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Royal Jordanian Falcons

Po raz pierwszy jedna z najlepszych grup akrobacyjnych na świecie wystąpi 
w naszej części Europy. Zwykle grupa ta lata i trenuje nad morzem, pustyniami 
i kanionami.  W trakcie pikniku będziemy mieli okazję podziwiać Royal Jordanian 
Falcons na leszczyńskim niebie. Królewskie Sokoły Jordanii należą do absolutnej 
ekstraligi akrobatów samolotowych. To jedni z najbardziej widowiskowo 
latających pilotów. Od wielu lat promują Jordanię, zadziwiając fanów podniebnych 
ewolucji kunsztem pilotażu.

Nic dziwnego. Każdy z pilotów wywodzi się z sił powietrznych Królestwa Jordanii 
i ma wylatanych ponad 1,5 tysiąca godzin.  Doświadczenie i precyzja w połączeniu 
z egzotyką zespołu zawsze zapewniają maksimum wrażeń.

Zespół wykonuje pokazy na czterech samolotach Extra 300Ls, jednych 
z najlepszych maszyn akrobacyjnych. Wytrzymują one przeciążenia dochodzące 
do 10 G. Samolot osiąga maksymalną prędkość 408 km/h, a obrót o 400 stopni 
może wykonać w mniej niż sekundę.



Royal Jordanian Falcons

Aktualny skład zespołu:

kapitan Jamil Zayyad 
lider formacji

kapitan Abdel Hameed 
prowadzący

kapitan Nofan Alghrair 
solista

kapitan Shadi Al Arabi
prawoskrzydłowy

kapitan Mohammad 
Ma'abreh

lewoskrzydłowy 
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Royal Jordanian Falcons

Przydatne linki:
Oficjalna strona internetowa Royal Jordanian Falcons – kliknj tu 
Oficjalny fanpage zespołu na Facebooku – kliknij tu 
Oficjalne wideo promo Royal Jordanian Falcons – kliknij tu
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http://www.rjfalcons.com/
http://www.rjfalcons.com/
http://www.facebook.com/pages/The-Royal-Jordanian-Falcons-official-fan-page/289217323204
http://www.facebook.com/pages/The-Royal-Jordanian-Falcons-official-fan-page/289217323204
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D2JrDq8YwJk
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The Flying Bulls

Liderka grupy Flying Bulls mówi o sobie: jestem zwykłą gospodynią domową, tylko 
z dziwnym hobby. To, co wykonują w powietrzu lotnicy spod znaku byka, jest 
jednak niesamowite.

Motto czeskich pilotów brzmi: „Podbić przestworza i oglądać ziemię z zupełnie 
innej perspektywy”. Robią to już od ponad 50 lat. Występowali pod różnymi 
nazwami – Box Trener, Unimax Devils, Sky Box – jednak zawsze byli klasą samą dla 
siebie. Zespół wielokrotnie nagradzano – dwukrotnie pierwszym miejscem na FAI 
World Grand Prix: w 1998 w Neuchâtel (Szwajcaria) oraz w 1999 w Zhang Jia Jie 
(Chiny). W 2000 zajął trzecie miejsce w tych samych zawodach.

Jednym z najbardziej efektownych ewolucji zespołowych Byków jest tzw. 
lustrzanka, w której samoloty przelatują z dużą prędkością w niewielkiej 
odległości od siebie. Jedna z maszyn jest wtedy odwrócona, jakby znajdowała się 
lustrzanym odbiciu drugiej znajdującej się poniżej i naśladuje każdy jej ruch. 
W tym samym czasie trzeci samolot wykonuje wielokrotną beczkę, okrążając 
smugą dymu dwa pozostałe. Ewolucja ta została opanowana zaledwie przez kilka 
grup akrobacyjnych na świecie.



Aktualny skład zespołu:

Radka Machova
lider formacji

Jiří Saller
lewoskrzydłowy

Miroslav Krejčí 
prawoskrzydłowy

Jiří Veprek
zamykający 

The Flying Bulls



Przydatne linki:
Oficjalna strona Flying Bulls – kliknij tu 
Oficjalny fanpage Flying Bulls na Facebooku – kliknij tu
Wideo z pokazów – nr 1 – kliknij tu
Wideo z pokazów – nr 2 – kliknij tu
Wideo z pokazów – nr 3 – kliknij tu

The Flying Bulls
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http://flyingbulls.cz/
http://www.facebook.com/pages/The-Flying-Bulls-aerobatics-team/106612756086980
http://www.facebook.com/pages/The-Flying-Bulls-aerobatics-team/106612756086980
http://www.youtube.com/watch?v=Qpgtz6my_to&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=doRRgpJrhc8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Wkayf531Qew


Martin Šonka



Jeden z najzdolniejszych pilotów akrobacyjnych młodego pokolenia. 
Urodził się w 1978 roku, a już 17 lat później związał się z lotnictwem. Kosztowało 
go to 500 koron, wszystkie oszczędności. Nikt nie spodziewał się, że chłopak 
z małego miasta Bohemia, który swoją przygodę z lotnictwem rozpoczął właśnie 
od lotu na motoszybowcu Vivat za wspomniane 500 koron, w 2009 roku uzyska 
superlicencję, która pozwoli mu rywalizować w gronie 15 najlepszych pilotów na 
świecie w zawodach Redbull Air Race.

Połączenie werwy i kreatywności w powietrzu. Kocha szybkość i niskie przeloty. 
Doświadczenie zdobywał jako pilot wojskowy w armii Republiki Czeskiej, gdzie 
latał na samolotach L-29 Delfin, L-39 Albatros i L-159 Alca. Obecnie jego nalot 
wynosi ponad tysiąc godzin na tych maszynach.

