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Zapraszamy na spotkanie z panem Leszkiem Jonkajtysem, który zaprezentuje nam historie lotnictwa komunikacyjnego w Polsce.

Przed ponad dziewiecdziesieciu laty, w styczniu 1929 roku, rozpoczela dzialalnosc panstwowo-samorzadowa spólka
z ograniczona odpowiedzialnoscia o nazwie „Linje Lotnicze LOT”. Od tego dnia nieprzerwanie (z wyjatkiem lat II
wojny swiatowej) samoloty ze znakiem „Zurawia” przemierzaja niebo, przewozac pasazerów i ladunki.

Tematem wiodacym naszego spotkania, wpisujacego sie w cykl „Blizej Historii”, bedzie polskie lotnictwo
komunikacyjne. Spróbujemy cofnac sie do poczatków lat dwudziestych ubieglego stulecia, do czasów pierwszych
komercyjnych lotów pasazerskich w latach II Rzeczypospolitej. Spróbujemy odpowiedziec na pytania dlaczego, i w
jakim celu ten rodzaj lotnictwa pojawil sie w Polsce, jak sie rozwijalo, w jakich uwarunkowaniach przyszlo mu
funkcjonowac i co stawalo na przeszkodzie lepszemu a moze chocby innemu przebiegowi siatki polaczen. Postaramy
sie przyblizyc sluchaczom niektóre mniej znane fakty i wydarzenia z dziejów polskiego transportu lotniczego.
Bedziemy chcieli takze wspomniec o ludziach zaangazowanych w jego budowe, motywacji jaka nimi kierowala, a
warto dodac, ze niektóre biografie stanowia niejednokrotnie przyslowiowy scenariusz na film sensacyjny. Za puente
naszych rozwazan posluzy szersze, miedzynarodowe tlo i próba porównania polskich dokonan w stosunku do
przewozników powietrznych z innych krajów.
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Leszek  Jonkajtys

Absolwent Wydzialu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, uczen profesora Pawla Wieczorkiewicza.
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Historyk lotnictwa komunikacyjnego. Autor, wspólautor artykulów i ksiazek o tej tematyce „70 lecie LOT-owskiego
„Zurawia” i Historia pisana na niebie”. Autor czesci dotyczacej lotnictwa cywilnego i komunikacyjnego w pracy
zbiorowej pt. „85 Lat Lotnictwa Polskiego”. Przygotowal edycje i podal do druku tekst obszernych wspomnien
Waclawa Makowskiego, pierwszego polskiego pilota wyszkolonego od podstaw po odzyskaniu przez Polske
niepodleglosci. W swoich badaniach skupia sie przed wszystkim nad zwiazkami przyczynowo skutkowymi  decyzji
odnoszacych sie do polskiego lotnictwa komunikacyjnego na przestrzeni dziejów i podejmowanych  oraz podejmuje
próby wydobycia na swiatlo dzienne niejasnosci jakich na przestrzeni niemal 100 lat nagromadzilo sie niemalo. W
latach 1990 – 2002 pracownik Polskich Linii Lotniczych LOT, gdzie odpowiadal za gromadzenie i nadzór nad
archiwaliami i zbiorami pamiatek, oraz pielegnowanie tradycji przedsiebiorstwa. Twórca ekspozycji prezentujacych
dzieje Polskiego lotnictwa komunikacyjnego. Aktualnie prowadzi badania i gromadzi materialy do opracowania
poswieconego stuleciu obslugi technicznej samolotów komunikacyjnych w Polsce na ziemiach polskich.
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