W latach 1970/1980 PLL LOT wszedł przebojem do grona linii lotniczych, które liczyły się w Europie
i na świecie. LOT unowocześniał flotę samolotów: krótki, średni, i długi dystans. LOT posiadał na
swoim stanie około 50 swoich samolotów, dużą świetną bazę techniczną ze znakomitym personelem,
duży park samochodowy, placówki obsługowe na lotniskach w Polsce i na świecie, CALL CENTER
sprzedający bilety itp.
LOT parł do przodu otwierając nowe regularne połączenia po Europie oraz do najdalszych zakątków
na kuli ziemskiej odrabiając przy tym wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie jak przystało na
narodowego przewoźnika w kraju liczącym 38,5 miliona ludności.
Latano regularnie do miast: Los Angeles, Toronto, Montreal, N. York, Chicago, Delhi, Bombay, Pekin,
Bangkok, Singapur, testowano w lotach charterowych otwarcie regularnego połączenia do Sydney i
Melbourn w Australii.
Dostępność paszportów spowodowała, że z roku na rok rosła liczba przewiezionych pasażerów.
Dzisiaj, co najmniej do połowy tych portów PLL LOT nie lata.
Były to czasy gdzie dyrektorem PLL LOT był inż. Włodzimierz Wilanowski, który, od co najmniej 16
lat był związany z Lotem, najpierw, jako dyr. Techniczny a następnie, jako dyr. Naczelny. Dobrał
sobie prawdziwych menadżerów i trzymał wszystko mocno w garści.
Pękło to wszystko jak bańka mydlana po wprowadzeniu "stanu wojennego" 13 grudnia 1981 roku.
Stan wojenny odwołano w 1983 roku, ale przez następne 10 lat nie udało się odbudować siatki
połączeń sprzed stanu wojennego. Konkurencja nie zasypiała.
Wkrótce musiał ustąpić dyr. Wilanowski, jego miejsce zajął generał Kowalski a następnie płk.
Słowiński.
Wtedy to zaczęły się dziać dziwne rzeczy niezrozumiałe dla większości załóg latających. Za
panowania gen. Kowalskiego podjęto decyzję sprzedaży 5 samolotów IŁ-62. Mówiono nam, że
transakcja ma na celu ujednolicenie taboru. Transakcji dokonano w listopadzie 1982 r. a już
następnego roku na wiosnę wypożyczono za grube pieniądze 2 samoloty IŁ-62. Jeden z Aerofłotu
a drugi od rumuńskiego Tarom-u.
Wypożyczony samolot z Aerofłotu był dwa razy starszy od sprzedanych samolotów w ubiegłym roku
z PLL LOT.
Nie upłynęło wiele czasu a pojawiła się nowa teoria. Polonia Amerykańska nie wsiądzie do samolotu
IŁ-62 lecącego z Warszawy do N. Yorku i Chicago.
Mało znane towarzystwo lotnicze w Stanach Zjednoczonych ARROW AIR zarobiło w Polsce nie małe
pieniądze latając w PLL LOT na starym samolocie DC-8.
W tym czasie samoloty IŁ-62 latały do Montrealu i Toronto oraz obsługiwały w ograniczonym
zakresie loty po Europie, ale do N. Yorku i Chicago mógł latać tylko "nowoczesny" DC-8, bo tam jak
nam mówiono latała ELITA POLONII czytaj polscy gastarbeiterzy latający zarobić parę dolarów
w USA.
JAK NIE WIADOMO O CO CHODZI TO CHODZI O PIENIĄDZE. W tym czasie wolne samoloty stały
na płycie lotniska Okęcie a nowi eksperci od ekonomii narzekali, że samoloty wylatują średnio 2
godz. na dobę.
Tuż przed sfinalizowaniem zakupu nowych zachodnich samolotów rozpętała się w prasie dyskusja
LOBBUJĄCA ZAKUP SAMOLOTÓW MD-80, które były produkowane przez firmę Mc.Donnell
Douglas. Prasa pisała: "wąski kadłub, przyjazna atmosfera na pokładzie" i zachwalano na wszystkie
sposoby zakup tego typu samolotów. Wyjeżdżały delegacje do producenta przyjmowano ich
z wielkim szacunkiem i poważaniem.
Na szczęście PLL LOT nie uległ czarodziejom słowa i zakupił samoloty Boeing-767, które mogły
obsługiwać średni i długi zasięg.
Nadeszły jednak czasy, że przez ostatnie 10 lat dyrektorów w PLL LOT zmieniano z politycznego
nadania co roku jak rękawiczki.
Załapał się nawet do Rady Nadzorczej pan Bartoszewski, na szczęście na krótko. Z całym
szacunkiem dla niego, ale jaką On ma wiedzę na temat lotniczego biznesu.
Jedynym dyrektorem w PLL LOT w ostatnim 10-cio leciu, który za 9 miesięcy swojej pracy osiągnął
zysk z działalności operacyjnej około 150 milionów zł. był dyr. SIENNICKI. Musiał odejść bo był
"nieprawomyślny" nie uznawał "głównego nurtu".

