
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MATERIAŁ PRASOWY 
 

 

 

 

 

 

 
 

TERMIN 

 Mazury AirShow 3-4.08.2013 

 XV Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur 1-4.08.2013 
i 

MIEJSCE  
 Plaża miejska, i port w Giżycku  

(pokazy lotnicze nad jeziorem Niegocin – wstęp wolny) 
  Lotnisko Kętrzyn Wilamowo 



 
XV MIĘDZYNARODOWY ZLOT PRZYJACIÓŁ LOTNICTWA I MAZUR 

Mazury AirShow 2013 
 

 
 

SPIS TREŚCI  
 

Informacje ogólne o imprezie .................................................................................3 

 

 

Mazury AirShow 2013 – opis imprezy ......................................................................4 

 

 

XV Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur – opis imprezy ...........................5 

 

 

Atrakcje naziemne ..……………………………………………………………………………………………………………..6 

 

 

Atrakcje powietrzne .……………………………………………………………………………………………………….…..6 

 

 

Legendy Lotnictwa .…………………………………………………………………………………………………….......10 

 

 

Media .…………………….............................................................................................11 

 

 

Informacja o organizatorze ..................................................................................13 

 

 

Kontakt .............................................................................................................14 

 

 

Załączniki: Komitet Honorowy; Programy…………………………….......................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       www.lotniskoketrzyn.pl                                                  www.mazuryairshow.pl 

3 

 

Informacje ogólne o imprezie 

  Mazury AirShow 2013 to już jubileuszowa XV edycja jednej z 

największych imprez lotniczych w Polsce. Wcześniej, od 1999 roku, pokazy te 

odbywały się pod nazwą Festyn Lotniczy Mazury gromadząc liczną publiczność 

rozmiłowaną w podniebnych ewolucjach na lotnisku organizatora (Aeroklub 

Krainy jezior) w Wilamowie koło Kętrzyna. W 2010 roku organizatorzy zapragnęli 

zainteresować lotnictwem szerszą publiczność i przenieśli część pokazów nad 

Jezioro Niegocin w okolice plaży miejskiej i portu w Giżycku. Ogromne 

zainteresowanie i zachwyt widzów potwierdziły, że ta właśnie lokalizacja jest 

najlepsza dla imprezy i dlatego kolejne edycje odbywają się właśnie w tym 

miejscu. Scenerią tegorocznej imprezy będzie jezioro Niegocin, a 

miejscami widokowymi będą: plaża miejska, brzegi wokół jeziora, a 

także samo jezioro, na którym znajdą się jednostki pływające (statki, 

jachty, łodzie motorowe, itp.).  

XV Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa jest wydarzeniem 

towarzyszącym  Mazury AirShow 2013, przeznaczonym głównie dla polskich i 

zagranicznych załóg samolotów. Poza integracją wokół idei lotnictwa i wymianą 

doświadczeń uczestników, organizatorzy Zlotu stawiają sobie za cel jak najlepszą 

prezentację walorów turystycznych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, ich 

unikatowego piękna i potencjału wśród tej wyselekcjonowanej grupy docelowej.  

Mazury AirShow 2013 
to: 

 jedyne tego typu pokazy lotnicze w Polsce nad  i na wodzie – nad 

jeziorem Niegocin 

 jedyna znana nam na świecie tego typu formuła imprezy odbywająca się 

jednocześnie w kilku miejscach (lotniska w Kętrzynie, przestrzeń 

powietrzna nad jeziorem Niegocin oraz plaża i port w Giżycku) 

 pokazy lotnicze z udziałem m.in. samolotów akrobacyjnych, samolotów 

odrzutowych, samolotów zabytkowych, śmigłowców, wodnosamolotów 

 wydarzenia towarzyszące takie jak ekspozycja sprzętu lotniczego, loty 

zapoznawcze nad Mazurami, otwarte spotkania z ekspertami,  

w tym z kosmonautą gen. Mirosławem Hermaszewskim 

 licznie zgromadzona publiczność, międzynarodowe załogi, ok. 80-100 
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statków powietrznych 

 specjalny program Zlotu dla załóg samolotowych, obejmujący m.in. 

zamknięte imprezy i spotkania 

 szerokie wsparcie medialne telewizji, radia i prasy ogólnopolskiej i 

regionalnej  

oraz mediów branżowych – lotniczych, turystycznych itd.  

 wielu wybitnych osobowości zasiadających w Komitecie Honorowym 

 

 

 

 

 

 

Mazury AirShow 2013 (3-4.08.2013) 

- opis imprezy   

 

 

MAZURY AIRSHOW 2013 jest 15-stą jubileuszową edycją jednej z 
największych imprez lotniczych w Polsce, przez dekadę organizowanej 

jako FESTYN LOTNICZY MAZURY. 
Co roku do Giżycka przyjeżdżają i tysiące gości, aby wziąć udział w wydarzeniu o 

randze międzynarodowej. współtworzonym przez znakomitych pilotów – 
mistrzów Polski i świata, zespoły pokazowe i indywidualnych pilotów 
akrobacyjnych różnych narodowości.  

