Loty z pietruszką
Pod koniec lat siedemdziesiątych Polska handlowała bronią z różnymi państwami "miłującymi pokój" (a któż nie handlował?)
PLL LOT wykonywał loty do LUANDY, BAGDADU, DAMASZKU, i innych miast. Były to loty czarterowe w skrajnych
przypadkach mało bezpieczne. Nazywaliśmy te loty, jako "loty z pietruszką".

Jeden z takich lotów, kiedy załoga lotowska po rozładunku na pusto wracała do kraju samolot został przechwycony przez
samoloty wojskowe nad ZAMBIĄ i zmuszony do lądowania w LUSACE (capt.Zadurowicz). Załogę zaaresztowano na 24 godziny
i dopiero interwencja ambasady Związku Radzieckiego pozwoliła na drugi dzień wylecieć do Polski. Załogi niechętnie
wykonywały takie loty, ale presja wstrzymania paszportu robiła swoje.
Interes dobrze prosperował do tego stopnia, że PLL LOT nie mogły sprostać zamówieniom na loty czarterowe. Wojsko przejęło
cześć zleceń i do tego celu przystosowano samoloty wojskowe AN-12, które przemalowano w barwy PLL LOT usuwając
szachownice.
Jeden z samolotów AN-12 z wojskową załogą na pokładzie w dniu 13 maja 1977 roku uległ katastrofie POD BEJRUTEM.
Zginęła cała załoga, nigdy nie podano przyczyn, chociaż samolot pomalowany był w barwach LOTU, jako samolot cywilny.
Plotka głosiła, że załoga nie dogadała się w języku angielskim z kontrolą ruchu w BEJRUCIE. Jeden BÓG wie ile w tym było
prawdy.
Krótko po tym zdarzeniu załogi wojskowe z 36 Spec Pułku (został niedawno rozformowany), wożące VIP-ów były przez pewien
okres czasu dopisywane do załóg lotowskich szczególnie na trasy o dużym natężeniu ruchu (Amsterdam Paryż Londyn), aby
nabierały doświadczenia na bardzo ruchliwych lotniskach.
KTOŚ WTEDY LOGICZNIE MYŚLAŁ. Nikomu nie przynosiło to ujmy. Spec Pułk w tych czasach wykonywał często loty z VIPami do DEMOLUDÓW gdzie przeważnie korespondencja mogła być i była prowadzona w języku rosyjskim, a w dodatku, jeżeli
leciała jakaś bardzo ważna osoba zamykano na ten czas przestrzeń powietrzną łącznie z lotniskiem lądowania.
Taki lot nazywał się lotem OSOBOWAŻNYM, taka w tych czasach obowiązywała procedura.
Pamiętam rejs i korespondencję na trasie KRAKÓW - GDAŃSK - KRAKÓW.
Po starcie z Krakowa zająłem przydzieloną wysokość lotu i proszę o wyższy poziom lotu.

Kraków wieża odpowiada: Nie mogę dać wyżej, bo przed wami leci OSOBOWAZNY. Ktoś z innej załogi włącza się i mówi:
Pamiętaj przyjacielu, że kto w powietrzu to każdy ważny. Wieża odpowiada: Nie dyskutujcie, bo nie wiecie, kto leci. Jeszcze
ktoś sie włącza i mówi: W myśl przepisów życie uczonego i wariata jest jednakowo ważne.
Tego już było za wiele. Zapanowała na jakiś czas cisza w eterze, po czym wieża wywołuje mój samolot i mówi: Kapitan Kwiatek
po przylocie z Gdańska zgłosi się na wieżę. Po przylocie do Krakowa "czterech smutnych" na wieży zaczęło mnie pouczać za
głupią dyskusję niezgodną z przepisami.
Wytłumaczyłem się, że nie tylko mój samolot był w powietrzu na tej samej częstotliwości radiowej. Co było prawdą.
Usłyszałem: Słuchajcie towarzyszu kapitanie, aby to było ostatni raz. Takie to były czasy.
W dniu 12 maja 1977 roku moja załoga przyleciała do BAGDADU, jako pasażerowie, aby w dniu następnym wykonać rejs
z ładunkiem specjalnym na trasie BAGDAD - ADDIS ABEBA w Etiopii.
Drugi pilot Andrzej Cieślikowski pobrał z kasy PLL LOT 20 000 USD na opłaty za paliwo, lądowanie, catering, sprzątanie i inne
nieprzewidziane wydatki.
Dla nas była to KOSMICZNA suma, biorąc pod uwagę, że w tym czasie oficjalna cena bankowa dolara wynosiła 30 -35 złotych
a czarnorynkowa cena wahała się w granicach 130 -140 złotych za dolara. Nasze zarobki w tym czasie na najlepiej opłacanym
samolocie IŁ-62 w zależności od ilości wylatanych godzin oraz od funkcji sprawowanej na pokładzie wynosiły 5 000 - 7000
złotych.
Potem w latach osiemdziesiątych wobec gigantyczncznej inflacji staliśmy się milionerami, aby po wymianie pieniędzy w latach
dziewięćdziesiątych wymienić: Jeden milion za sto nowych złotych. To takie małe przypomnienie dla młodzieży.
Andrzej zapakował 20 000 USD do saszetki przytwierdził do ręki, w hotelu saszetkę pod poduszkę i na wszelki wypadek krzesło
pod drzwiami.

