
SWIP TEAM 
Pierwszy w Polsce nocny pokaz akrobacji  

Oficjalna strona SWIP Team – kliknij tu 
Oficjalny fanpage na Facebooku – kliknij tu 
Film wideo – kliknij tu  
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http://www.swipteam.com/Pages/default.html
https://www.facebook.com/swipteam
http://www.youtube.com/watch?v=XXVrXLQ4y1w


SWIP TEAM 
Jedyny taki pokaz w Polsce 
 

Największa atrakcja tegorocznych pokazów lotniczych.  Dwóch Brytyjczyków 
wykona niesamowity popis akrobacji. Po raz pierwszy w Polsce SWIP Team 
zaprezentuje nocny pokaz akrobacji urozmaicony efektami 
pirotechnicznymi. Samoloty zostaną specjalnie oświetlone oraz wyposażone 
wyrzutnie rac. Piloci będą kreślić pełne barw i ognia figury na tle nocnego 
nieba. To trzeba zobaczyć! 
 
Za sterami samolotów zasiądą doświadczeni piloci: 
 
Peter Wells – zaczął latać w wieku 15 lat na szybowcach. Do tej pory może 
pochwalić się nalotem 2800 godzin. Pilotował motoszybowiec RF4D oraz samolot 
akrobacyjny RV8. 
Kiedy nie bierze udziału w pokazach, prowadzi szybowcowy zakład remontowy. 
 
Guy Westgate – pilot akrobacji samolotowej (od 1993) oraz szybowcowej (od 1998). 
Wielokrotny członek reprezentacji kraju w obu rodzajach akrobacji. Posiadacz 
licznych tytułów mistrzowskich oraz rekordu świata w locie w tandemie na paralotni. 
Na co dzień pilotuje Boeinga 747-400. 



SWIP TEAM 
Pierwszy w Polsce nocny pokaz akrobacji  

SA 1100 Twister – samolot, na którym wystąpią piloci, to maszyna zaawansowanej 
akrobacji do samodzielnego montażu. Z wyglądu przypomina pomniejszoną wersję 
samolotu Spitfire, znanego z bitwy o Anglię. Płatowiec w całości wykonany jest z 
kompozytów i włókna węglowego, dzięki czemu jest lekki, wytrzymały i odporny na 
przeciążenia.  
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Royal Jordanian Falcons 

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


Po raz kolejny jedna z najlepszych grup akrobacyjnych na świecie 
wystąpi w Polsce. Zwykle latają i trenują nad morzem, pustyniami i kanionami, 
ale na specjalne życzenie wracają nad leszczyńskie niebo. Royal Jordanian 
Falcons – Królewskie Sokoły Jordanii. Grupa należy 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.  
 
Skład grupy: 
Dyrektor grupy – kapitan Mohammed AL. Jaloudi 
Prowadzący – kapitan Nofan Alghrair 
Prawoskrzydłowy – kapitan Shadi Al Arabi 
Lewoskrzydłowy – Odi Alqarleh 
Solista – Mohammad Ma`abreh 

Royal Jordanian Falcons 
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RED DEVILS 
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RED DEVILS 

Red Devils to grupa akrobacyjna Belgijskich Sił Powietrznych. 
Wojskowi piloci z wizerunkiem czerwonego diabła na naszywce zaprezentują 
swoje umiejętności po raz pierwszy w  Polsce. Zespół powstał w 1957 roku. 
Na początku piloci operowali na samolotach odrzutowych Hawker Hunter 
i Fouga Magister CM-170R. Niestety z powodu kryzysu, w 1977 roku 
funkcjonowanie zespołu zostało zawieszone. Na całe szczęście w 2011 roku 
zespół powrócił na niebo i znów cieszy widzów w całej Europie swoimi 
pokazami.  
 
Obecnie w skład zespołu na rok 2013 wchodzą:  
Lider zespołu Paul Leys   
Kapitan Davy Vanhaeren, 
Pourucznik Stefaan Braem  
Porucznik Steve Malburny 
 
W Lesznie, Belgowie zaprezentują się 
na lekkich samolotach szkolnych  
Marchetti SF.260.  

© RED DEVILS 



Marek Hyka 
Akrobacyjna kadra Czech 

Oficjalna strona Marka Hyki – kliknij tu 
Oficjalny fanpage na Facebooku – kliknij tu 
Film wideo – kliknij tu 
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http://www.marekhyka.cz/
https://www.facebook.com/MarekHyka?ref=ts&fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=vXMW1JQQZU4


Marek Hyka 
Akrobacyjna kadra Czech 

Czech urodzony w 1972 roku. Wulkan energii, którego życiowe motto brzmi 
Wszystko co robię, robię na maksa. Albo osiągnę sukces albo nie. 
Od dzieciństwa związany z lotnictwem. Jako mały chłopiec podglądał przy pracy 
swojego ojca, który latał na samolocie polskiej konstrukcji – Dromaderze. 
W wieku 16 lat rozpoczął przygodę z szybownictwem.  
 
