KUBA WYSPA JAK WULKAN GORĄCA
Cała dekada lat siedemdziesiątych to rządy ekipy Edwarda Gierka, który został wybrany na I
Sekretarza PZPR po okresie siermiężnych rządów Władysława Gomółki, które zakończyły się
krwawym stłumieniem protestów robotniczych na wybrzeżu w grudniu 1970 r.
W POLSCE powiało optymizmem.
Tak zapamiętałem początek protestów w Gdańsku.
Późnym popołudniem wracałem do Warszawy ze skróconej trasy po całej Polsce z pominięciem
odwołanego rejsu do Gdańska. Po zakołowaniu do portu słyszymy polecenie z wieży.: Załoga zostaje
w samolocie i wykona następny rejs do Gdańska. Protestujemy mówiąc, że pracujemy już 12 godzin.
Słyszymy w odpowiedzi – nie dyskutować to jest polecenie Dyrektora Naczelnego. Dopiero na ziemi
dowiadujemy się od techników, że coś się dzieje w Gdańsku, bo to już trzeci samolot leci dodatkowo
na trasę do Gdańska.
Samolot natychmiast jest tankowany i po chwili 40-tu milicjantów w pełnym rynsztunku w
służbowych ciężkich płaszczach z pałami i bronią pakują się do samolotu.
Mechanik naziemny podpisując raport techniczny o gotowości samolotu do rejsu mówi – dajcie im do
wiwatu w Gdańsku będą mieć mniej siły do pałowania.
Startujemy. Staszek Ziębiec pełni rolę II pilota mówi – panie kapitanie trochę ich podgrzejemy i
włącza +50 stopni C na kabinę. Natychmiast przychodzi stewardessa i mówi, że klienci skarżą się, że w
kabinie jest bardzo gorąco. Proponujemy żeby została z nami w kabinie, bo zepsuła się nam
klimatyzacja.
Po wylądowaniu w Gdańsku milicjanci ledwo zipią my wracamy do Warszawy.
Za rządów Edwarda Gierka LOT dorobił się 12-tu własnych samolotów długodystansowych IŁ-62 –
nielizingowanych jak obecnie. Oprócz tego flota własnych samolotów składała się z samolotów
odrzutowych TU-134, TU-154, turbośmigłowych IŁ-18, AN-24.
W dniach 10 – 17 styczeń 1975 r. Edward Gierek wraz z delegacją rządową poleciał w długą podróż
na KUBĘ. PLL LOT przygotowały samolot i wyznaczyły załogę.
Kuba państwo na największej wyspie Morza Karaibskiego, która leży w bezpośredniej bliskości
FLORYDY.
Do roku 1960 na Kubie duże wpływy gospodarcze i polityczne miały Stany Zjednoczone. Fidel Castro
objął władzę w 1959 roku wszystko upaństwowił i Kuba zaczęła stopniowo przechodzić pod sferę
wpływów ZSRR.
Przepiękna wyspa tętniąca życiem z nowoczesnymi hotelami, wspaniałymi kurortami
wypoczynkowymi, kilometrami ciągnące się plaże z olśniewającym złotym piaskiem i turkusowym
ciepłym morzem teraz była prawie wyludniona z turystów i świeciła pustkami.
Starsze pokolenie pamięta przebój, który śpiewała w tym czasie cała Polska – „Kuba wyspa jak
wulkan gorąca, palm wachlarze rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się”

