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Naj pięk niej szy po wietrz ny 
show wPol sce – S.  2

Wy jąt ko we sa mo lo ty, 
wod no sa mo lo ty i po ka zy – S.  3

Roz mo wa zTa de u szem Sznu kiem – S.  4
Wię cej o im pre zie 
na www.ma zu ry a ir show.pl, 
słu chaj też Ra dia Ma zu ry
Air Show na 90.1 MHz
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Nie ma dru giej ta kiej 
im pre zy lot ni czej 
w na szym kra ju 
– prze ko nu je Sta ni sław 
Toł wiń ski, or ga ni za tor 
Ma zu ry Air Show

ROZ MO WA ZE
STANISŁAWEM TOŁWIŃSKIM 

DO MI NI KA MY ŚLAK: Jak pan wy -
my ślił Ma zu ry Air Show?
STA NI SŁAW TOŁ WIŃ SKI, OR GA NI -
ZA TOR: Gdy ku pi łem lot ni sko Kę -
trzyn Wi la mo wo i za ło ży łem Ae ro -
klub Kra i ny Je zior, po sta no wi łem
zwró cić in nym uwa gę na Ma zu ry, ale
z lot ni czej per spek ty wy. W 1999 ro -
ku na lot ni sku Wi la mo wo zor ga ni zo -
wa łem Fe styn Lot ni czy Kę trzyn.
W la tach 2000-2009 był to Fe sty ny
Lot ni cze Ma zu ry, a od 2009 ro ku ro -
bi my Ma zu ry Air Show. W wy jąt ko -
wo uro czej sce ne rii nad je zio rem Nie -
go cin oglą da ło je w 2015 r. z po kła dów
jach tów, stat ków i z brze gów po nad
200 tys. lu dzi. Od by wa ją cą się w tym
sa mym cza sie wy sta wę na lot ni sku
Wi la mo wo od wie dzi ło ok. 20 tys.
osób.
Ma zu ry Air Show to jed na z naj wię -
kszych im prez te go ty pu w Pol sce.
Ci, któ rzy by li, mó wią, że naj pięk -
niej sza, bo od by wa się w ma zur -
skiej sce ne rii. 

– Rze czy wi ście, nie ma dru giej ta -
kiej im pre zy lot ni czej w Pol sce i są -
dzę, że nie któ rzy or ga ni za to rzy in -
nych po ka zów nam te go za zdrosz -
czą. W tym ro ku wcho dzi my w wiek
doj rza ły, bo przy go to wu je my 18. ma -
zur skie po ka zy. Gdy pa trzę na to
wszyst ko z per spek ty wy, to wi dzę,
że bar dzo do brym oka zał się po mysł
prze nie sie nia po ka zów nad je zio ro
Nie go cin. Ale no wa tor skim roz wią -
za niem oka za ło się tak że wy ko rzy -
sta nie Air Show Ra dio na czę stot li -
wo ści 90.1 MHz do szer szej emi sji ko -
men ta rza z po ka zów na smar tfo ny,
tab le ty i ra dia, nie za leż nie od miej -
sca, z któ re go wi dzo wie bę dą te sa -
mo lo ty oglą dać. Je steś my rów nież
je dy ny mi po ka za mi, któ re moż na
w ca ło ści oglą dać li ve w in ter ne cie,
wcho dząc na stro nę ma zu ry a ir -
show.pl. Wy my śli liś my to, aby tę
atrak cję mog ło na wet z da le ka obej -
rzeć jak naj wię cej osób w kra ju i za
gra ni cą.
Na któ re sa mo lo ty w cza sie te go -
rocz ne go Ma zu ry Air Show wi dzo -
wie po win ni zwró cić szcze gól ną
uwa gę?

– Jak zwy kle naj wię ksze za in te -
re so wa nie bę dą wzbu dza ły zes po -
ły akro ba cyj ne, stat ki sił po wietrz -
nych, jak Iskra, Her cu les, W-3 So -
kół czy Mig 29, a tak że zna ni nam
z po przed nich edy cji Ma zu ry Air -
Show – Ex tra 200, pi lo to wa na przez
Uwe Zim mer man na, Pi per PA 18 na
pły wa kach, za ste ra mi któ re go usią -
dzie Ru e di ger Hahn, ale i du ża gru -
pa sa mo lo tów ultra lekkich. Bę dzie
AN-2. To na na szych po ka zach sta -
ły gość, choć nie ten kon kret ny. Ten,
któ ry zo ba czy my tym ra zem, po sia -

