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ynek podró!y lotniczych we 
wspó"czesnym #wiecie ro#nie dy-
namicznie. Wystarczy spojrze$  

na dost%pny w internecie ogólno#wia-
towy radar lotniczy, by doj#$ do takiego 
wniosku. Nie ma pory dnia ani miejsca 
na ziemi, by gdzie# w pobli!u nie lecia" 
jaki# samolot. W rejonach lotnisk i kory-
tarzy powietrznych maszyny ustawiaj& si%  
w d"ugie kolejki. I tak ka!dego dnia, ka!-
dego roku. Rewolucja tanich linii lotni-

czych sprawi"a, !e dzi# podró! samolotem 
mo!e odby$ niemal ka!dy. Nie ka!da b%-
dzie jednak tak samo komfortowa. 

Upchni%ci na przypadkowych, bo nie-
numerowanych miejscach, z wypako-
wanym po brzegi niewielkim baga!em,  
by nie p"aci$ za niego dodatkowo, dr!&c 
o to, czy lotu nie odwo"aj& w ostatniej 
chwili, my#limy g"ównie o celu podró!y, 
a nie o samym locie. Inaczej jest w trady-
cyjnych liniach, cho$ i tam czasy porce-
lanowej zastawy, bogatego wyboru alko-
holi czy ciep"ych posi"ków, serwowanych  
w czasie krótkich rejsów odesz"y do 
historii. Przynajmniej w klasie ekono- 
micznej. 

Na szcz%#cie jednak, nawet nie p"ac&c 
drogo za ekstrawagancj% klasy biznesowej, 
mo!emy czasem otrzyma$ na pok"adzie 
przyzwoity serwis, a podró! sp%dzi$ cho$-
by ogl&daj&c kinow& nowo#$ czy s"uchaj&c 
dobrej muzyki. Po to w samolotach in-
staluje si% systemy pok"adowej rozrywki. 
Kiedy# standardem by"y podwieszane te-
lewizory montowane co kilka rz%dów fo-
teli, na których wy#wietlano po kolei kilka 
'lmów, wymienionych w pok"adowym 
informatorze. W pod"okietniku fotela pa-
sa!er mia" wej#cie s"uchawkowe, wybiera" 
odpowiedni kana" i ju! móg" do"&czy$ do 
widzów projekcji. Na innych kana"ach pre-
zentowano muzyk% i pok"adowe zapowie-
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dzi za"ogi. K"opot w tym, !e zawsze trzeba 
si% by"o dostosowa$. Wp"yw mieli#my wy-
"&cznie na w"&czany kana", a nie na kolej-
no#$ utworów ani to, czego chcemy aku-
rat pos"ucha$. Podobnie by"o z 'lmami. 
Wszystko zacz%"o si% zmienia$ z chwil&, 
gdy ciek"okrystaliczne monitory i kompu-
tery na dobre wkroczy"y na pok"ady ma-
szyn pasa!erskich. Pasa!erowie otrzymali 
indywidualne ekrany oraz wbudowany  
w fotel kablowy pilot, przy pomocy które-
go sami mog& decydowa$, który 'lm obej-
rz& lub której p"yty pos"uchaj&. Ofert% cz%-
sto wzbogacano o gry albo inne atrakcje, 
typu widok z kamer umieszczonych pod 
samolotem czy w kabinie pilotów. 

Takie rozwi&zania mo!na by"o spotka$ 
w zachodnioeuropejskich samolotach 
ju! niemal 10 lat temu. Ale nie w Locie. 
Nasz narodowy przewo(nik d"ugo zwleka"  
z dostosowaniem swojej oferty do wspó"-
czesnych realiów. Gdy inni eksperymen-
towali z internetem na pok"adach, w Pol-
sce wci&! mieli#my kolektywne wieczorki 
'lmowe rodem z socjalistycznych domów 
kultury. )wiate"ko w tunelu pojawi"o si% 
w momencie, gdy LOT og"osi" wej#cie do 
grona klientów nowego, ultranowoczesne-
go samolotu projektowanego przez Boein-
ga. Nazwany pocz&tkowo 7E7, ostatecznie 
otrzyma" symbol 787 i dodatkow& nazw%, 
któr& wybra"o pó" miliona g"osuj&cych 
w og"oszonym przez 'rm% plebiscycie – 
Dreamliner, liniowiec marze*. 