Na nieszczęście tej firmy - PLL LOT stał się celem polityków, których działalność w prostej linii
prowadzi do upadłości. A MOŻE WŁAŚNIE O TO CHODZI?
Wszystko zaczęło się od magicznego słowa RESTRUKTURYZACJA. Z majątku PLL LOT powstał
EURO LOT ( nie wiadomo po co). Wyzbyto się trwałych wartości, zaplecza technicznego, samolotów.
Wszystko, co możliwe sprzedano spółkom. WSZYSTKO WSZYSTKIM SIĘ OPŁACA TYLKO NAM
SIĘ NIC NIE OPŁACA.
Zaczęto szukać ewentualnych nabywców. Jak pisała prasa pojawili się: Lufthansa, British Airways,
Air France i Turkish Airlines? Zorientowali się, że jeszcze trochę poczekają i kupią PLL LOT za
czapkę gruszek. Najpoważniejszym kandydatem był podobno Turkish Airlines ( przewozi około 26
mil. pasażerów rocznie).
SCENARIUSZ ZAWSZE TEN SAM. Skończyło się jak ze STOCZNIAMI, w które miał zainwestować
kupiec z Kataru.
Rozpisałem się trochę, ale to z sentymentu dla firmy PLL LOT z ponad 80 letnią tradycją, która
wkrótce może zniknąć z polskiego nieba.
Powracając do tematu. PLL LOT 15/16 września 1977 roku otworzył najdłuższe regularne połączenie
na trasie: WARSZAWA-BAGDAD-DUBAJ- BOMBAY-BANGKOK.

MIAŁEM ZASZCZYT OTWIERAĆ TĄ LINIĘ wykonując rejs na trasie Dubaj-Bombay-Bangkok.
Tajlandia jest pięknym zróżnicowanym krajem, który na długo zapada w pamięci ze względu na
niezapomniane wrażenia.
Bangkok to ogromna metropolia, niepowtarzalna atmosfera miasta, nowoczesne hotele, drapacze
chmur sąsiadujące ze świątyniami i posągami BUDDY.
Egzotyczna przyroda i kultura przyciąga tysiące turystów z całego świata. TURYŚCI SĄ WSZĘDZIE,
przyjeżdżają tu przez okrągły rok. Mają do dyspozycji wspaniałą bazę turystyczną, znakomite hotele
i przyjaźnie nastawieni Tajowie do każdego cudzoziemca. Tajowie to wg. mnie najbardziej przyjazny
naród na świecie.
Być w Bangkoku to przede wszystkim trzeba zobaczyć PAŁAC KRÓLEWSKI z kompleksem
pałacowych świątyń, gdzie panuje dostojna atmosfera, w powietrzu wyczuwa się zapach kadzidełek
i słychać delikatny dźwięk małych dzwoneczków, które poruszają się przy każdym powiewie wiatru.
Na ulicy spotyka się MNICHÓW w pomarańczowych szatach. W Tajlandii MNISI i KRÓL są bardzo
szanowani. Wszystko, co Mnich posiada to kubek na jałmużnę.