da oprócz bar dzo cie ka wej hi sto rii,
rów nież cał kiem no we, wnę trze
w sty lu sa lon ki VIP. Jest wy po sa żo -
ny w no wo czes ne roz wią za nia jak
cho ciaż by ka me ry ze wnętrz ne,
z któ rych moż na po dzi wiać lot, sie -
dząc w fo te lach pa sa że rów. Spo dzie -
wa my się też sa mo lo tu TS-8 Bies,
od re sta u ro wa ne go przez Fun da cję
Za byt ki Pol skie go Nie ba. To sa mo -
lot szkol no-tre nin go wy, któ ry zo -

stał za stą pio ny w szko le niu przez
TS-11 Iskra. La ta nim obec nie Zes -
pół Akro ba cyj ny Bia ło-Czer wo ne
Iskry, któ ry rów nież bę dzie my go -
ścić w cza sie te go rocz ne go Ma zu ry
Air Show.

Za wsze zwra cam też uwa gę na
wod no sa mo lo ty. Od lat je stem ich
wiel kim fa nem, bo ide al nie wy ko -
rzy stu ją moż li wo ści Kra i ny Wiel -
kich Je zior Ma zur skich. Nie po trze -
ba prze cież lot ni ska, by przy le cieć
ta kim sa mo lo tem do swo je go let nie -
go do mku nad brze giem je zio ra,
a po tem spraw nie wró cić do miej -
skich sie dzib. Zo ba czy my te sa mo -
lo ty pod czas lą do wań, po sto ju przy

pla ży miej skiej w Gi życ ku oraz star -
tów po skoń czo nych blo kach po ka -
zów lot ni czych.
Kil ka sa mo lo tów bę dzie na Ma zu ry
Air Show po raz pierw szy. 

– Za dba liś my o to, by du ża część
stat ków po wietrz nych mia ła na na -
szym Air Show swo ją pre mie rę, a do -
dat ko wo wię kszość z nich po ja wi się
w ogó le po raz pierw szy w Pol sce na
po ka zach. Oprócz wod no sa mo lo tu
La ke Buc ca ne e ra LA-4-200, bę dzie
rów nież Pro gres si ve Ae ro dy ne Se -
a Ray, wod no sa mo lot, gór nop łat,
z cha rak te ry stycz nym sil ni kiem
i śmig łem umiesz czo nym po nad ka -
dłu bem. To sa mo lot, któ ry sprze da -
wa ny jest ja ko ze staw do sa mo dziel -
ne go mon ta żu. Bę dzie Mig-29 Ful -
crum, my śli wiec fron to wy na szej ar -
mii, osią ga ją cy pręd kość mak sy mal -
ną pra wie 2,5 tys. km na godz. To naj -
głoś niej szy my śli wiec słu żą cy w Si -
łach Po wietrz nych Woj ska Pol skie -
go. Je go też zo ba czy my po raz pierw -
szy na na szych po ka zach, a co wię -
cej, w tym ro ku na cy wil nych po ka -
zach lot ni czych w Pol sce bę dzie do
zo ba cze nia tyl ko u nas. EC-120 Co -
li bri to pro du ko wa ny przez kon sor -
cjum Eu ro cop ter 5-miej sco wy śmig -
ło wiec na co dzień pra cu ją cy na po -
trze by gru py Po lmlek. Tak że do zo -
ba cze nia tyl ko u nas. HU-269 Schwe -
i zer, czy li śmig ło wiec pro duk cji ame -
ry kań skiej. Lek ki i bar dzo zwrot ny,
dzię ki cze mu wy ko rzy sty wa ny
w Au stra lii do za ga nia nia by dła. To,
co ro bią pi lo ci tych ma szyn pod czas
te go ty pu prac, gra ni czy z cu dem.
On rów nież jest do obej rze nia tyl ko
u nas, a na do da tek to je dy ny te go
ty pu śmig ło wiec w na szym kra ju.
Tar ra gon, przy szłość lot nic twa Ge -
ne ral Avia tion, dwu o so bo wy sa mo -
lot kla sy ultra light (ULM) to no wo -
czes na kon struk cja po tra fią ca la tać