Czekali#my na niego wszyscy. Mi"o#ni-
cy lotnictwa, pasa!erowie, spotterzy. Lata 
mija"y, a program 787 nabiera" kolejnych 
opó(nie*. Tymczasem stare, wyeksplo-
atowane 767 wci&! wozi"y Polaków do 
Chicago, Toronto i Nowego Jorku. L&do-
wanie kapitana Wrony to bardzo niewiel-
ka konsekwencja tej trudnej sytuacji. Nic 

wi%c dziwnego, !e 15 listopada 2012 pod 
p"otem Ok%cia zgromadzi" si% prawdziwy 
t"um, a okoliczne pobocza zosta"y szczel-
nie zastawione samochodami z ca"ego 
kraju.

Jest! W ko*cu przylecia"! SP-LRA, Ro-
meo-Alfa. Nasz pierwszy Dreamliner. 
Pierwszy w Polsce i pierwszy w Europie. 
Nadzieja na poderwanie linii lotniczej  
z coraz g"%bszego kryzysu. I nadzieja dla 
pasa!erów, !e ich podró! „za ka"u!%” b%-
dzie w ko*cu do#wiadczeniem równie 
przyjemnym, jak spotkanie dawno niewi-

dzianej rodziny. Witano Dreamlinera nie 
tylko chlebem, sol& i salutem wodnym, ale 
te! lej&cym si% strumieniami szampanem. 
Wkrótce zacz%"y si% pierwsze rejsy szkole-
niowe, a potem pasa!erskie. Na razie po 
Europie, !eby si% pochwali$. 

Bilety na trasy z Warszawy do Pragi, 
Budapesztu czy Frankfurtu sprzeda"y si% 
na pniu, a wcale nie by"y tanie. Nie oby-
"o si% bez kilku usterek, które pasa!erów 
zostawi"y na lotniskach, albo zmusi"y do 
przesiadki na inn&, mniej atrakcyjn& ma-
szyn%. Marketingowi spece 'rmy nie prze-
widzieli, !e nowy samolot ma prawo do 
swoich kaprysów, a pasa!erowie w postaci 
królików do#wiadczalnych, to by", nieste-
ty, strza" w stop%.

W styczniu wszystko by"o gotowe do 
rejsów za ocean. I wtedy znów da" o so-
bie zna$ pech. Po!ar przegrzewaj&cych si% 
akumulatorów oraz kilka innych, ujaw-
nionych w krótkim czasie usterek spra-
wi"y, !e ameryka*ska agencja FAA, a za 
ni& europejska EASA wyda"y zarz&dzenie 
uziemienia wszystkich Boeingów 787. Na 
za#nie!onym Ok%ciu przez kolejne kilka 
miesi%cy mo!na by"o ogl&da$ cennego 
nielota. W Chicago sta" natomiast dru-
gi egzemplarz z Polski, który zd&!y" tam 
dolecie$, ale nie móg" ju! wróci$. Pasa!e-
rów, rzecz jasna, znowu upchni%to do 767 

oraz wyczarterowanych maszyn typu 777  
i Airbus 330. Luksusy Dreamlinera po-
znali nieliczni, za to wielu zacz%"o w&tpi$, 
czy ich kiedykolwiek do#wiadcz&. 

