
uż w 1910 r., czyli kilka lat 
po pierwszym locie braci Wri-
ghtów, w firmie Friedricha Fe-
sta z Rößel (obecnie Reszel) 
wyprodukowano samolot pro-
jektu inżyniera Bloessa z Ra-
stenburga (Kętrzyna). Był no-
woczesnym jednopłatowcem 
z silnikiem o mocy 50 KM, 
długości 10 m, szerokości  
14 m i masie 450 kg.

Samolot  zbudowany 
w 1910 r. przez Friedricha 
Festa z Rößel (obecnie 
Reszel)

Airplane built in 1910 by 
Friedrich Fest from Rößel 
(present-day Reszel)

Dwunastosilnikowy 
(6 ciągnących 
i 6 pchających) 
wodnosamolot 
Dornier Do X

Dornier Do X seaplane 
with 12-engines 
(6 forward-mounted 
and 6 backward-
mounted in a push-pull 
configuration)

Dakota DC-3 „Daisy”
w pełnej okazałości 
na lotnisku Kętrzyn- 
-Wilamowo

Dakota DC-3 ”Daisy” 
in all its glory 
at Kętrzyn-Wilamowo 
airfield

J
Częste loty sterowca Zeppe-
lin, dynamicznie działają-
ce kluby lotnicze w Rasten-
burgu czy Lotzen (Giżycko) 
wpływały na postrzeganie 
nowych cywilizacyjnych 
możliwości z wykorzysta-
niem dróg powietrznych. 
Rozwinięta sieć infrastruk-
tury lotniczej ułatwiała roz-
wój komunikacji samolota-
mi z Rzeszy do Prus, w tym 
na dzisiejsze Mazury. W Pru-
sach Wschodnich funkcjono-
wało kilka większych lotnisk 
i kilkadziesiąt lądowisk. 
Po wojnie duża ich część po-
została w Rosji  na tere-
nach obecnego obwodu kali-
ningradzkiego.

W Prusach Wschodnich 
funkcJonoWało kilka 
Większych lotnisk 
i kilkadziesiąt lądoWisk 
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lotnicze Mazury 
aktyWizuJą region 

Obecność awionetek w ruchu biznesowym i turystycznym 
stanowi rozwinięcie lotniczych tradycji Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich z początków XX wieku. 
TeKsT Stanisław Tołwiński 

Na terenie zachodniej części 
Warmii i Mazur dowody 
na przedwojenną lotniczą 
aktywność znajdują się w ta-
kich miejscach, jak elbląg 
(elbing), sępopol (schippen-
beil ), Olsztyn-Dajtki (Allen-
stein-Deuthen), Gryźliny 
(Grieslienen) k. Olsztyna, 
Orneta (Wormditt) i najgło-
śniejszych obecnie szyma-
nach (Gross-schiemanen). 
We wschodniej części woje-
wództwa ślady przedwojen-
nej  aktywności lotniczej 
można zauważyć w Kętrzy-
nie (Waischnurem k. Rasten-
burga), Giżycku (Lotzen), 
Rostkach (Arys-Rostken), 
Mrągowie (sensburg). Nie-
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Pasażerowie ze 
Skandynawii 
na lotnisku Kętrzyn- 
-Wilamowo

Passengers from 
Scandinavia 
at Kętrzyn-Wilamowo 
Airfield
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stety, duże lotnisko w ełku 
(Lyck) zostało przez budow-
niczych powojennych zajęte 
pod zakłady mięsne i już nie 
jest w tym samym miejscu 
do odtworzenia.

Największym spektaku-
larnym osiągnięciem lotni-
czym w latach 1929–1935 
było połączenie z wykorzy-
staniem olbrzymiego wodno-
samolotu. Dornier Do X, kur-
sując do Giżycka (Lötzen), 
lądując na jeziorze Niegocin, 
przywoził ok. 100 pasażerów 
rozlokowanych na 2 pokła-
dach – wyższym dla VIP-
-ów oraz na dolnym w kate-
gorii turystycznej.

Dwunastosilnikowy sa-
molot Do X, przylatujący re-
gularnie na Mazury, był 
w tym czasie największym 
handlowym statkiem po-
wietrznym, wykonującym 
również loty pasażerskie 
do Ameryki Północnej. Mo-
żemy z dumą mówić, że prze-
szłość Giżycka łączy z No-
wym Jorkiem samolot 
przywożący pasażerów!