z pręd ko ścią do 370 km na godz.,
a jed no cześ nie spa la ją cy za led wie
5-6 li trów na 100 km. Bę dzie BSP,
czy li Bez za ło go wy Sta tek Po wietrz -
ny, Or bi ter, po pu lar nie zwa ny dro -
nem. Ty le że to dron spe cjal ny, je -
dy ny, któ ry jest na wy po sa że niu na -
szej ar mii. Po sia da za a wan so wa ne
sy ste my tech no lo gicz ne, poz wa la -
ją ce nie tyl ko w nie za u wa żal ny spo -
sób pa tro lo wać, ale też pil no wać
obiek tów za rów no bę dą cych w ru -
chu, jak i sta cjo nar nych. 
Wspom niał pan o po ka zie akro ba -
cyj nym, któ ry da Zes pół Akro ba -
cyj ny Bia ło-Czer wo ne Iskry, la ta ją -
cy na sa mo lo tach od rzu to wych. 

– To zde cy do wa nie naj licz niej szy
pol ski zes pół akro ba cyj ny. La ta w tym
ro ku na sze ściu sa mo lo tach od rzu -
to wych TS-11 Iskra. Ich wy stęp za -
wsze wy wo łu je po dziw na szej pu -
blicz no ści. Dla te go wiem, że to bę -
dzie zde cy do wa nie naj wię ksza atrak -
cja. Ich po kaz jest szcze gól nie wart
zo ba cze nia, gdyż to być mo że je den
z osta t nich po ka zów w ta kiej for ma -
cji. Je sie nią do Pol ski przy la tu ją pier -
wsze eg zem pla rze wło skich sa mo lo -
tów Ma ster, któ re ma ją za stą pić w na -
szej ar mii TS-Iskra.

Ale to oczy wi ście nie je dy na gru -
pa na na szych po ka zach. Przed na -
szą pu blicz no ścią wy stą pią też in ni.
Przy le ci Li tew ska Gru pa Akro ba cyj -
na, zło żo na z trzech pi lo tów, la ta ją -
cych na Ja kach 52 i 50, dol nop ła tach
ra dziec kiej kon struk cji. Bę dzie 57y
Te am, czy li du et pi lo tów za ste ra mi
dwóch wi row ców, po pu lar nie zwa -
nych wia tra kow ca mi, dzię ki któ rym
zo ba czy my w po wie trzu coś, co spra -
wia wra że nie nie co dzien ne go po łą -
cze nia ba le tu z cor ri dą w gę stej po -
le wie z dy mu. W tym ro ku ni gdzie in -
dziej nie po ja wi li się jesz cze w ta kim
skła dzie. Go ścić też bę dzie my Sky

Ma gic, czy li gru pę sko czków spa doch -
ro no wych. 
Z pro gra mu im pre zy wy ni ka, że
Ma zu ry Air Show od by wa się w kil -
ku miej scach. 

– Ba za ope ra cyj na star tów i lą do -
wań dla sa mo lo tów bio rą cych udział
w po ka zach, wy sta wa sa mo lo tów
oraz kie row nic two ope ra cji lot ni czych
jest na lot ni sku Kę trzyn Wi la mo wo.
Nato miast po ka zy od by wa ją się w ści -
śle wy zna czo nej stre fie nad je zio rem
Nie go cin w Gi życ ku. Wod no sa mo lo -
ty lą du ją z ko lei na je zio rze, by za cu -
mo wa ne do boi w po bli żu pla ży, jak
na wy sta wie, cie szyć oko wi dzów. Ko -
lej nym miej scem jest lą do wi sko Ma -
zu ry Re si den ce, usy tu o wa ne na
wschod nim brze gu Nie go ci na. Dla
nas or ga ni za to rów to je dy nie miej -
sce do lą do wań awa ryj nych. Ale i ono
cie szy się po pu lar no ścią wśród pi lo -
tów przy la tu ją cych, by obej rzeć na -
sze po ka zy. By wa że ba zu je tam na -
wet 40 sa mo lo tów. 
Ja kieś ra dy dla wi dzów, na przy -
kład gdzie naj le piej się usta wić, że -
by oglą dać po wietrz ny show?