Mnisi utrzymują się z datków od ludzi, są bardzo poważani, opiekują się świątyniami modlą się oraz
chodzą do szkół.
Na początek załogi mieszkają w hotelu RA-JAH. Nasz przedstawiciel pan Stabeusz zgodnie
z tutejszym zwyczajem zaprosił MNICHÓW do modłów za pomyślność nowo otwartego połączenia
lotniczego Warszawa -Bangkok.

Przybyło do hotelu kilku Mnichów ubranych w luźne pomarańczowe szaty. Uczestniczyli w tym
rytuale przedstawiciele naszej ambasady, biur podróży oraz cała nasza załoga. Każdy z Mnichów
oraz przybyli goście trzymali w ręce jedną wspólną nić (początek i koniec był połączony) a Mnisi
szeptali słowa modlitwy.
Po modlitwie każdemu z Mnichów przybyli goście podawali miseczkę z żywnością. Mnichowi nie
wypada brać samemu pożywienia.

Z okazji otwarcia nowego połączenia w miejscowej anglojęzycznej prasie w Bangkoku ukazało się
w języku angielskim mnóstwo gratulacji dla PLL LOT od innych towarzystw lotniczych oraz od biur
podróży.
Gratulacje składał również radziecki Aerofłot, który z pewną uszczypliwością napisał:
"Congratulations for LOT Polish Airlines but remember we have better way" co się tłumaczy:
Gratulacje dla Polskich Linii Lotniczych LOT ale pamiętajcie my mamy lepszą linię. Wszyscy byli tym
zbulwersowani.
W Bangkoku ruch lewostronny. Samochody bez klimatyzacji nie mają tu racji bytu. Kiedyś uważałem,
że klimatyzacja w samochodzie to czysta fanaberia, ale były to czasy, kiedy nowy samochód można
było kupić wyłącznie na przydzielony talon.
Mnóstwo motocyklistów oraz wszędobylskie TUK-TUKI, pojazd 3 kołowy uzupełniony motocykl
przystosowany do przewozu 2-3 osoby.
Bangkok poprzecinany jest wodnymi kanałami, po których kursują regularnie łodzie jak tramwaje w
mieście. Ciekawostką jest FLOTING MARKET gdzie miejscowi na łodziach wystawiają na sprzedaż
owoce i warzywa. Handluje się tu cały dzień.

Owoce na bazarach to bogactwo gatunków. Niektóre nie wiem jak się nazywają. Banany, arbuzy,
ananasy, pigwy, mango, papaja, smak tych owoców dojrzewających w tropikalnym słońcu to nie to
samo, co kupowane w polskim supermarkecie. Kuchnia tajska to przede wszystkim ryż serwowany
na kilkanaście sposobów.
Tajlandia jest światowym eksporterem ryżu. W supermarketach kilkanaście gatunków ryżu. Jedzenie,
ryby, owoce morza, wieprzowina, kurczaki, ostro doprawiane papryką chili oraz curry. W hotelu
serwują zupę SUKIJAKI, którą wszyscy polubili. Folklor uliczny - kuchnia na ulicy można zjeść
ugotowaną w oleju szarańczę, polne koniki, wróble, gotowaną kukurydzę. Można powiedzieć jedzą
wszystko, co nadaje się do jedzenia. (my to nazywamy HILTON na ulicy).
Każdy członek załogi musi mieć Międzynarodową Książeczkę Szczepień z ważnymi szczepieniami.
Przez kilkuletni okres latania do Bangkoku nikt z załóg poważnie nie zachorował, ale wielu miało
kłopoty żołądkowe nie ominęło to również mojej osoby.