W dniu 12 maja obserwuję temperaturę na lotnisku w Bagdadzie, która dochodzi w południe do +40 stopni Celsjusza (na pasie
startowym od rozgrzanego betonu napewno wyższa). Wysyłam teleks do Warszawy z prośbą, aby przyspieszyć przylot
samolotu do Bagdadu. Samolot przyleciał, ale 2 godziny później od czasu rozkładowego przylotu, w dodatku nie przywiózł
zgody dyplomatycznej na przelot przez terytorium ARABII SAUDYJSKIEJ, która odmówiła zgody na przelot.
Pozostawiło to nas w sytuacji niemal dramatycznej, nie mamy alternatywy pozostaje dotankować samolot do maksymalnie
dopuszczalnego ciężaru samolotu do startu i jak najszybciej startować zwłaszcza, że kończy się termin innych zgód
dyplomatycznych.
Czas lotu około 7,5 godziny, czas nagli rośnie temperatura otoczenia. 0graniczenia producenta dla naszego samolotu to
temperatura otoczenia dla silnika +45 stopni oraz operowanie na lotniskach do 3 000 metrów nad poziom morza.
Zbieram załogę i informuję, że rozliczyłem długość startu, z którego wynika, że prędkość Vr. (prędkość rotacji podniesienie nosa
samolotu do góry) osiągniemy na końcówce pasa startowego, a wiec start będzie na granicach bezpieczeństwa. Pokiwali
głowami - skoro nie mamy innego wyjścia startujmy jak najszybciej.
Składamy plan lotu do ADDIS ABEBY wpisując lot czarterowy, ładunek: pomoc charytatywna i medykamenty.
Załoga, od której przejęliśmy samolot pomimo zmęczenia nie idzie do hotelu - czeka na nasz start.
Startujemy: wiatr cisza , temperatura + 35 stopni. Samolot wolno nabiera prędkości obliczenia się sprawdzają, wreszcie
upragniona informacja od nawigatora, który krzyczy Vr. Silniki pracują na pełnej mocy, białe linie sygnalizujące końcówkę pasa