– Zna ko mi te miej sce do oglą da nia
to pla ża miej ska i fa loch ron por tu
Żeg lu gi Ma zur skiej w Gi życ ku. Oczy -
wi ście, że gla rze, a sze rzej wod nia cy,
mo gą oglą dać po ka zy ze swo ich jed -
no stek za ko twi czo nych na je zio rze
Nie go cin po po łud nio wej stro nie stre -
fy po ka zów. Cie ka wą for mą oglą da -
nia jest wy ko rzy sta nie po kła dów licz -
nych stat ków pa sa żer skich. Ra dzę
też, aby w miej scach, gdzie nie do -
cho dzi na głoś nie nie, nie za pom nieć
włą czyć ra dio na sze go Air Show na
czę stot li wo ści 90.1 MHz i słu chać ko -
men ta rza Ta de u sza Sznu ka do po ka -
zów. Bez nie go Ma zu ry Air Show nie
ma ją swe go uro ku, bo wi dzów omi -
nie wie le waż nych in for ma cji.�

ROZ MA WIA ŁA DO MI NI KA MY ŚLAK

Naj pięk niej szy po wietrz ny show w Pol sce
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MAPA IMPREZY

6 sierp nia, so bo ta 
Gi życ ko 
+ godz. 11 wy stęp zes po łu Re lax 74

(am fi te atr)
+ godz. 11.20-11.40 ofi cjal ne otwar cie

Ma zu ry Air Show 2016 (am fi te atr)
+ godz. 11.40 po kaz wal ki wręcz (am -

fi te atr)
+ godz. 12-14 I blok po ka zów lot ni czych

+ godz. 16-18 II blok po ka zów lot ni -
czych

+ godz. 22 po kaz sztucz nych ogni
z za ko twi czo nej bar ki na j. Nie go cin

7 sierp nia, nie dzie la 
Gi życ ko 
+ godz. 11-14 fi na ło wy blok po ka zów

lot ni czych

+ godz. 14-14.30 wy stęp zes po łu Re lax 74
+ godz. 14.30 uro czy ste za koń cze nie

Ma zu ry Air Show 2016 (am fi te atr)

6 sierp nia, so bo ta 
Kę trzyn
+godz. 10-19 dzień otwar ty lot ni ska Wi -

la mo wo: wy sta wa sta tycz na sa mo lo -
tów, sko ki spa doch ro no we, ak cja in -

for ma cyj na Sił Zbroj nych RP i NSR,
lo ty pro mo cyj no-za poz naw cze

7 sierp nia, nie dzie la 
+ godz. 10-18 dzień otwar ty lot ni ska

Wi la mo wo: wy sta wa sta tycz na sa -
mo lo tów, sko ki spa doch ro no we, ak -
cja in for ma cyj na Sił Zbroj nych RP
i NSR, lo ty pro mo cyj no-za poz naw cze

Pro gram Ma zu ry Air Show 2016

Zna ko mi te miej sce 
do oglą da nia to pla ża
miej ska i fa loch ron 
por tu Żeg lu gi 
Ma zur skiej w Gi życ ku. 

Oczy wi ście, że gla rze,
a sze rzej wod nia cy, 
mo gą oglą dać po ka zy 
ze swo ich jed no stek 
za ko twi czo nych 
na je zio rze
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Ty sią ce go ści przy jeż dża
do Gi życ ka, by po dzi wiać
nie tyl ko stat ki po wietrz ne,
ale i pi lo tów, któ rzy 
pre zen tu ją swo je 
akro ba cyj ne umie jęt no ści.

NOR BERT KA CZAN

Wy da rze niem mo że być pre zen ta cja
naj bar dziej za słu żo ne go pol skie go
zes po łu akro ba cyj ne go la ta ją ce go na
sa mo lo tach od rzu to wych. Nad taf lą
Nie go ci na po ja wią się z po nad 20-mi -
nu to wym pro gra mem iskry z 41. Ba -
zy Lot nic twa Szkol ne go w Dęb li nie
(zdj. nr 1).

Jed nym ze zde cy do wa nie naj -
głoś niej szych po ka zów bę dzie wy -
stęp od rzu to we go my śliw ca fron to -
we go pol skiej ar mii MiG-29 (zdj. nr
2), któ ry prze le ci nad je zio rem Nie -
go cin w so bo tę, 6 sierp nia. To bę dzie
praw do po dob nie je dy ny wy stęp
MiG-a 29 na cy wil nych po ka zach
w tym ro ku.

Za go ści tak że naj wię kszy pol ski
sa mo lot trans por to wy Loc khe ed C-
130 „Her ku les” (zdj. nr 3), któ ry przy -
bę dzie z 3. Skrzy dła Lot nic twa Trans -
por to we go w Po wi dzu.