Od kilkunastu lat trwa co-
raz bardziej widoczny rene-
sans lotniczych tradycji  
Krainy Wielkich Jezior Ma-
zurskich. Kętrzyn-Wilamo-
wo, byłe lotnisko tajnej kwa-
tery Hitlera,  tętni życiem 
i jest oparciem dla Między-
narodowych Rajdów Lotni-
czych. Na starym lotnisku 
w Rostkach dyżuruje Dro-
mader, pełniąc służbę prze-
ciwpożarową. Powstały 
i świetnie prosperują lądowi-
ska w Kikitach, Babiętach, 
Mrągowie (nad Jeziorem 
Wierzbowskim), Mazury Re-
sidence k. Giżycka, stare Ju-
chy, niedawno do eksploata-
cji zostało przygotowane 
nowe lądowisko przy Gospo-
darstwie Agroturystycz-
nym w Giżach. Planowane 
są kolejne miejsca przyjazne 

dla małych samolotów, czyli 
lądowiska z możliwością 
przekształcenia w lotniska: 
w rejonie ełku Pisanica, 
przed wojną znana jako lot-
nisko ebenfelde, nad czym 
bardzo intensywnie pracuje 
prezydent miasta ełk, a tak-
że w Gołdapi (Botkuny) 
i w Węgorzewie (Maćki).

Wielki potencjał, w tym 
inwestycyjny, w zakresie ob-
sługi ruchu lotniczego drze-
mie w naszych jeziorach, go-
towych do przyjmowania 
wodnosamolotów. Już gości-
liśmy w czasie Mazury Air-
show lądujące na jeziorze 
samoloty Piper Cub, Petrel, 
superPetrel, Cessna 172, 
Aviat Husky, seaMax, DHC 
Beaver, Glasair sportsman, 
Lake Buccaneer LA4-200, 
a nawet hydromotolotnie. 
Międzynarodowe Rajdy Lot-

nicze po Warmii i Mazurach, 
Międzynarodowe Zloty Przy-
jaciół Lotnictwa i Mazur oraz 
jedyne tego typu, bo na wo-
dzie i w powietrzu, pokazy 
lotnicze  Mazury Airshow 
są znakomitą promocją Ma-
zur. Otwierają Krainę Wiel-
kich Jezior Mazurskich rów-
nież dla turystów z europy. 
Z roku na rok ruch lotniczy 
istotnie się zwiększa i może 
w przyszłości stać się waż-
nym zasileniem nowej formy 
turystyki – właśnie lotniczej, 
ale i zainteresowania inwe-
stycjami kapitałowymi czy 
biznesowymi w naszym rejo-
nie. Coraz częstsze jest prze-
cież wykorzystywanie ma-
łych awionetek w codziennym 
życiu ludzi biznesu, turysty-
ce lotniczej, organizowaniu 
wczasów lotniczych czy Rent 
a Plane. Jestem przekonany, 

że rozwój General Aviation 
będzie jednym z ważniej-
szych wyznaczników rozwo-
ju XXI wieku. W tym dziele 
ważną rolę – poza wyzwania-
mi nas, pasjonatów latania  
– mają do odegrania media, 
samorządy, zarząd woje-
wództwa, a także posłowie 
i senatorowie Warmii i Ma-
zur. M

coraz częstsze Jest WykorzystyWanie 
Małych aWionetek W codziennyM życiu 
ludzi biznesu, W turystyce lotniczeJ, 
W organizoWaniu WczasóW.

The Land of Great Mazurian 
Lakes has an aviation tradi-
tion dating as far back as ear-
ly 20th century. Today’s 
presence of small aircraft in 
business and tourism is an 
extension of that tradition as 
well as an important step to-
wards the further develop-
ment of the region.

Stanisław 
Tołwiński

Samoloty 
międzynarodowego 
rajdu na lotnisku 
Kętrzyn-Wilamowo

Airplanes in 
international rally at 
Kętrzyn-Wilamowo 
airfield

S-38 Sikorsky, 
czyli
 „Latający Jacht 
Odkrywców”

Wodnosamoloty 
Piper i SeeMax  
zacumowane 
na bojach jeziora 
Niegocin

Piper and SeaMax 
seaplanes anchored 
at the mooring 
at Lake Niegocin

See Bee  i Twin Bee 
– latająca amfibia 
Jamesa Bonda – 
podziwiana w Giżycku

Super Petrel 
i pilot 
na płyciźnie jeziora 
Niegocin

SeaBee and Twin Bee 
– James Bond’s 
amphibious planes, on 
display at Giżycko

Super Petrel 
and pilot 
in shallows 
of Lake Niegocin

Prezes Zarządu Invest Ma-
zury Sp. z o.o., pilot, wła-
ściciel lotniska Kętrzyn- 
-Wilamowo i kilku 
samolotów, które użyczył 
do działalności statutowej 
Aeroklubu Krainy Jezior; 
założyciel i prezes AKJ, 
wyróżniony Błękitnymi 
Skrzydłami, inicjator i reali-
zator akcji „Lotnicze Mazu-
ry” z największą imprezą 
Mazury AirShow wyróżnio-
ną certyfikatem marki re-
gionalnej „Produkt Warmia 
Mazury”. W czasie pełnie-
nia funkcji sekretarza ge-
neralnego, wiceprezesa 
i prezesa Polskiego Związ-
ku Żeglarskiego wniósł 
ogromny wkład w realiza-
cję koncepcji „Mazurskiego 
Szlaku Żeglarskiego”.

S-38 Sikorsky, 
called 
”The Explorer’s 
Air Yacht”
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