Początki nie były jednak łatwe, bowiem latanie wywoływało u niego nudności. Nie 
zważając jednak na swoje ograniczenia ukończył szkolenia i w pierwszych zawodach 
akrobacyjnych zajął drugie miejsce. Zgodnie z powszechnym powiedzeniem, co cię 
nie zabije, to cię wzmocni, aktualnie jedną z jego ulubionych figur jest 
wielokrotny korkociąg wykonywany na koniec akrobacyjnej wiązanki.  
 
Marek Hyka w Lesznie zaprezentuje się na nowym XA-41/Sbach 300  
– niemieckim samolocie do akrobacji bez ograniczeń. 
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Petr Kopfstein 
Akrobacyjna kadra Czech 

Oficjalna strona Petra Kopfsteina – kliknij tu 
Oficjalny fanpage na Facebooku – kliknij tu 
Film wideo – kliknij tu  
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http://www.kopfstein.com/
https://www.facebook.com/pages/Petr-Kopfstein/108688142519855
http://www.youtube.com/watch?v=2K8A7pqhRIA


Petr Kopfstein 
Akrobacyjna kadra Czech 

To jeden z młodszych pilotów należących do czeskiej elity akrobacji 
samolotowej, uważanej za jedną z najlepszych na świecie. Od 2007 roku 
reprezentuje Czechy na całym świecie, gdzie regularnie staje na „pudle” w zawodach 
najwyższej rangi – Unlimited. 
 
Nie ważny jest cel, ale droga do niego – to motto Petra. Samolot to część jego 
rodziny. 
 
Jedną z jego ulubionych form latania jest tzw. freestyle, w którym przełamuje 
lotnicze bariery i schematy. Zaznacza jednak, że w lataniu nie ma drugiej szansy, 
dlatego trzeba z rozwagą oceniać granicę między ryzykiem i bezpieczeństwem. 
34-letni pilot wylatał na samolotach ponad tysiąc godzin, z czego połowę stanowią 
akrobacje.  
 
W Lesznie Peter zaprezentuje się 
w jednomiejscowym samolocie  
Extra 330SC, jednej z najlepszych  

maszyn akrobacyjnych na świecie.  
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Aero Gera 
Niemiecka precyzja latania 

Oficjalna Strona Aero Gera – kliknij tu 
Oficjalny fanpage na Facebooku. – kliknij tu  
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http://www.kunstflug-staffel.de/
https://www.facebook.com/AeroGera


Aero Gera to niemiecki zespół lotniczy założony na początku lat 90. W jego skład 
wchodzą czterej piloci, którzy swoją karierę zaczynali od latania szybowcami. 
Charakteryzuje ich znana u Niemców precyzja i dokładność. Ich 
popisowym numerem jest lustrzanka, gdzie jeden samolot leci poziomo, 
a drugi tuż nad nim odwrócony „w pozycji na plecach”. Zespół kierowany 
jest przez charyzmatycznego dr. Gerda Beierleina, który karierę lotnika zaczął jeszcze 
w latach 60. ubiegłego wieku. Jego największym sukcesem było zdobycie tytułu 
wicemistrza Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 
Poza dr. Beierleinem na niebie zaprezentują się Dieter Geipel, Michael Storek, Jens 
Bergner i Martino Wirth. 
 
Zespół przyleci dwoma samolotami Zlin 256, 
jednym Zlin 226 oraz najnowszym nabytkiem,  
samolotem Giles GB 202. 
Ostatnia maszyna to jeden z najnowszych samolotów 
akrobacyjnych klasy Unlimited o niesamowitych  
możliwościach pilotażowych. 
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Aero Gera 
Niemiecka precyzja latania 



Mitsubishi Zero 
Legendarny samolot bitwy o Pacyfik 



Japoński samuraj. Najsłynniejszy samolot Cesarskiej Japońskiej Marynarki 
Wojennej. Samolot oblatany w 1939 posiadał ponadprzeciętną sterowność oraz dużą 
lekkość konstrukcji, dzięki czemu przeważał zwrotnością oraz zasięgiem inne 
ówczesne myśliwce. Debiut bojowy przeszedł w 1940 roku podczas wojny z Chinami. 
To za pomocą tych myśliwców Japończycy zaatakowali Pearl Harbour. W pierwszych 
latach wojny nie miał sobie równych w walce kołowej. Ciekawostką jest to, że dopóki 
Amerykanie nie zdobyli latającego egzemplarza w 1942 i nie zrobili serii testów 
w locie, to nie mieli opanowanej skutecznej taktyki do walki z tymi samolotami. 
 