Zwiedzając to wszystko byliśmy, jako załoga nielicznymi turystami w tych kurortach.
Trasę przelotu wyznaczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych: WARSZAWA – WYSPY
AZORSKIE – HAWANA – LIZBONA – WARSZAWA.
Wyspy Azorskie to 9 wulkanicznych wysp należących do Portugalii, które leżą na Oceanie
Atlantyckim około 1500 km. na zachód od Portugalii.
Polskie akcenty na wyspach.
W lipcu 1929 r. mjr pil. IDZIKOWSKI i mjr nawigator KUBALA, jako pierwsi na świecie podjęli
próbę przelotu przez Atlantyk ze wschodu na zachód na trasie PARYŻ – NOWY JORK. Samolot
AMIOT-123 nazwany „Marszałek Piłsudski” na wskutek awarii silnika zmusił załogę do awaryjnego
lądowania na wyspie GRACJOZA.
Pilot Idzikowski zginął nawigator Kubala ocalił życie.
Trasa do HAWANY drobiazgowo przygotowana: lotniska zapasowe, łączność, dokumentacja,
procedury, pogoda na trasach o tej porze roku, mapy itp.
Samolot IŁ-62 podstawiony na wojskową część lotniska Okęcie.
Startujemy 10 stycznia 1976 r. godzina 07:30. Lot przebiega bez
przeszkód. Łączność z Warszawą przez całą trasę bardzo dobra. Co
pewien czas odwiedzają kabinę załogi ludzie z delegacji rządowej
odpowiedzialni za zaplanowanie i zorganizowanie przelotu.
Fachowa dyskusja świadczy o znajomości lotniczych problemów.
Interesują się pogodą na trasie i lotniskach zapasowych oraz
ewentualną turbulencją.
Mamy problem przy wlocie w przestrzeń powietrzną Portugalii.
Kontrola nie ma zgody dyplomatycznej na przelot naszego samolotu w
przestrzeni kontrolowanej przez Portugalię.
Wyznaczają strefę holdingu-oczekiwania do czasu wyjaśnienia
problemu.
Natychmiast zjawia się w kabinie ktoś z delegacji i poprzez
interwencję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych sprawa zostaje
wyjaśniona - otrzymujemy zgodę na przelot przez terytorium
Portugalii i dalej na wyspy Azory.
Lądujemy na wyspie SANTA MARIA, po dotankowaniu samolotu
start do Hawany.
Na trasie do Hawany leży trójkąt bermudzki pomiędzy MIAMI (Floryda) – PUERTO RICO –
BERMUDY (wyspy), przez który będziemy przelatywać. Ktoś z załogi przygotowując się do lotu
wyczytał, że od 1940 roku do 1970 zaginęło razem w tym rejonie 30 statków i samolotów.
Jeszcze niektórzy pamiętają zatonięcie amerykańskiego okrętu podwodnego z napędem atomowym
USS SCORPION. Każdy z nas naczytał się różnych opowieści o tym rejonie świata. Lecimy nic się nie
dzieje, poza żartami w kabinie. Każdy coś sobie tam przypomina, co ostatnio czytał na ten temat –
mimo wszystko wyczuwa się lekkie zdenerwowanie.

Przed nami rozbudowuje się olbrzymia chmura cumulonimbus jak gdyby w dwu kierunkach tworząc
literę V, która leży akurat na naszej trasie. Lecimy prosto nie zmieniając kursu a mityczna litera V
zwiera swoje ramiona. Wlatujemy w tą lukę lekka turbulencja i za chwilę cumulonimbus za nami.
Okazuje się, że strach ma wielkie oczy.
Przy nawiązaniu łączności z Hawaną mała niespodzianka. Na wieży lotniskowej kontrolującej ruch
lotniczy jest przedstawiciel naszej ambasady pan Edward Szustka, który nas wita i oczekuje na
lądowanie samolotu. Uważam, że na pewno nie był tam po to, aby tylko nas powitać i oczekiwać na
nasze lądowanie - miał zapewne inne zadanie związane z naszym lądowaniem korespondencją
radiową itp."
Lądujemy bez przeszkód, pogoda dobra temperatura +25 stopni C jest piątek 10 stycznia 1975 r. W
połowie lotniska i pasa startowego przebiega tor kolejowy – ewenement na skalę światową. Nie jest to
dla nas żadne zaskoczenie, bo widnieje w dokumentacji lotniska. Nie wiemy tylko czy tory kolejowe
są używane. Dwie małe flagi polska i kubańska powiewają na zewnątrz otwartych okien w kabinie
załogi. Kołujemy wolno do rozłożonego czerwonego dywanu przy wyjściowych drzwiach samolotu.
Fidel Castro i przedstawiciele rządu Kuby witają naszą delegację.
Jedziemy odpocząć do hotelu HAWANA LIBRE. Duży piękny hotel, nie widać obcokrajowców trochę
pustawo na taki duży obiekt. Otrzymujemy przepustki na wejście do hotelu.