startowego wchodzą pod samolot. Samolot wolno się unosi, gazy wylotowe z czterech pracujących silników na mocy startowej
uderzają w piaszczysty grunt wznosząc olbrzymią chmurę pyłu, która zasłania startujący samolot.
Załoga obserwująca nasz start aż przysiadła z wrażenia . Jak nam później relacjonowali najgorsze myśli przeleciały wszystkim
przez głowę.
Wszyscy w kabinie milczą wreszcie nawigator przemówił: Jeszcze raz nam się udało.
Lecimy nad ZATOKĄ PERSKA, OMANEM, JEMENEM do ETIOPII. Nad Omanem mijamy krytyczny punkt trasy teraz już nie ma
powrotu do Bagdadu pozostaje tylko lot do Addis Abeby ewentualnie lądowanie na lotnisku zapasowym, ale to tylko na
wypadek awarii. Takie mamy instrukcje.
Lotnisko w Addis Abebie leży na wysokości 2 400 metrów nad poziom morza ( nasz Kasprowy ma 1987 metrów). Posiada 2
pasy startowe długości 3 700 i 3 800 metrów. Nigdy nie lądowałem na tak wysoko położonym lotnisku nad poziom morza. Jako
ciekawostkę podaję, że najwyżej położone lotnisko komunikacyjne na świecie 4 100 metrów leży w BOLIWII stolica LA PAZ.
Lecimy na poziomie lotu 12 000 metrów. Nad Jemenem instrukcja dla nas: Lot Polish due to military restriction immidiately
descent seven thousand ( polski lot z powodu ograniczeń wojskowych natychmiast schodzić do 7 000 metrów. Wykonujemy
polecenie i szybko zbliżamy się do punktu gdzie powinniśmy nawiązać łączność z następną kontrolą lotu. Po wielu próbach nie
udaje nam się nawiązać łączności. Jest to małe państewko AFFARÓW i ISSÓW (dzisiejsze DŻIBUTTI).
Po chwili informacja z kontroli Jemenu : ‘Due to change government I have not kontakt Dżibutti country-what is your decision"
(z powodu zmiany rządu nie mam łączności z państwem Dżibutti - jaka wasza decyzja). Lecimy w niepewności odzywa się
radio/oficer KOLIŃSKI i mówi: Kapitanie suwerenna przestrzeń powietrzna sięga tam, dokąd sięga władza, oni strzelają z łuku
to nas nie dosięgną.
Nie jest to całkiem prawdą, bo od XIX wieku rządzą tam Francuzi i w 1977 roku to państewko odzyskuje niepodległość
i nazywają się DZIBUTTI.
Nawigator podaje, że przelot przez ich terytorium zajmie około 8 minut. Kontrola Jemenu ponagla: Lot what is your
decision? (lot jaka wasza decyzja ?)
Odpowiadamy: Continue according flight plan (lecimy zgodnie z planem) Kontrola Jemenu: repeat please, you are flying own
responsibility and risk. ( powtórz proszę lecicie na własną odpowiedzialność i ryzyko) Powtarzamy i przesuwamy manetki

gazu do przodu na maksymalną prędkość - podajemy jeszcze w ciemno naszą pozycję do Dżibutti ( transmiting blind)
i za parę minut jesteśmy nad Etiopią.
Pogoda dobra lądujemy w Addis Abebie. Faza przyziemienia i dobiegu znacznie się wydłuża, to wpływ
rozrzedzonego powietrza na wysokości 2400 metrów.
Kołujemy zgodnie z instrukcją na boczną płytę lotniska gdzie nastąpi rozładunek.
Wysuwamy tylne koło tak zwaną podporę, żeby po rozładunku samolot nie "usiadł" na ogon. Długość IŁ-62 to 52
metry rozpiętość skrzydeł 42 metry. Ciężar 4silników, tylnego koła, wzmocnienia na końcu kadłuba to około 10 ton
wisi w tylnej części samolotu.
Kończy się nasze zadanie. Rozładunkiem i przekazaniem przesyłki zajmie się "trzech smutnych panów”, którzy lecą
z nami z ramienia jakiegoś ministerstwa i nie uważali za stosowne przyjść do kabiny i przedstawić się. My też ich
ignorujemy i jedziemy do hotelu. Śpimy w posiadłościach HAILE SELASIEGO.
W Etipii trwają walki zbrojne władze przejmuje komunista Haile
Mangistu. W czasie jazdy do hotelu słyszymy
w oddali strzały z ciężkiej broni.
Wcześnie rano pobudka z brzaskiem dnia jedziemy na lotnisko
konwojowani przez 2 opancerzone samochody. Zatrzymujemy się
na granicy lotniska jeden z wojskowych wskazuje zabudowania
portu lotniczego i życzy szczęśliwego lotu.
Przejechaliśmy 300 - 400 metrów wychodzi z krzaków 2
zarośniętych drabów z kałasznikowami gotowymi do strzału,
zatrzymują nasz samochód, na wszystkich pada blady strach, jeden
otwiera drzwi i mówi donośnym głosem : WHO IS CAPTAIN,
(kto jest kapitanem). Ciarki przechodzą mi po plecach.
Odpowiadam: I AM WHAT IS PROBLEM? ( ja jestem, jaki
problem?) Wtedy słyszę: GO OUT FROM HERE ( taki
rozkazujący ton wychodzić stąd). Wtedy myślałem najgorsze, że
mogą nas rozwalić. Mówię do radio/oficera Kolińskiego - Staszku chodź
ze mną może damy mu w mordę. Stary żołnierz całą wojnę przelatał w
Anglii na bombowcach Halifax - masz rację wychodzi bez wahania.
Teraz ten palant zaczyna łamaną angielszczyzną mówić
z tego, co zrozumiałem, że teraz on jest odpowiedzialny za nasze
bezpieczeństwo i czy pozwolę mu ze swoim kolegom wsiąść do
samochodu. Mieliśmy ochotę kopnąć go w d..pę, ale kałasznikow
gotowy do strzału studzi nasz zapał.
Wracamy na pusto. W tym celu, aby zrównoważyć środek ciężkości
musimy zatankować do przedniego zbiornika około 1200 litrów wody.
Jest to specjalny zbiornik na wodę zamontowany w przedniej części
samolotu służy do napełnienia przy przebazowaniach samolotu bez pasażerów i frachtu. Kierowca cysterny, który przyjechał
z wodą dziwi się, po co nam tyle wody??. Mówimy, że mamy specjalne silniki i mieszamy paliwo z wodą dla lepszej ekonomii.
Kiwa głową z niedowierzaniem.