Latanie w tym rejonie świata różni się znacznie od latania, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni
w naszych szerokościach geograficznych.
Pogoda w Bangkoku to klimat zwrotnikowy z monsunami i temperaturą powyżej 30 stopni C. w dzień
(nigdy nie spotkałem niższej) oraz wilgotnością dochodzącą do 90 %. W przedziale czasowym luty październik to PORA DESZCZOWA, notowane są w tym czasie bardzo silne burze monsunowe
z wyładowaniami atmosferycznymi niespotykanymi w naszych szerokościach geograficznych. Takich
burz w ciągu dnia jest kilka trwają zwykle 40 minut do 1 godziny.
Błyskawice i potężne grzmoty, co parę sekund towarzyszy temu potężna ulewa a miejska kanalizacja
nie jest w stanie w tak krótkim czasie wchłonąć tyle wody.
Bywa często, że woda płynie jak rzeka ulicami, samochody stoją albo poruszają się w żółwim tempie.
Przechodnie czekają w okolicznych sklepach albo zdejmują buty i na bosaka zdążają do celu.
Listopad i luty to PORA SUCHA, co wcale nie znaczy, że w tym czasie nie ma burzy. Latanie w porze
deszczowej zawsze przynosi sporo emocji i nigdy nie wiadomo czy uda się wylądować na
zaplanowanym lotnisku i w zaplanowanym czasie.
W czasie burzy na przednich szybach pilotów pojawiają się często wyładowania elektryczne świecące wiązki fioletowych iskier przeskakują na całych płaszczyznach szyb. Jest to nieprzyjemny,
chociaż w miarę bezpieczny widok, w nocy po wielekroć potęguje się. Spotykamy się z tym często
nad zatoką bengalską BIRMĄ i towarzyszy nam to zjawisko aż do Bangkoku. Nazywamy to ognie
bengalskie prawidłowa nazwa podobno brzmi ognie świętego Elma.
Zawsze do burzy podchodzimy z należnym respektem, ale bywa sytuacja, że omijając burzę
napotykamy na silną turbulencję, której wielkość możemy określić w przybliżeniu, nigdy nie wiadomo,
w jakim wystąpi natężeniu.
Po kilku latach latania LOT zmienia trasę, latamy teraz na trasie Warszawa-Taszkent-Bangkok.
Załogi wymieniają się w Taszkencie.
Ugruntowuje się przekrój pasażerów na tej trasie. Latają pasażerowie tranzytowi do Australii, seks
turyści ze Skandynawii i z Polski, zwykli handlarze, oraz rodziny wyjeżdżające na wypoczynek
z biurami podróży.
Bywa czasem tak, że pomimo dobrej pogody nie możemy lądować w Taszkencie. ZSRR jest w stanie
wojny w Afganistanie i wszystkie wojskowe operacje lotnicze z lotniska Taszkent to tajemnica. Z tego
powodu załogi lądują na innych lotniskach, ja również w jednym z rejsów musiałem zawrócić
i lądowałem w Aktiubińsku.
Innym razem przejmuję samolot w Taszkencie dalsza trasa do Bangkoku. Kapitan, który przyleciał
z Warszawy informuje mnie, że jedna z pasażerek zrozpaczona utopiła w toalecie 3000 dolarów
USA, które były zawinięte w folię.
Gdzie ona to schowała to już jej tajemnica. Nasz inż. pokładowy sugeruje żeby w dalszym ciągu
toaleta była zamknięta a sprawę załatwimy w Bangkoku, bo tutaj chcą to załatwić we własnym
zakresie bez przedstawiciela PLL LOT.
Po przylocie do Bangkoku samolot został odholowany na boczną płytę lotniska, spuszczono niewiele
nieczystości i Tajowie znaleźli dolary.
Pasażerka szczęśliwa, zapłaciła za usługę obie strony były zadowolone. Pusty samolot stał na
bocznej płycie lotniska, która była nieprzystosowana do takiego obciążenia i przy kolejnym opadzie
deszczu zarwała się płyta i jedna z goleni samolotu utkwiła w zagłębieniu.
Tajowie natychmiast wezwali ciągnik do wypychania samolotów ze stojanki i bezpiecznie
przyholowali samolot do portu.
Będąc w Bangkoku przynajmniej raz trzeba odwiedzić PATAYE. Bardzo popularna miejscowość
wypoczynkowa nad zatoką tajlandzką, która tętni życiem 24 godziny na dobę. Wspaniałe czyste
plaże, puby, dyskoteki, nocne kluby, masażystki oferujące swoje usługi, nurkowanie, sporty wodne,
wycieczki na pobliskie wyspy, łodzie ze szklanym dnem do obserwacji podwodnego życia. Znakomite
hotele i restauracje o zróżnicowanym standardzie oraz zawsze uśmiechnięci Tajowie.
Oni szanują turystów, bo z tego żyją.
Wraz z wymianą sprzętu IŁ-62 na Boeing-767jeszcze raz powracamy na starą trasę: WarszawaDubaj-Bangkok. Załogi wymieniają się w Dubaju i Bangkoku.
Ponieważ było kilka zatruć zmieniamy również hotel w Bangkoku na bardziej nowoczesny TAI-PAN.
23 Września wykonuję rejs na tej trasie lecąc z Bangkoku do Dubaju. W rejonie Bangkoku przewalają
się silne burze, lotnisko na jakiś czas przerywa pracę nikt nie ląduje ani nie startuje. Od uderzenia
pioruna gaśnie na lotnisku światło, uruchamiają awaryjne zasilanie. Kiedy wszystko się trochę