Podczas Mazury AirShow nowoczesne samoloty i prototypy bazują koło 
zabytkowych konstrukcji z początku XX wieku. Hydroplany cumują   otoczeniu 

turystycznych jachtów, a każdy z widzów ma możliwość obejrzenia maszyn z 
bliska i porozmawiania z pilotami. Unikalna atmosfera panująca w trakcie 
pokazów wynika z niekomercyjnego charakteru imprezy– piloci, organizatorzy i 

liczni wolontariusze z dużym doświadczeniem to miłośnicy awiacji, pracujący dla 
idei. Być może z tego powodu specjalnie na Mazury AirShow przybywają goście 

z Polski i zagranicy, a lądowanie statków powietrznych z Litwy, Czech, 
Szwecji, Niemiec, a nawet USA, nikogo nie dziwi.  
 

Mazury AirShow to impreza pod wieloma względami wyjątkowa. Pokazy 
odbywają się w niecodziennej i pięknej mazurskiej scenerii, gdzie brzegi jeziora 

stanowią naturalny amfiteatr dla publiczności, zapewniając świetną widoczność. 
Tafla jeziora jest doskonałym lądowiskiem dla maszyn, które rzadko goszczą na 

innych pokazach - wodnosamolotów, czyli latających łodzi i samolotów-amfibii. W  
2011 i 2012 roku wśród gwiazd, które zaszczyciły Mazury AirShow swoją 
obecnością, znalazł się niesamowity „latający jacht odkrywców” – słynny  

 S-38 Sikorsky, jedyny na świecie latający egzemplarz, znany przede 
wszystkim z filmu „Aviator”. Przybycie załogi historycznego Douglasa DC-3, 

Uwe Zimmermana - Extra 200S, zespołu The Flying Bulls, litewskich  
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pilotów z Kauno Aeroklubas - Jak-52 czy Biało-Czerwonych Iskier  

przyciąga za każdym razem dużą ilość obserwatorów. Nie bez znaczenia jest  
również fakt, że Mazury AirShow to jedyne tej wielkości, realizowane na wodzie i 
w powietrzu, europejskie pokazy lotnicze, które można oglądać za darmo!  

W tym roku nie zabraknie m.in. takich gwiazd jak Zespół Akrobacyjny 
„Orlik”, para samolotów F16 w pełnym uzbrojeniu, W-3 Sokół z 2. Grupy 

Poszukiwawczo-Ratunkowej czy  śmigłowiec Mi-24 z Wojsk Lądowych. 
Komentatorem jak co roku będzie znany i lubiany przez wszystkich Tadeusz 
Sznuk- wyróżniony TELE KAMERĄ 2012 i Superwiktorem. 

 
 
 
 

 
XV MIĘDZYNARODOWY     ZLOT 

PRZYJACIÓŁ LOTNICTWA I MAZUR 

(1-4.08.13)  

– opis imprezy   

 

XV Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa jest 
imprezą towarzyszącą Mazury AirShow 2013 i 

integrującą pilotów krajowych i zagranicznych. Grupą 
docelową Zlotu są środowiska właścicieli 

samolotów i pilotów oraz pasjonatów lotnictwa.  
Na Zlot corocznie przybywa kilkadziesiąt (w przypadku 
ostatniej edycji – 70) statków powietrznych z załogami 

polskimi oraz międzynarodowymi. Wizyty te są 
niejednokrotnie impulsem do oddolnej promocji Zlotu i Mazury AirShow 2013 za 

granicami kraju (np. artykuły w szwedzkiej, niemieckiej prasie na temat 
„wyprawy roku” załogi samolotu DC-3 Dakota czy PA 
18).W 2013 roku dla uczestników Zlotu przewidziano 

bogaty program turystyczno-rekreacyjny.  Poszczególne 
punkty programu Zlotu mają charakter zamknięty  tylko 

dla uczestników Zlotu oraz akredytowanych dziennikarzy i 
VIP. Pobyt na Mazurach ma być fascynującym i 
niezapomnianym przeżyciem - „weekendem roku”, 

zachęcający do kolejnych powrotów na Mazury. 
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ATRAKCJE NAZIEMNE: 

Mazury AirShow to impreza dla całych rodzin, 

gwarantująca wielką wakacyjną  przygodę dla 
małych i dużych miłośników awiacji.  
Z myślą o przebywających na Mazurach 

turystach realizowany jest program, który ma 
zachęcić do korzystania z atrakcji 

towarzyszących pokazom lotniczym, między 
innymi: Loty promocyjno- zapoznawcze w 
ramach akcji Mazury Cud Natury i wystawa 

statyczna samolotów.  
Z lotniska Kętrzyn Wilamowo wszyscy chętni 

mogą odbyć podniebną wycieczkę nad Krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Loty 
widokowe odbywają się przez cały czas trwania imprezy.  
Lotnisko Kętrzyn Wilamowo, z którego startują samoloty biorące udział w 

pokazach w Giżycku, będzie w dniach 3-4 sierpnia otwarte dla publiczności. 
Każdy będzie mógł z bliska zobaczyć samoloty akrobacyjne, sprzęt lotniczy oraz 

porozmawiać z pilotami. Lotniskiem zapasowym będzie Mazury Residence k. 
Giżycka. Lotnisko to będzie przyjmowało część samolotów biorących udział w 
pokazach. 