Płacimy za paliwo i lądowanie. Dodatkowo żądają 1800 dolarów za sprzątanie samolotu - mówimy, że żadnego sprzątania nie
było, bo jest niepotrzebne. Nie ustępują.
Nie daję za wygraną dzwonię do naszej ambasady. Ktoś odpowiada: Kapitanie, jeżeli pan już zapłacił to nasz przyjazd jest
bezcelowy tych pieniędzy nie wyrwiemy.
Niech się pan, narazie wstrzyma zaraz tam będziemy. Uratowaliśmy w ten sposób 1800 USD.

Startujemy do Bagdadu. W połowie drogi sygnalizowany jest silny prąd strumieniowy JET STREAM, który musimy przeciąć.
Wiąże się to zawsze z silną turbulencją, która i tym razem nas nie ominęła.
( Prądy strumieniowe wieją na różnych wysokościach od 8000 -12000 metrów z prędkością od 50 - 250 km/h mają różne
przebiegi i obejmują olbrzymie obszary na kuli ziemskiej).
W Bagdadzie psuje się pogoda. Nadchodzi burza piaskowa wieje bardzo silny wiatr HAMSIN, który niesie z pustyni olbrzymie
drobiny piasku, które ograniczają widoczność do 800 metrów.
Po wejściu w sektor ILS-a na wysokości 600 metrów samolotem miota jak liściem na wietrze, niesamowita turbulencja. Na
skutek skręcania kadłuba migają w kabinie lampki ostrzegawcze, które zwykle sygnalizują zamkniecie drzwi wyjściowych
i bagażników. Nie decyduję się na lądowanie z 400 metrów odchodzimy do KUWEJTU. Nigdy w lotniczym życiu nie
doświadczyłem tak silnej turbulencji. ( W PLL LOT był przypadek, że załoga lecąca do Nowego Jorku na samolocie Boeing-767
wleciała nad terytorium Danii w obszar silnej turbulencji nie sygnalizowanej na mapach pogody. Załoga zawróciła do Warszawy
3 pasażerów w tym stewardessa z poważnymi obrażeniami odwieziono do szpitala).
W Kuwejcie lądujemy bez przeszkód, temperatura otoczenia +42 stopnie Celsjusza. Kończy się czas pracy załogi (12 godzin).
Uzgadniam z Warszawą start w następnym dniu rano bezpośrednio do Warszawy.
Po przylocie do Warszawy jestem wezwany na "spowiedź" z całego lotu do dyrektora technicznego pana Zwierzyńskiego, ale to
inna historia.
Załoga:
Capt. Zbigniew Kwiatek
II pilot Andrzej Cieślikowski
Nawigator Czesław Baniewicz
R/ofic. Stanisław Koliński
Inż.pokł Bronisław Krochmal
Stewardessa Teresa Paluch (leciała na ochotnika w odwiedziny rodziny w ambasadzie w Addis Abebie)
- dodatkowo "3 smutnych panów" z jakiegoś ministerstwa.
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