla załóg lotniczych, które latały na IŁ-62, bo zwiedziliśmy prawie cały świat od Alaski po
Południowy Pacyfik. Na przełomie lat 1980 PLL LOT wprowadziły do użytku nowe samoloty IŁ-62M
(M-modyfikowany) z oszczędniejszymi silnikami, które zużywały mniej paliwa.
Dotychczas zużycie paliwa na długich trasach kształtowało się w granicach 8000 kg/na 1 godz. lotu.
Teraz z oszczędniejszymi silnikami (D30-KU) zużycie spadło i utrzymywało się w granicach 6500-6800 kg/na
1 godz. lotu.
Nowe samoloty IŁ-62M miały jeszcze jedną dodatkową zmianę konstrukcyjną. Zamontowano w tylnej części
statecznika pionowego dodatkowy zbiornik na 2 tony paliwa. Oszczędniejsze silniki i dodatkowy zbiornik paliwa
zwiększał zasięg samolotu i poprawiał ekonomię. Teraz w zasięgu naszych samolotów były również porty
w Ameryce Południowej. Porty bazowe, w których wymieniały się załogi lotnicze to: Rio de Janeiro, Santiago de
Chile, Montevideo, Buenos Aires.
W dniach 03-09 grudnia 1982 roku wykonywałem 2 rejsy na DZIEWICZEJ TRASIE:
Rio de Janeiro-Trelew (Argentyna)- Rio de Janeiro.

Z Warszawy cała moja załoga poleciała samolotem PLL LOT do Rzymu, tam przesiedliśmy się na samolot ALITALI
Boeing 747 Jumbo, którym polecieliśmy bezpośrednio do Rio de Janeiro.
Takie długie rejsy sprawiają zawsze kłopoty z aklimatyzacją i zmianą stref czasowych.
W Warszawie mróz -10 stopni w Rzymie +15 w Rio de Janeiro +30 stopni C.
Koniecznie trzeba wozić letnie ciuchy. W Rio de Janeiro drobiazgowa kontrola paszportowa.
W paszportach mamy wizy, jako załoga, wszyscy po cywilnemu w dodatku ubrani jak „Eskimosi” a tu środek lata
i wysokie temperatury.
Ceregiele trwają dosyć długo, fotografują nasze paszporty. Wreszcie koniec odprawy jedziemy do hotelu OTHON
PALACE. Hotel pięknie położony przy głównej słynnej promenadzie Copacabana, na której koncentruje się większość
życia mieszkańców Rio de Janeiro. Widać gości z całego świata, słychać różne języki. W okresie przedświątecznym
pięknie udekorowane sklepy, które kontrastują z szarością życia w Polsce.
Z okna hotelu widzę piękną szeroką plażę nad Oceanem Atlantyckim. W hotelowym barku serwują kilka rodzajów
świetnej kawy. Jak zapewniają najlepsza „palheta”. Z hotelu są dwa wyjścia bezpośrednio na Copacabanę oraz
w podziemiach prosto na plażę.
Nie zamierzamy się opalać, idziemy lekko ubrani zwiedzić plażę i przy okazji coś przekąsić w małych licznych barach
wzdłuż plaży. W podziemiach hotelu prysznice, przy każdej kabinie duży biały miękki ręcznik zachęca do kąpieli.
SECURITY hotelowe ostrzega nas, aby być ostrożnym na plaży, pilnować portfeli i aparatów fotograficznych,