Nad wyja#nieniem problemów z akumu-
latorami Boeing pracowa" razem z Natio-
nal Transportation Safety Board (NTSB). 
7 lutego, trzy tygodnie po uziemieniu, pi&-
ty prototyp 787 wykona", za zgod& FAA, 
jednorazowy przelot z Fort Worth w Tek-
sasie na lotnisko producenta Paine Field 
w Everett. Nast%pnego dnia FAA zezwoli"a 
na wznowienie lotów dla celów testowych. 

+Lľ)L�L�0X]\ND�������

:V]\VWNR��FR�GREUH��PXVL�VLÚ�VNRñF]\Ê�

:QÚWU]H�NRNSLWX�L�]DïRJD�



5HSRUWDĝ�

68 +Lľ)L�L�0X]\ND�������

Chocia! nie uda"o si% ustali$ przyczyny 
przegrzewania akumulatorów, 22 lute-
go Boeing zaproponowa" rozwi&zanie 
problemu, polegaj&ce na zamontowaniu 
systemu wentylacji ch"odz&cej i izolacji 
ceramicznej. 19 kwietnia ulepszony sys-
tem akumulatorów zosta" zatwierdzony, 
co pozwoli"o na rozpocz%cie mody'kacji 
wszystkich wyprodukowanych egzem-
plarzy. Od stycznia na terenie 15 portów  
w 9 krajach znajdowa"o si% "&cznie 50 uzie-
mionych Dreamlinerów. 26 kwietnia FAA 
wyda"a dyrektyw% zdolno#ci do lotów dla 
typu 787 po mody'kacji, a dzie* pó(niej 
etiopski egzemplarz wzbi" si% w powietrze 
ju! z pasa!erami. Tak rozpocz&" si% nowy 
rozdzia" historii tej maszyny.

Nasze Dreamlinery musia"y polecie$ 
do Addis Abeby, gdzie przeprowadzo-
no niezb%dne mody'kacje. Gdy wróci"y, 
wznowiono loty szkoleniowe. 1 czerw-

ca SP-LRA odlecia" z pasa!erami w rejs  
z Warszawy do Nowego Jorku. Dla mnie 
wa!niejszy by" jednak 6 czerwca. Wte-
dy o 14.50 zjawi"em si% siedzibie LOT-u. 
Godzin% pó(niej startowa"em z Ok%cia  
w swój pierwszy lot Dreamlinerem. Pusty 
samolot w rejsie szkoleniowym to zupe"-
nie wyj&tkowe wra!enie. Nikt nie mówi, 
by usi&#$ i zapi&$ pasy. Nikt nie przyniesie 
wody, cho$by si% wciska"o przycisk nad 
g"ow& kilkadziesi&t razy. Mo!na za to swo-
bodnie sprawdza$ widok z ka!dego okna  
i wygod% siedze* ka!dej klasy. Najwa!-
niejszym celem mojej wizyty na pok"adzie 
by" jednak system rozrywki.

Dreamliner to skok w nadprzestrze*. 
Kabin% podzielono na trzy klasy. Najwy!-
sza, Elite Club, to wej#cie LOT-u na rynek 
produktu dla najbogatszych. 18 foteli roz-
k"adaj&cych si% do pozycji le!&cej wypo-
sa!ono w indywidualne 15-calowe, do-
tykowe ekrany z 'ltrami bocznymi. Przy 
ka!dym fotelu znajduje si% gniazdko do 
zasilania przeno#nych urz&dze* elektro-
nicznych, port USB i oczywi#cie gniazdo 
s"uchawkowe. Pasa!erowie tej klasy do-
staj& do dyspozycji s"uchawki z redukcj& 
szumów. Wra!enia z ich u!ytkowania s& 
naprawd% dobre. Zamkni%ta obudowa 

znacznie zmniejsza ha"as i tak do#$ ci-
chych silników Rolls-Royce’a. W"&czaj&c 
'lm lub s"uchaj&c muzyki, nie trzeba robi$ 
tego g"o#no, by odizolowa$ si% akustycz-
nie od d(wi%ków w kabinie.