Każdy dzień naszego pobytu na Kubie zaplanowany jest od śniadania do kolacji. Mamy opiekuna z
naszej ambasady pana Edwarda Szustkę oraz na każdy dzień dodatkowo 2 -3 kubańczyków z
Instytutu Lotnictwa Cywilnego Kuby: Aniel Diaz Garcia, Humberto Arenciba, Alfredo Leon.
Zwiedzamy miasto. Hawana około 1,5 miliona mieszkańców, ośrodek przemysłowy Kuby.
Atrakcja turystyczna słynny Plac Rewolucji, pełno starych nieodnawianych budynków, które
sąsiadują z nowym budownictwem.
Na ulicach Hawany widoczne riksze. Samochody to
amerykańskie starocie pamiętające chyba lata pięćdziesiąte (jest rok 1975).

HAWANA

Na jednym z budynków pokazują nam, za szkłem serię z broni maszynowej, która ma przypominać o
walkach, jakie toczyły się w tym rejonie miasta.
Trochę nas to śmieszy, ponieważ w Warszawie w latach siedemdziesiątych, a nawet i do dzisiaj na
każdym starym budynku widoczne ślady walk z ostatniej wojny i powstania warszawskiego.
Zwiedzamy VARADERO około 100 km. na wschód od Hawany – największy kurort turystyczny
Kuby. Wspaniałe luksusowe hotele, złote piaski, błękitne morze plaża około 15 km. Wejście do wody
zabezpieczone kilkadziesiąt metrów od brzegu siatkami przeciw rekinom. Znacjonalizowano
wszystkie wille bogatych amerykanów, hotele puste. Teraz na pewno nastąpiły zmiany na lepsze, bo
organizowany jest wypoczynek przez biura podróży.
W miejscowości LA FINCA VIGIA zwiedzamy majątek Ernesta Hemingwaya, tutaj tworzył słynną
powieść, „Komu bije dzwon” oraz „Stary człowiek i morze”, za które otrzymał nagrodę Nobla.
Piękny basen zabudowania tropikalna roślinność obok restauracja, w której cały czas przygrywa
kapela (dwie gitary i wokalista) rytmy południowo amerykańskie i nieśmiertelna melodia
„Guantanamera” śpiewana na całej Kubie.
Niedaleko Varadero leży miasto MATANZAS, w którym znajduje się słynna grota BELLAMAR.
Grota słynie z pięknych nacieków jaskiniowych (stalaktyty – stalagmity), bajeczne fontanny,
kryształowe kopuły i różne formacje skalne.
Jedna fontanna najładniejsza nazwana LA FUENTE DEL AMOR (fontanna miłości) Temperatura w
jaskini +25 stopni C. i ściekająca po ścianach woda sprawia, że jest bardzo duża wilgotność – pocimy
się wszyscy niemiłosiernie. Duża część jaskini znajduje się pod wodą i ma kilka sal. Jedna z sal ma
około 60-80 metrów długości i szerokość około 20 metrów. Korytarze i sale to około 2 km. zwiedzania.

Ściany jaskini pokrywają kryształy, w których załamuje się światło tworząc różnoraki piękny połysk.
Podziwiam zwisające stalaktyty w pewnym momencie nasz opiekun kubańczyk pyta: chcesz kawałek?
Nie czekając na odpowiedz odłamał mały kawałek na pamiątkę. Jak widać wszystko im wolno.
Zwiedzamy jeszcze w miejscowości SOROA ogród botaniczny, w którym rosną piękne orchidee.
Kuba posiada ciepły wilgotny klimat równikowy. Od maja do października pora deszczowa. Pod
koniec pory deszczowej przechodzą silne huragany. Najchłodniejsze miesiące to grudzień – styczeń,
temperatura w granicach 20-25 stopni C.
Kuba produkuje najlepsze na świecie cygara mają swoją markę i nikt im nie dorównuje taka jest
przynajmniej opinia koneserów palaczy. Zwijane są ręcznie z różnych gatunków tytoniu niektórzy
twierdzą, że zwijają je na udach pięknych kobiet.
Rum kubański znany na całym świecie, produkowany jest z trzciny cukrowej dodawany do różnych
koktajli. Najpopularniejszy koktajl na Kubie występuje pod nazwą CUBA LIBRE.
Osobny rozdział to KABARETY KUBAŃSKIE. Każdy dzień odwiedzamy inny kabaret. Trzeba
przyznać, że Warszawa w tym czasie pod względem rozrywki to ZAPADŁA PROWINCJA.
Odwiedzamy kabarety : COPA, PARISIEN, CARIBE i najsłynniejszy TROPICANA. Piękne
dziewczyny tańce, melodie, południowe rytmy robią niesamowite wrażenie.
Czas szybko mija. Ostatni dzień pobytu. Wieczorem sekretarz Edward Gierek w ogrodach naszej
ambasady na świeżym powietrzu w pięknej scenerii tropikalnej roślinności wydaje przyjęcie na cześć
Fidela Castro, na które cała nasza załoga dostaje zaproszenie.