Manewrowość i szybkość maszyn została osiągnięta dzięki lekkiej, nieopancerzonej 
konstrukcji. Co było zaletą w pierwszych latach wojny, stało się przyczyną ich klęski 
w późniejszym czasie, po wprowadzeniu szybszych, opancerzonych i lepiej 
uzbrojonych myśliwców amerykańskich – F4U Corsair, czy P-51 Mustang. 
 
W Lesznie będziemy podziwiać replikę Mitsubishi Zero, 
opartą konstrukcyjnie o Amerykański samolot Texan T6. 
 

Mitsubishi Zero 
Legendarny samolot bitwy o Pacyfik 



Siły Powietrzne RP 
Zespół Akrobacyjny Orlik 
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To elita polskiego lotnictwa. W skład grupy wchodzą doświadczeni piloci 
wojskowi, którzy razem w powietrzu spędzili tysiące godzin. Zespół powstał w 1998 
roku i na co dzień stacjonuje w Radomiu. Piloci swoimi występami uświetniają 
największe imprezy na świecie, gdzie popisują się kunsztem pilotażu.  
 
Samolot, na którym lata grupa, to PZL-130 TC-II Orlik. Jest to jednosilnikowy, 
dwumiejscowy samolot polskiej konstrukcji wyposażony w silnik turbośmigłowy 
z automatycznie przestawianym śmigłem. Konstrukcja jest całkowicie metalowa 
z chowanym podwoziem. Samolot został zaprojektowany do szkolenia pilotów 
wojskowych. 
 
Założeniem było stworzenie płatowca 
o właściwościach lotno-pilotażowych 
zbliżonych do ciężkich 

samolotów odrzutowych.  

Siły Powietrzne RP 
Zespół Akrobacyjny Orlik 
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Siły Powietrzne RP 
Śmigłowce oraz F16 
 

© Zespół Akrobacyjny Orlik 

© Wojsko Polskie © Bartosz Bera 



Śmigłowce Mi-24 w pokazie dynamicznym! 
Legendarne śmigłowce produkcji rosyjskiej. Mi-24 nazywany jest potocznie 
latającym czołgam z racji opancerzenia i siły ognia. Z polską szachownicą 
służył na misjach w Iraku i Afganistanie jako śmigłowiec wsparcia, szturmowy 
i transportowy. W Lesznie wojskowi piloci zaprezentują manewry i figury, 
które wykonywane są w warunkach bojowych. 
 
Na wystawie statycznej będzie można podziwiać śmigłowiec Mi-2 oraz Polski 
wojskowy śmigłowiec W3 Głuszec, który produkowany jest w zakładach PZL Świdnik. 
 
F16 
F-16 Block B52+ Jastrząb wykona kilka głośnych 
przelotów nad lotniskiem. Polski „ef” jest  
nowoczesnym jednosilnikowym myśliwcem  
z trapezowym Skrzydłem i cyfrowym czynnym  

układem sterowania.   
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Siły Powietrzne RP 
Śmigłowce oraz F16 
 



Śmigłowcowa Kadra Narodowa 
Pokaz lotniczej precyzji 
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Po latach nieobecności na niebie ponownie pojawia się Śmigłowcowa Kadra 
Narodowa. To grupa pasjonatów, którzy tworzą dwie zgrane załogi. W 
skład pierwszej z nich wchodzą Marcin Samborski oraz Jędrzej Wiler. Drugą załogę 
tworzy para Maciej Węgrzecki oraz Dominik Punda. Kadra, w której latają panowie, 
została reaktywowana po wielu latach, aby w 2012 roku reprezentować Polskę na XIV 
Mistrzostwach Świata. W ramach mistrzostw rozgrywane są takie konkurencje, jak 
latanie precyzyjne, slalom „fender rigging” oraz konkurencja nawigacyjna. Najlepsi 
prezentują się w tzw. freestyle. 
 
W Lesznie będziemy mogli podziwiać 
precyzję i kunszt pilotażu w slalomie 
równoległym i „fender rigging”, czyli 
precyzyjnym umieszczaniu przedmiotów 
ze śmigłowca w wyznaczonym celu. 
 
Zadania te będą wykonywane na dwóch 
maszynach Robinson 44 
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Śmigłowcowa Kadra Narodowa 
Pokaz lotniczej precyzji 



 

• wiatrakowiec Xeon w pokazie dynamicznym 

• pokaz możliwości samolotu krótkiego startu i lądowania – Carbon Cub 

• lekcja akrobacji szybowcowej z komentarzem Tadeusza Sznuka.  

• loty szybowcowe i akrobacyjne dla widzów pikniku 

• grupy rekonstrukcyjne 

• transporter opancerzony Rosomak  

• pokazy skoczków spadochronowych 

 

© Zespół Akrobacyjny Orlik 
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Dodatkowo na lotnisku 
Centralnej Szkoły Szybowcowej 

ZAPRASZAMY.  
LATANIE JEST FAJNE! 