Swo je umie jęt no ści za pre zen tu -
je Uwe Zim mer mann (zdj. nr 4),
mistrz wy ści gów mo to ro wych te go
kra ju, pi lot akro ba cyj ny.

Na Ma zu ry Air Show przy le ci po
raz pierw szy śmig ło wiec Eu ro cop ter
EC-120 Co li bri (zdj. nr 5), któ re go wła -
ści cie lem jest Po lmlek.

Oczy wi ście nie mo że za brak nąć
wod no sa mo lo tów. Jed nym z nich bę -
dzie Pi per PA-18-150 Su per Cub (zdj.
nr 6).

I jesz cze jed na cie ka wost ka ze
świa ta wod no sa mo lo tów, czy li La -
ke Buc ca ne er LA-4-200 (zdj. nr 7).
To czte ro miej sco wy, lek ki, ame ry -
kań ski sa mo lot ze śmig łem pcha ją -
cym, za mon to wa nym nad ka dłu -
bem. Buc ca ne er zna czy Pi rat. A ten
kon kret ny „pi rat” ma na imię Stel -
la winx.�

Wy jąt ko we sa mo lo ty, wod no sa mo lo ty i po ka zy
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ROZ MO WA Z
TA DE U SZEM SZNU KIEM

NOR BERT KA CZAN: Nie wszy scy
wie dzą, że jest pan nie tyl ko dzien ni -
ka rzem i le gen dar nym pro wa dzą -
cym pro gram „Je den z dzie się ciu”,
ale i pi lo tem sa mo lo tów oraz he li kop -
te rów. Ja kie są po cząt ki tej pa sji? 
TA DE USZ SZNUK: – Pew nie ta kie,
jak u każ de go mło de go czło wie ka,
któ ry chce spoj rzeć na świat z in nej
per spek ty wy. Ale nie od ra zu się
uda ło. Nie za kwa li fi ko wa łem się
w szko le śred niej na ob óz przy spo -
so bie nia lot ni cze go. Den ty sta za pro -
te sto wał. Do pie ro pra wie 20 lat póź -
niej, na lot ni sku Wi la mo wo (bo
gdzież by in dziej) in struk tor wy pu -
ścił mnie do pier wsze go sa mo dziel -
ne go lo tu. A po tem uzbie ra ło się star -

tów po nad ty siąc. I ty le sa mo lą do -
wań.
Kie dy po sta no wił pan zdo być
upraw nie nia pi lo ta?

– Wte dy, kie dy się prze ko na łem
w dzien ni kar skiej pra cy, jak ma ło
wiem o lot nic twie i o lot ni kach. Po -
sta no wi łem wejść do te go nie zwy kłe -
go śro do wi ska.
Ma pan swój sta tek po wietrz ny lub
ma rzy o kon kret nym mo de lu?

– Mam ma rze nia, oczy wi ście.
Jak czę sto ma pan oka zję po la tać
ja ko pi lot?

– Osta t nio nie zbyt czę sto. Nie mam
już li cen cji za wo do wych. Cza sem zna -
jo mi „da dzą po la tać”. Mam na dzie -
ję, że or ga ni za tor Ma zu ry Air Show,
pan Sta ni sław Toł wiń ski, też da.
W każ dym ra zie – obie cał.
Or ga ni za to rzy im prez lot ni czych
z ca łe go kra ju za pra sza ją pa na, by
ze chciał uświet nić ich pik ni ki. Co
jest naj trud niej sze w ko men to wa -
niu ta kich wy da rzeń?

– Owszem, cza sem za pra sza ją. Mo -
im zda niem ko men ta tor jest po trzeb -
ny, że by opo wie dzieć oglą da ją cym
po kaz, cze go nie wi dzą w tym, na co
pa trzą. Co czu je pi lot w ka bi nie i na
co mu si uwa żać. Co pi lot z ka bi ny wi -
dzi. Co w po ka zy wa nym la ta niu jest