Na przyjęciu widać przedstawicieli różnych ambasad. GŁÓWNI AKTORZY odgrodzeni od reszty
gości.
Wylatujemy do LIZBONY a następnie do WARSZAWY. Każdy członek załogi otrzymał od
kubańczyków w prezencie po 6 butelek kubańskiego rumu. Przed lądowaniem w Warszawie każdy

członek załogi otrzymał w kopercie 50 USD. W tamtych czasach licząc dolara po czarnorynkowej
cenie było to więcej jak miesięczna pensja. Widać Rząd znał czarny walutowy rynek.
Jak z perspektywy czasu to co pisze prasa - porównam z organizacją i zabezpieczeniem wylotu
naszego prezydenta LECHA KACZYŃSKIEGO do SMOLEŃSKA i rejsy specjalne jakie organizował
LOT wspólnie z przedstawicielami Rządu , wizyty JANA PAWŁA II i inne to nasuwa się porównanie
że:

LOT DO SMOLEŃSKA ORGANIZOWALI CHŁOPTASIE W KRÓTKICH MAJTECZKACH.
Dla usprawiedliwienia indolencji, niekompetencji i zwykłego bałaganu dowiadujemy się o sztucznej
mgle, helu, pijanym generale, który dyktował wysokość o kapitanie Protasiuku, który dostał amnezji,
zapomniał, że jest kapitanem i działa jak KAMIKADZE.
Wszystko to są sprytne dziennikarskie manipulacje jak się okazuje niemające nic wspólnego z
rzeczywistością
Jako pilot mam wątpliwości, co do lansowania pojęcia, że to był lot cywilny, bo:
-samolot jest z wymalowaną szachownicą
-samolot nie jest rejestrowany w Państwowym Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych
-samolot pilotuje załoga wojskowa w mundurach niemająca licencji pilotów lotnictwa cywilnego
-w planie lotu zaznaczono lot literą „M” (Military-wojskowy)
-samolot leci na wojskowe lotnisko w Smoleńsku

-samolot sprowadzają do lądowania kontrolerzy wojskowi wg. wojskowych procedur.
-przedstawiciel ICAO (International Civil Aviation Organisation – Międzynarodowa Organizacja
Lotnictwa Cywilnego) oświadcza, że 13-ty Załącznik do Konwencji
Chicagowskiej nie dotyczy katastrof samolotów wojskowych.
-korespondencja nie jest prowadzona w jęz. angielskim zgodnie z wymogiem ICAO opublikowanym
w dokumencie: Doc. 4444-RAC/501/7 (wraz z późniejszymi zmianami) Procedures for Air Navigation
Services
RULES OF THE AIR and AIR TRAFFIC SERVICES.
Jeżeli hipotetycznie przyjmiemy, że to był lot cywilny to nasuwa się pytanie:
- czy kontroler wojskowy miał uprawnienia do sprowadzania do lądowania samoloty cywilne?
-czy kontroler wojskowy mógł zasiąść za pulpitem radaru na międzynarodowym lotnisku i
sprowadzać do lądowania samoloty cywilne?
TO SĄ NIEKTÓRE PYTANIA NA, KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI.

Załoga na lot do Hawany: capt. instr. Sułecki Włodzimierz
capt. Kamela Edward
capt. instr. Kwiatek Zbigniew (pełniłem rolę F/O II pil.)
nawigator Będkowski Janusz
rtg Czochra Edward
inż. pokł. Popiołek Bernard
capt. instr. PLL LOT Zbigniew Kwiatek
emeryt
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