ponieważ grasują gangi, które sypią piaskiem w oczy i kradną, co mają pod ręką. Na plaży widoczny okres
świąteczny, wypoczywa dużo ludzi przy każdej rodzinie z dziećmi stoi mała choinka.
NASZ REJS ZYSKAŁ MIANO REJS NA KONIEC ŚWIATA. Samolot startuje z Warszawy do Dakaru wymiana załogi i start
do Rio de Janeiro. Prawie tą samą trasą, którą leciał Stanisław SKARŻYŃSKI w 1933 roku pokonując na małym
polskim samolocie RWD-5 ocean atlantycki. Wystartował z Senegalu lądował w MACEIDO w Brazylii z tą małą
różnicą, że on pokonał ocean atlantycki lecąc 21 godzin. (Uczestnik bitwy o Anglię w II wojnie światowej, zginął w
locie bojowym).Nasza załoga przejmuje samolot w Rio de Janeiro i po raz pierwszy lecę w tym rejonie świata do
Trelew w Argentynie. Na pokładzie mamy 85 marynarzy + 6 ton frachtu. Lotnisko Trelew leży na wschodnim
wybrzeżu Argentyny nad oceanem atlantyckim. Argentyna, to na zachodzie wzdłuż granicy z Chile olbrzymie góry
Andy a raczej południowa część Andów o długości około 2000km.
Na wschodzie nizina LA PLATA na południu wyżyna PATAGONI. Klimat bardzo zróżnicowany od zwrotnikowego po
polarny nad ZIEMIĄ OGNISTĄ ze słynnym przylądkiem HORN.
W rejonie TRELEW pogoda potrafi się zmieniać diametralnie w bardzo krótkim czasie ( 5- 6 godzin), czego
doświadczyłem osobiście od pełnego zachmurzenia z deszczem do pełnego błękitu bez jednej chmurki.
Po zasięgnięciu informacji w biurze meteo synoptyk informuje mnie, że przez większą część roku na trasie RIOTRELEW występują układy baryczne, które dają składowe wiatru czołowego 150-200 km/h. Tak jest i tym razem. Na
wypadek awarii zapoznaję się z lotniskami leżącymi wzdłuż naszej trasy Sao Paulo, Florianopolis, Porto Allegre, Bahia
Blanca.
Składamy plan lotu i startujemy. W powietrzu przez większą część trasy w korespondencji radiowej dominuje język
hiszpański. Mało załóg posługuje się językiem angielskim, jednak przy każdym wywołaniu kontroli w języku
angielskim odpowiadają w tym języku.
W związku z tym nasza załoga nie ma pełnej kontroli odnośnie ruchu lotniczego w najbliższej odległości od naszego
samolotu.
Prowincjonalne lotnisko TRELEW położone jest na dużym płaskowyżu dysponuje pasem startowym długości 2560
metrów na kierunku 060-240 stopni, oraz skromnym budynkiem portowym. Cały rejon porośnięty jest niską
roślinnością (pampa) Lotnisko obsługuje regionalny ruch małymi samolotami 3-5 rejsów tygodniowo pomimo
małego ruchu opłaca się taka jest konieczność.
Żadne obce towarzystwo lotnicze nie otrzymało dotychczas zgody na lądowanie tutaj dużym samolotem
pasażerskim.
Nic dziwnego, że nasz samolot wzbudził niemałą sensację w miejscowej prasie.
Nasz przedstawiciel PLL LOT Józef Skup musiał „załatwić” kontrolera lotniczego z językiem angielskim, co sprawiło
mu niemało kłopotu. Zniżamy się na kierunek pasa do lądowania 060 stopni.
W czasie zniżania kontroler 3 krotnie informuje, że wiatr zmienia kierunek, ostatecznie decyduje, że będziemy
lądować na kierunku 240 stopni.
Dość duża grupa Polaków przyjechała nawet z odległych zakątków Argentyny przywitać nasz samolot. Miejscowa
służba lotniskowa wystawiła głośniki na zewnątrz budynku i cała korespondencja od początku zniżania po lądowanie
i wyłączenie silników była słyszana przez oczekujących.
To taki miejscowy folklor. Marynarze szybko się uwinęli i pojechali do Puerto Madrin wymienić załogę. Nasza załoga
pełni rolę gospodarza i oprowadza po samolocie wycieczkę Polaków.
Wieczorem nasz przedstawiciel PLL LOT zamówił kolację w miejscowej restauracji, na którą zaprosił władze miasta
Trelew.
Trelew małe senne miasto żyje swoim życiem. Argentyna jest w stanie wojny z Anglią o Falklandy tutaj tego nie
widać.
Na ulicach niewiele samochodów. Atmosfera jak w filmach cowbojskich. Widać dużo konnych pasterzy bydła na
stepach Argentyny zwanych tutaj GAUCHO (gauczo) Przy restauracji wydzielony postój dla koni z żerdzią do zapięcia
konia. Kolacja świetna. Stek wołowy na cały talerz nigdzie w życiu nie jadłem lepszego, pozostaje jeszcze znakomite
czerwone wino i wspaniała miejscowa herbata YERBA MATE produkowana tylko w Argentynie z liści specjalnego
krzewu.
Na drugi dzień startujemy do Rio de Janeiro. Wszędzie spotykamy się z niezwykłą serdecznością nie żegnamy się, bo
za 24 godziny jeszcze raz lądujemy w Trelew z następną załogą marynarską.
W ciągu doby drugi raz ląduję w Rio de Janeiro. Nasze zadanie zakończone. Oddajemy sprawny samolot następnej
załodze, która leci do Dakaru. Nasi marynarze bez sprawdzania paszportów zostali przewiezieni do okazałej strefy
wolnocłowej, w której zapanował ożywiony ruch.
Wszędzie słychać COFFE GANG, każdy z marynarzy niesie 10-20 kg. kawy pakowanej w specjalne pojemniki.
Miejscowi znają te marynarskie zwyczaje i są na to świetnie przygotowani. Kawa w Polsce jest towarem

deficytowym ponadto tutaj jest bardzo tania. Nasza załoga też nie jest gorsza większość z nas zakupiła 5-10 kg.
Lecimy, jako pasażerowie do Dakaru następnie do Gdańska i Warszawy. W samolocie, jako załoga i pasażerowie
spędziliśmy 23 godz. lotu to bardzo dużo. Teraz trzeba się zregenerować, wypocząć zgodnie z przepisami minimum
2razy 24 godziny. Bywa często tak, że w okresie dużego nasilenia lotów po tym okresie już jesteś zaplanowany na
następny rejs.

A więc wypróbowany rytuał: walizka, żona pakuje świeżo uprasowane koszule, garnitur, kosmetyki,
wszystko musi obwąchać nasz pies "brok" (terier szkocki) zapachy z całego świata i w drogę. Mały buziak
- do zobaczenia w zależności od trasy za 2 dni za tydzień albo, jeżeli trasa europejska to w tym samym
dniu.
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