Podobny komfort czeka na pasa!erów 
klasy Premium Club, cho$ tam fotele nie 
s& tak obszerne, a ekrany maj& przek&tn& 
nieca"ych 11 cali i s& chowane w pod"o-
kietnikach. Ta wersja przypad"a mi do gu-
stu nawet bardziej. Dotykowy ekran b%d&-

cy blisko u!ytkownika jest wygodniejszy 
w obs"udze ni! du!y monitor, przy którym 
trzeba kuca$, schodz&c z fotela najwy!szej 
klasy. Oczywi#cie, oba systemy wyposa-
!ono tak!e w r%czne sterowanie pilotem, 
ale jest ono znacznie mniej wygodne ni! 
wersja dotykowa.

W klasie ekonomicznej na 213 pasa!erów 
czeka 9-calowy ekran wbudowany w opar- 
cie poprzedzaj&cego fotela. Odchyla si% ono 
o 6 stopni, przy czym jednocze#nie lekkie-
mu wysuni%ciu ulega siedzisko. Pierwszy 
raz spotka"em si% z tego typu rozwi&zaniem  
w fotelach lotniczych i przyznam, !e znacz-
nie poprawia to komfort przy próbie wygod-
nego u"o!enia si% cho$by na krótk& drzemk%. 
Tak!e w klasie ekonomicznej pasa!erowie 
otrzymuj& do dyspozycji s"uchawki z re-
dukcj& szumów. Cho$ s& niewielkie, dziel-
nie spe"niaj& powierzon& im rol%. Bardziej 
wymagaj&cy mog& jednak wzi&$ na pok"ad 
w"asny sprz%t.

Na ekranach systemu rozrywki wszyst-
kie klasy maj& to samo menu, podzielone 
na kilka g"ównych kategorii (m.in. 'l-
my, muzyka, programy TV, audiobooki  
i e-booki). Pasa!erowie wy!szych klas maj& 
dost%p do wszystkich pozycji; ci z ekono-
micznej rynkowe nowo#ci mog& dokupi$. 

Wówczas z poziomu menu technicznego 
obs"uga w"&cza dost%p do ca"o#ci serwisu. 
LOT zapewnia, !e oferta b%dzie stopnio-
wo rozbudowywana, tak by co# dla siebie 
znale(li zarówno mi"o#nicy premierowych 
tytu"ów muzycznych i 'lmowych, jak  
i klasyki ka!dego gatunku. W bazie mu-
zyki z rado#ci& i satysfakcj& wasz redaktor 
dzia"u muzycznego odkry" m.in. p"yt% „+e 
2nd Law” grupy Muse, wyró!nion& przez  
„Hi-Fi i Muzyk%” tytu"em kr&!ka roku 
2012. W programach telewizyjnych jest na-
tomiast dzia" „koncerty” – mo!na tu obej-
rze$ m.in. Polsk& Orkiestr% Kameraln& pod 
dyrekcj& Jerzego Maksymiuka oraz koncert 
Paula McCartneya z lutego 2012. 

Nawigowanie po menu jest proste, cho$ 
nie do ko*ca intuicyjne. Warto cho$by 
pami%ta$, !e aby rozwin&$ dalszy ci&g 
menu, nale!y nacisn&$ nierzucaj&cy si% 
w oczy przycisk ze strza"k& w dó". Inaczej 

mo!na pomy#le$, !e w#ród albumów mu-
zycznych nie ma w ogóle rocka. Je#li ofer-
ta prezentowana przez przewo(nika nas 
nie zadowoli, mo!emy u!y$ portu USB  
i pos"ucha$ w"asnej muzyki lub obejrze$ 
'lm z pendrive’u. W menu umieszczono 
tak!e gry, ksi&!ki czytane przez lektorów 
oraz elektroniczne wydania czasopism. 
Wszystko to ma sprawi$, !e lot nie b%dzie 
si% d"u!y". 