Swój talent potwierdził, zdobywając wiele mistrzowskich tytułów w krajowych 
i międzynarodowych zawodach w najwyższej klasie unlimited.

W Lesznie Martin Šonka zaprezentuje się w samolocie Extra 300SR. 

Martin Šonka



Martin Šonka

Przydatne linki:
Oficjalna strona Martina Šonki – kliknij tu
Oficjalny fanpage Martina Šonki na Facebooku – kliknij tu
Wideo z pokazów – kliknij tu 
Wideo z pokazów – kliknij tu 
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http://www.martin-sonka.cz/
http://www.facebook.com/MartinSonka
http://www.facebook.com/MartinSonka
http://vimeo.com/27542118
http://vimeo.com/25551309
http://vimeo.com/25551309


North American Aviation 
Trojan T-28



Niesamowita gratka dla pasjonatów historii. Podczas pikniku na niebie 
zaprezentuje się Trojan T-28. To samolot, który czasy swej świetności przeżywał 
w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Stworzony został na potrzeby armii 
amerykańskiej do szkolenia pilotów sił powietrznych oraz marynarki wojennej. 

Inną ciekawostką dotyczącą Trojana T-28 jest to, że przez przypadek samolot ten 
został wcielony do armii wietnamskiej, gdzie stał się pierwszym samolotem 
bojowym Viet Congu. Do historii przeszły naloty nieoznakowanych laotańskich 
T-28 na pozycje Viet Congu oraz zadania bojowe wykonywane przez T-28 
z Wietnamu Południowego. T-28 Trojan w barwach armii Laosu były pilotowane 
przez najemników z Tajlandii.

Były to pierwsze amerykańskie w pełni bojowe samoloty użyte w tym konflikcie. 
W latach 60. T-28 brały także udział w tajnych misjach CIA w Kongo.

North American Aviation 
Trojan T-28



Podstawowe dane techniczne
długość 10,06 m, rozpiętość 12,22 m, masa własna 2914 kg, maksymalna masa 
startowa 3856 kg, silnik Wright R-1820-86 o mocy 1,425 hp (1,063 kW), prędkość 
maksymalna 552 km/h, uzbrojenie: od 2 do 6 karabinów maszynowych kal. 7,62 mm 
lub 12,7 mm oraz lekkie bomby

North American Aviation 
Trojan T-28



Polskie Siły Zbrojne
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Specjalnymi gośćmi Pikniku szybowcowego będą Siły Zbrojne RP. Marynarkę 
Wojenną będą reprezentować śmigłowce SH-2G lub/oraz Mi-14PŁ.

F-16 Block B52+ Jastrząb wykona kilka zadań lotniczych na leszczyńskim niebie. 
Polski „ef” jest nowoczesnym jednosilnikowym myśliwcem z trapezowym 
skrzydłem i cyfrowym czynnym układem sterowania. Dzięki zaawansowanemu 
wyposażeniu oraz wysokim osiągom samolot ten łączy w sobie cechy myśliwca, 
bombowca i samolotu zwiadowczego. Wyposażono go w wielozadaniowy radar 
umożliwiający wykrywanie i śledzenie celów powietrznych oraz naziemnych. 
Ponadto maszyny te posiadają system do tankownia w powietrzu.

Polskie Siły Powietrzne posiadają 48 takich maszyn, które wraz ze starszymi 
MiG-29 stanowią obronę powietrzną Polski oraz wschodniej granicy NATO 

i Unii Europejskiej.

Polskie Siły Zbrojne



Kaman SH-2G Super Seasprite to amerykański pokładowy śmigłowiec operujący 
zarówno z baz lądowych, jak i z okrętów typu Oliver Hazard Perry. Śmigłowiec ten jest 
przeznaczony do prowadzenia rozpoznania, wykrywania i identyfikacji celów. Może też 
uczestniczyć w akcjach poszukiwania i ratowania życia.

Polskie Siły Zbrojne
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Boeing Stearman PT-17
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Pierwsze projekty tego dwupłatowego, szkolno-treningowego samolotu powstały 
w 1933 r. w firmie Stearman Aircraft z Wichita. Już w tym samym roku wykonano 
pierwszy lot na prototypowym egzemplarzu. Samolot ten został zgłoszony do 
przetargu na nową maszynę wstępnego szkolenia dla sił powietrznych USA. 
W czasie II wojny światowej zapotrzebowanie na tego typu uniwersalny samolot 
wzrosło. Dzięki niezwykłym właściwościom lotnym oraz prostocie w pilotażu stał 
się on podstawową maszyną treningową amerykańskich sił powietrznych oraz 
marynarki USA.

Łączna produkcja tego samolotu przekroczyła ponad 10 tysięcy egzemplarzy. Po 
wojnie wiele z tych maszyn zostało sprzedanych innym państwom, gdzie dalej 
pełniły służbę. Spora ich liczba trafiła na rynek cywilny jako popularne samoloty 
sportowe oraz rolnicze. Do dziś stan lotny zachowało około tysiąca z nich.
Boeing Sterman, którego zobaczymy w Lesznie, został wyprodukowany w 1943 r. 
To niezwykła gratka dla miłośników lotnictwa, gdyż oryginalnych, latających 
egzemplarzy w Europie pozostało tylko kilka. 

Boeing Stearman PT-17



Boeing Stearman PT-17

Podstawowe dane techniczne
długość 7,39 m, rozpiętość  9,81 m, masa własna  878  kg, silnik Continental R-670-5 
o mocy 164 kW, prędkość maksymalna 198 km/h, pułap 3400 m, zasięg 800 km
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