uspokaja kilka samolotów prosi o zapuszczenie silników. Czekam jeszcze jakiś czas aby się upewnić,
że nie będzie kłopotów ze startem.

Godzina 22: 10 czas lokalny otrzymuję zezwolenie na zapuszczenie silników informują mnie:
„ captain ten kilomiters north of airport intense thunderstorms" ( kapitanie 10 km. na północ od
lotniska silne burze) Kołujemy do pasa 21R (prawy). Wyliczona prędkość decyzji V1 dla tego pasa
i ciężaru samolotu do startu wynosi 145 knots (268 km/h).
Małe wyjaśnienie dla czytających: Prędkość decyzji jest każdorazowo wyliczana przed startem. Jest
to prędkość PONIŻEJ, KTÓREJ możemy przerwać start a POWYŻEJ, KTÓREJ musimy startować
nawet z palącym się silnikiem, bo pozostała długość pasa startowego nie wystarcza na
wychamowanie samolotu.
Samolot spełnia warunki bezpieczeństwa na jednym pracującym silniku a pożar można ugasić po
starcie. ALE CZARUJĘ. Zapewniam, że tak się postępuje przy każdym starcie samolotu
komunikacyjnego.
Otrzymujemy pozwolenie na zajęcie pasa, "clearance" na odlot i zgodę na start. Pełen gaz praca,
silników w normie, drugi pilot Igor Żemajtis miarowo odlicza przyrost prędkości. Na prędkości 80
knots - 148 km/h ( poniżej V1) wpadamy w silną ulewę deszczu, szkwał, nie widzę bocznych świateł
pasa, nie wiem jak długo to może trwać. Komenda: przerywam start, włączam hamulce i rewers
silników. Czuję jak pracują urządzenia antypoślizgowe, samolot sunie jak po lodzie nie chce
zwalniać. Duża warstwa wody na pasie utrudnia hamowanie. Serce skacze do gardła, bo coraz lepiej
widzę czerwone światła sygnalizujące koniec pasa.
Na dużej prędkości niż zwykle zwalniam pas po łuku ostatniej drogi do kołowania.
W Dubaju czeka na mnie telex od dyr. Dąbkowskiego z prośbą o wyjaśnienia przyczyn przerwanego
startu. Zachowałem ksero tego telexu, który podaję niżej.
PLL LOT jeszcze raz zmienia konfigurację trasy, latamy teraz bezpośrednio z Warszawy do
Bangkoku. Czas lotu 10 - 11 godzin w zależności od wiatrów na trasie.
Latamy w dwie załogi. Jedna załoga leci druga wypoczywa, można się przespać w wydzielonej
części samolotu. Druga załoga zwykle przejmuje samolot 2 - 3 godziny przed lądowaniem.
Czas szybko mija w 1997 roku minęło 20 lat od uruchomienia połączenia z Bangkokiem.
Wykonywałem pierwszy rejs na tej trasie, jestem zaproszony na uroczystości 20-to lecia działalności
PLL LOT w Bangkoku.
Dzisiaj nic z tego nie pozostało. JEST ROK 2013. Wszystko zmierza do tego, że PLL LOT firma
z ponad 80-cio letnią tradycją zniknie z polskiego nieba.
OBYM SIĘ MYLIŁ.
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