__LOT SPECJALNY___
Jak wynika z moich notatek pod koniec lat osiemdziesiątych wykonałem LOT SPECJALNY. Jeszcze nie
wiedząc, co to za lot późną nocą obudził mnie telefon z koordynacji załóg, że mam natychmiast jak
najprędzej stawić się na lotnisko i wykonać rejs na trasie Warszawa – Dubaj – Warszawa
Protestuję mówiąc, że rano przyleciałem z długiego rejsu i należy mi się regulaminowy odpoczynek jeszcze,
co najmniej 24 godziny. Panie kapitanie wiemy o wszystkim TO JEST LOT SPECJALNY ZAGROŻENIE
ZDROWIA – lot po chorego noworodka, który musi być natychmiast przetransportowany do Centrum
Zdrowia Dziecka do Warszawy. Proszę zobaczyć przez okno, jaka jest pogoda.
Zerknąłem przez okno MGŁA – o takiej pogodzie zwykle mówiliśmy, że wróble chodzą na piechotę.
Późna noc, jadę na lotnisko. Samolot IŁ-62 przygotowany, zatankowany, lekarz i pielęgniarka na miejscu
inkubator podłączony do tlenu, tylko zapuszczać silniki i lecieć.
Pogoda w Warszawie: Biuro meteo podaje mgła zero metrów podstawy chmur, widoczność na pasie 600800 metrów.
Mam ważne uprawnienia do lądowania w I kat. ILS-a to jest 60 metrów podstawa chmur i 800 metrów
widoczności i w miarę duże doświadczenie latania w takiej pogodzie, ponieważ latamy bardzo intensywnie
po całym świecie. DECYDUJĘ SIĘ NA START. Start przebiega bez problemu. Bardzo wczesnym rankiem
lądujemy w Dubaju. Samolot natychmiast tankowany. Noworodek pod opieką lekarza na pokładzie
samolotu. Lekarz na pokładzie informuje mnie, aby podczas wznoszenia samolotu tempo spadku ciśnienia w
kabinie było jak najmniejsze i najlepiej, aby nie przekraczało 3-5 metrów na sekundę.
Pobieram prognozę pogody na powrotną trasę, która nie gwarantuje lądowania w Warszawie. Prognozują
mgłę widoczność 500-600 metrów ewentualna poprawa po wschodzie słońca.
Po starcie z Dubaju utrzymujemy stałą łączność z Warszawą. Informują nas, co pół godziny o sytuacji
pogodowej w Warszawie i na najbliższych lotniskach.
Lądujemy w BUDAPESZCIE i po około 1 godziny oczekiwania na poprawę pogody w Warszawie
startujemy na podawaną prognozę pogody, że na nasz przylot pogoda ma się nieco poprawić.
Przy dolocie do Warszawy biuro meteo podaje: podstawa chmur 50-60 metrów widoczność na pasie RVR –
Runway Visual Range 700 –800 metrów. ZNIŻAMY SIĘ DO LĄDOWANIA, jako na razie pierwszy
samolot w tym dniu. Po wejściu w ścieżkę ILS-a na kierunku 330 stopni zniżanie ustabilizowane. Samolot
pilotowany w automacie. Światła pasa włączone na maximum.
Na około 50 metrów wysokości widzę łunę świateł CALVERTA. Jesteśmy na kierunku i na ścieżce zniżania
– jednym przyciskiem odłączam autopilota za chwilę błysnęły światła krawędzi pasa startowego, ląduję przy
przymglonych bocznych światłach pasa .
Karetka pogotowia oczekuje pod samolotem. Nasze zadanie zakończone.
Po kilku latach PLL LOT wznowił rejsy do Bangkoku z lądowaniem w Dubaju. Wykonywałem taki rejs 02
czerwca 1996 roku. Po wylądowaniu otrzymuję na kwaterze telefon od Konsula Polskiej Ambasady w ABU
DHABI pana Zbigniewa Rydzaka, że jego córka Marysia bardzo by chciała zobaczyć się ze mną.

Jestem kompletnie zaskoczony, bo dawno zapomniałem o tym SPECJALNYM LOCIE.
Spotkałem się z MARYSIĄ, jako “dorosłą” piękną uśmiechniętą dziewczynką pełną życia i niezwykłych
pomysłów takich, jakie zwykle mają dzieci.
Wspomnieniom z Rodzicami z tamtego rejsu nie było końca. Długo utrzymywałem kontakt z Marysią
pisząc do niej i przesyłając pocztówki z całego świata.

Dzisiaj to już dorosła osoba - ALE BARDZO MIŁE WSPOMNIENIA POZOSTAŁY.
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