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Historia Polskich Linii Lotniczych LOT na wystawie
fotograficznej w Wilnie

Stewardesy PLL LOT na tle egipskich piramid, fot.
Archiwum PLL LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT obchodzą w 2014 r. 85-lecie
działalności. Z tej okazji przygotowana została wystawa
fotografii upamiętniających wyjątkowe chwile w historii
spółki. Wystawa była już eksponowana w wielu miejscach
w Polsce. Obecnie można ją oglądać w hali odlotów na
lotnisku w Wilnie.

Na zdjęciach, które są eksponowane na wystawie
poświęconej 85-leciu spółki PLL LOT, utrwalone zostały
takie chwile, jak przylot Rolling Stones do Warszawy w 1967 r., obchody 10-lecia LOT-u w 1939 r., uruchomienie
połączenia do Kairu w 1963 r. Wśród postaci uwiecznionych na fotografiach znalazły się również znane osoby
podróżujące samolotami polskiego przewoźnika: Roman Polański, Anna German, Irena Santor, Jan Englert,
Ignacy Mościcki, Juliette Gréco i Lucélia Santos.

Partnerem wystawy jest National Geographic Polska.
"Dzisiaj, kiedy fotografia otacza nas z każdej strony, trudno
sobie wyobrazić, że były czasy, gdy fotografowano tylko
wtedy, gdy było to konieczne. Na tym między innymi polega
urok starych zdjęć" - powiedział dyrektor artystyczny National
Geographic Polska Wojciech Franus. "Wszyscy wiemy o
słynnym koncercie Rolling Stonesów, występie Boney M czy
karierze Anny German oraz kunszcie aktorskim Jana
Englerta. Mało kto natomiast zdaje sobie sprawę, że artystom
czy innym osobistościom prawie zawsze towarzyszył LOT.
Było prawdziwą przyjemnością odkrywać te obrazy,
wydobywając z kilkudziesięcioletnich negatywów ich ukryty
czar" - dodał Wojciech Franus.

W historii lotniska wileńskiego PLL LOT ma swoją wyjątkową
kartę. Był to pierwszy przewoźnik, który rozpoczął regularne
loty do Wilna: w sierpniu 1932 r. zostało uruchomione
połączenie lotnicze z Warszawy do Wilna. 

Na wystawę składa się 30 unikatowych zdjęć, wybranych z kilkuset tysięcy negatywów znajdujących się w
archiwum PLL LOT. Wystawę poświęconą 85-leciu Polskich Linii Lotniczych LOT na lotnisku w Wilnie można
będzie oglądać do 15 sierpnia. 

Na podstawie: lot.com, dlapilota.pl 
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