trud ne, po co jest po trzeb ne... Pew -
nie nie dłu go już ko men ta tor bę dzie
mniej po trzeb ny, bo już dziś tech ni -
ka poz wa la trans mi to wać na zie mię
ob ra zy z le cą ce go sa mo lo tu. Na wiel -
kim ekra nie bę dzie moż na oglą dać
pi lo ta i pa trzeć je go ocza mi na świat.
Ale za wsze bę dzie trze ba po wie dzieć
choć by o róż ni cach mię dzy oglą da -
ny mi stat ka mi po wietrz ny mi. No i po -
ka zy to nie czę sta oka zja do po mó -
wie nia o lot nic twie w me diach. Bo te
osta t nie przy po mi na ją so bie o la ta -
niu głów nie w smut nych przy pad -
kach. A la ta nie na pew no bar dziej jest
pięk ne niż nie bez piecz ne. 
Jak na tle naj wię kszych pik ni ków
lot ni czych ty pu Air Show w Ra do -
miu od naj du ją się Ma zu ry Air
Show?

– To jest cał kiem in na im pre za. Ra -
dom ski Air Show jest po ka zem głów -
nie lot nic twa woj sko we go. Pi lo ci cy -
wil ni ma ją tam swój ką cik, ale zwy -
kle w po rze, kie dy pu blicz ność do -
pie ro scho dzi się na lot ni sko. Ten po -
kaz ko rzy sta z ogrom ne go po ten cja -
łu woj ska, pol skie go i so jusz ni cze go.
Jest po ka zem kun sztu i si ły. Że by ra -
dom ski Air Show obej rzeć – trze ba
wy brać się na lot ni sko. I za pła cić za
wstęp. No i jest or ga ni zo wa ny co dwa

la ta. A w Gi życ ku spo ty ka my się co
ro ku. Ma zu ry Air Show wy szedł do
wi dzów – miej sco wych, wcza so wi -
czów, że gla rzy. Od by wa się nad je -
zio rem, moż na go oglą dać z mia sta,
z pla ży, z wo dy. I jest bez płat ny. Pro -
pa gu je ma ło u nas zna ne la ta nie hy -
dro pla na mi. Po ka zu je lot nic two spor -
to we i użyt ko we. Gro ma dzi en tu zja -
stów i przy ja ciół la ta nia. Wie lu z nich
wra ca do Gi życ ka co ro ku. Nie któ -
rzy na pew no i te raz przy le cą. A kto
chce z bli ska przy jrzeć się la ta ją cym
ma szy nom, po znać i po roz ma wiać
z pi lo ta mi – mo że się wy brać na lot -
ni sko do Wi la mo wa. To nie zbyt da -
le ko od Nie go ci na, dro gą na Kę trzyn.
Wie lu wi dzów z po przed nich lat wy -
bie ra wi zy tę na lot ni sku pier wsze go
dnia, w so bo tę. Bo jest cie ka wie, a nie
zda rzy ło się, że by wra ca ją cy z po ka -
zu akro ba ta przed lą do wa niem nie
prze ćwi czył pa ru fi gur. A dru gie go
dnia, w nie dzie lę, pa trzy my na po -
ka zy. Choć to po ka zy cy wil ne, woj -
ska też nie za brak nie. Bę dzie my mie -
li go ści, zwy kle pod ko niec dnia po -
ka zów.
Co moż na zro bić, by ma zur ska im -
pre za by ła jesz cze lep sza?

– Or ga ni za tor i wo lon ta riu sze – bo
wię kszość, je śli nie wszy scy pra cu ją -

cy przy im pre zie ro bią to spo łecz nie
– wkła da ją w Ma zu ry Air Show ca łe
za an ga żo wa nie. Głów ny or ga ni za tor
i spi ri tus mo vens te go przed sięw zię -
cia co ro ku mu si prze ko ny wać ro dzi -
nę, że środ ki wy da ne na po ka zy ma -
ją sens. A nie by ło ro ku, że by nie po -
no sił du żych kosz tów. Więc naj prost -
sza od po wiedź brzmi – po trze ba pie -
nię dzy. La ta nie nie jest ta nie. Pa li wo
lot ni cze kosz tu je. Zes po ły i pi lo ci
z ugrun to wa ną po zy cją słusz nie chcą
wy na gro dze nia. Choć są i ta cy, któ -
rzy przy la tu ją „za pa li wo na po kaz
i po wrót”. A nie któ rzy i bez te go,
z przy jaź ni. Ale dłu go tak się nie da.
Po ka zy na świe cie i w Pol sce się ko -
mer cja li zu ją. A z te go, co wiem, te go
ro ku wspar cie ze stro ny sa mo rzą dów
i spon so rów zmniej szy ło się zna czą -
co. Naj wię cej o tym wie pan Sta ni -
sław.
Sym pa tia do te go re gio nu prze ło -
ży ła się choć by na przy zna nie pa nu
ty tu łu Ho no ro we go Oby wa te la Gi -
życ ka. Był pan za sko czo ny, jak pan
ode brał to wy róż nie nie?