Dreamliner to samolot przyjazny pa-
sa!erowi. Siedz&c w fotelu, czy to eko-
nomicznym czy biznesowym, mo!emy 
ogl&da$ #wiat za oknem o wymiarach 27 
na 47 cm. Nigdy wcze#niej w !adnej pasa-
!erskiej maszynie takich nie instalowano. 
A te si% w dodatku elektrycznie przyciem-
niaj&. Zamiast typowych !aluzji pasa!er 
ma dost%p do panelu sterowania, który 
pozwala zmniejszy$ przepuszczalno#$ 
#wietln& szyby. Zabarwia si% ona stop-
niowo na kolor b"%kitny, ale wci&! mo!na 
przez ni& patrze$. Diodowe pod#wietlenie 
kabiny, sterowane z panelu stewardessy, 
zmienia barwy w zale!no#ci od pory dnia 
i tego, co si% akurat dzieje na pok"adzie. 
Klika klikni%$ sprawia, !e mo!na zdal-
nie zaciemni$ okna i kabin%, robi&c noc  
w #rodku dnia. D"ugie rejsy, w trakcie któ-
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rych podró!uj&cy przekracza kilka stref 
czasowych, na pewno pozwalaj& doceni$ 
takie rozwi&zanie

Tymczasem na 2,5-godzinnej trasie  
z Warszawy do Bydgoszczy i Wroc"awia, 
bardziej da"o si% odczu$ inn& nowink% 
techniczn& samolotu. Wy!sze ni! w star-
szych samolotach ci#nienie w kabinie 
pasa!erskiej sprawia, !e przy l&dowaniu 
niemal nieodczuwalny jest przykry efekt 
zatykania uszu, na który chyba ka!dy  
z nas czasem narzeka". Zwi%kszona jest 
tak!e wilgotno#$ powietrza, z 4 % w ty-
powym odrzutowcu, do 15 %. To mniej 
wi%cej tyle, ile mamy w ogrzewanym 
mieszkaniu zim&. Nie rewelacja, ale na 

pewno post%p i szansa, !e po d"ugim rej-
sie pasa!er nie b%dzie si% czu" jak po mar-
szu przez Sahar%.

Boeing 787 jest do#$ cichy, nawet kiedy 
pracuje na najwy!szych obrotach w czasie 
startu. Ma te! systemy stabilizuj&ce prze-
loty przez turbulencje. Kabina daje wra!e-
nie przestronno#ci, a do tego wci&! pach-
nie nowo#ci&. To wszystko, w po"&czeniu 
z umilaj&cym czas systemem rozrywki, 
sprawia, !e dzi# LOT-em za Atlantyk mo-
!emy lata$, nie obawiaj&c si% 9-godzinnej 
nudy. Polskie Linie Lotnicze ponownie 
wesz"y do gry o pasa!era lataj&cego w da-
lekie trasy i to z pewno#ci& cieszy. Pozo-
staje mie$ nadziej%, !e oferuj&c w"a#ciwy 

produkt, linia b%dzie go równie! umia"a 
w"a#ciwie wyceni$.

Moje loty Dreamlinerem by"y na tyle 
krótkie, !e nie zd&!y"em si% rozsmako- 
wa$ we wszystkim, co ten samolot oferuje. 
Na pewno jednak wystarczaj&co d"ugie, 
!ebym chcia" wróci$ na jego pok"ad. To 
samolot, który pomimo pocz&tkowych 
trudno#ci, ma szans% wprowadzi$ lotnic-
two pasa!erskie w nowe czasy. 6 czerwca 
spe"ni"o si% moje osobiste marzenie. S"u-
chaj&c muzyki Bacha, patrz&c przez b"%-
kitne okno na o#wietlone s"o*cem chmu-
ry, poczu"em si% jak w prywatnym niebie 
i na nieko*cz&cych si% wakacjach. Czego  
i Wam szczerze !ycz%.  ✿
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