– By łem. Jest wie lu, któ rzy dłu gą
pra cą i wiel kim za an ga żo wa niem za -
pra co wa li na ta ki ho nor. Mam spo ro
do odro bie nia.
Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.�

Le gen dar ny dzien ni karz i je go pa sja do lot nic twa

Za pra sza my w dniach 6-7 sierp nia
na naj wię ksze cy wil ne po ka zy lot -
ni cze w kra ju. 

NOR BERT KA CZAN

O czym war to wie dzieć wy bie ra jąc
się na tę im pre zę:

Ma zu ry Air Show
To je dy ne po ka zy wPol sce, gdzie brze -
gi je zio ra (Nie go cin) sta no wią na tu ral -
ny am fi te atr dla pu blicz no ści, alot ni cze
de mon stra cje za pro szo nych ekip lot ni -
czych od by wa ją się nad wo dą i na wo -

dzie. Taf la wo dy jest bo wiem zna ko mi -
tym lą do wi skiem, awła ści wie wo do wi -
skiem dla wod no sa mo lo tów (la ta ją cych
ło dzi isa mo lo tów-am fi bii) przy by wa ją -
cych na za pro sze nie or ga ni za to rów na
Ma zu ry. Wy da rze nie zdo by ło la ur kon -
kur su na „Naj lep szy pro dukt i usłu ga
War mii iMa zur”, wka te go rii wy da rze -
nie oraz cer ty fi kat mar ki re gio nal nej pn.
„Pro dukt War mia Ma zu ry”.

Wstęp
To rów nież je dy ne tej wiel ko ści po -
ka zy lot ni cze, któ re moż na oglą dać
za dar mo. We dług sza cun ków spe -
cja li stów, Ma zu ry Air Show 2015 przez

dwa dni oglą da ło po nad 200 tys. osób,
a wy sta wę na lot ni sku Kę trzyn Wi la -
mo wo od wie dzi ło oraz oglą da ło star -
ty i lą do wa nia ok. 20 tys. wi dzów.

Po ka zy
Część po ka zo wa od by wać się bę dzie
w oko li cach pla ży miej skiej w Gi życ -
ku nad je zio rem Nie go cin. Po dzi wiać
pod nieb ne show moż na za rów no
z pla ży, jak i mo lo, brze gów je zio ra
oraz z sa me go je zio ra. 

Par kin gi
W cza sie po ka zów or ga ni za to rzy
za chę ca ją do ko rzy sta nia z ko mu -

ni ka cji miej skiej. Jed nak dla tych,
któ rzy zde cy du ją się do trzeć na
miej sce włas nym środ kiem trans -
por tu, or ga ni za tor prze wi dział miej -
sca par kin go we w po bli żu miej sca
po ka zów.

La un chPad Kę trzyn
To miej sce star tów i lą do wań na lot -
ni sku Wi la mo wo wszyst kich stat ków
po wietrz nych bio rą cych udział w po -
ka zach. Tu moż na zo ba czyć przy go -
to wa nia pi lo tów, obej rzeć z bli ska sa -
mo lo ty, ku pić oko licz no ścio we pa -
miąt ki, na któ rych być mo że uda się
zdo być au to gra fy gwiazd po ka zów,

a tak że oprócz star tów i lą do wań, nie -
jed no krot nie obej rzeć po pi sy i ni skie
prze lo ty wra ca ją cych z po ka zów znad
Nie go ci na. 

Trans mi sje
Można oglądać na stronie www.ma -
zu ry a ir show.pl.

Za pla no wa na jest tak że trans mi -
sja ra dio wa Ta de u sza Sznu ka emi to -
wa na za po śred nic twem „Air Show
Ra dia” na lo kal nej czę stot li wo ści 90,1
MHz. Moż na jej słu chać w ra diu bę -
dąc w po bli żu choć by na jach tach,
w do mach czy sa mo cho dach, ale tak -
że na swo ich smar tfo nach.�

War to wie dzieć o Ma zu ry Air Show, czy li garść po ży tecz nych in for ma cji
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