Mazury AirShow 2013 to również szereg równoległych atrakcji. Dla tych, którzy 
pragną przeżyć niesamowitą przygodę, przygotowany został program 

spadochronowy. Każdy będzie mógł skoczyć z samolotu z instruktorem (w 
tandemie) lub samodzielnie! Dodatkowo odbędzie się Koncert Orkiestry 

Wojskowej oraz nocny pokaz sztucznych ogni na molo.  
Atrakcją zamkniętą, przeznaczoną dla pilotów, gości (VIP), dziennikarzy 
akredytowanych, sponsorów i organizatorów jest Ship - Party – wieczorny 

bankiet na statku, połączony z wręczeniem statuetek i wyróżnień. 
 

ATRAKCJE POWIETRZNE m.in.: 

ZESPÓŁ AKROBACYJNY ” ORLIK” 

 
Jeden z zespołów akrobacyjnych Polskich Sił 

Powietrznych. Powstał w 1998 roku i stacjonuje w 
Radomiu. Swoje akrobacje w powietrzu wykonują 
na turbośmigłowcach PZL-130 Orlik i właśnie stąd 

pochodzi ich nazwa. Od roku 2003 w skład 
zespołu weszło 9 maszyn przez co stał się jednym 

z nielicznych zespołów akrobacyjnych 
wykonujących pokazy w tak dużym składzie. Do 
2005 roku zespół wziął udział w licznych pokazach 

lotniczych w kraju i za granicą. Pod koniec roku 
2005 zadecydowano o wstrzymaniu działalności 

akrobacyjnych. Rok 2007 okazał się być bardzo sprzyjający, ponieważ grupę 
reaktywowano i do nowego składu weszło 7 samolotów (5 maszyn PZL-130 TC-1 
Orlik oraz 2 PZL-130 TC-II Orlik). Do dnia dzisiejszego grupa Orlik aktywnie 

działa na pokazach lotniczych w Polsce, zdobywając  wielokrotnie dowody 
uznania za niesamowite umiejętności pilotów.  

Aktualny skład zespołu:   
kpt. pil. Dariusz Stachurski - lider zespołu, kpt. pil. Krzysztof Kidacki - lewe 
skrzydło; por. pil. Michał Czerwiec - lewe skrzydło; kpt. pil. Robert Osys - prawe 

skrzydło; por. pil. Michal Anielak - prawe skrzydło; kpt. pil. Dariusz Stańczyk – 
solista 
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DWA SAMOLOTY  F16 

F-16 Fighting Falcon (ang. Walczący Sokół) 
– samolot  wielozadaniowy zaprojektowany 

przez amerykańską wytwórnię General 
Dynamics Od drugiej połowy lat 70 XX 

w. do 2007 roku wyprodukowano 4459 
egzemplarzy. 
F-16 jest użytkowany przez siły 

powietrzne 25 krajów, w tym Polski. Wbrew 
dosłownemu tłumaczeniu, w Polsce przyjęto 

nazwę „Jastrząb”. Wśród amerykańskich 
pilotów znany pod nazwą Viper (Żmija). 

 

 

Mi - 24 
 

Jest to ciężki śmigłowiec bojowy 
szturmowy i przeciwpancerny 

produkowany w Rostowskiej Fabryce 
Śmigłowców "Rostwiertoł" w Rostowie 
nad Donem. Zadaniem Mi-24 jest 

wsparcie z powietrza i transport do ośmiu 
żołnierzy w przestrzeni ładunkowej. 

Wprowadzony do służby w siłach 
powietrznych Związku Radzieckiego w 
1976 roku jest obecnie bardzo popularny 

i używany przez ponad 30 państw. Mi-24 
był nazywany przez pilotów radzieckich 

latającym czołgiem od charakterystycznego wydłużonego kształtu, który osiagał 
21,35 m. Określali go również krokodylem ze względu na jego barwę co sprzyjało 
dobremu kamuflażowi. Wielokrotnie unowocześniany i modernizowany, w 

polskim lotnictwie wojskowym wykorzystywany jest do dnia dzisiejszego. 

 

 

PZL W-3 SAR SOKÓŁ Z 2.GPR W POKAZIE RATOWNICZYM 
 

PZL W-3 SAR SOKÓŁ to 

wielozadaniowy śmigłowiec produkcji polskiej z PZL 
Świdnik, który jest wykorzystywany przez 2 Grupę 
poszukiwawczo Ratowniczą stacjonującą na Lotnisku 

w Mińsku Mazowieckim.  2. GPR a podlega pod 3. 
Skrzydło Lotnictwa Transportowego w Powidzu. 

Utrzymaniem Dyżuru Ratowniczego zajmuje się 6 
załóg wyszkolonych i profesjonalnie przygotowanych 
do realizacji działań ratowniczych z powietrza. 

Wyposażenie medyczno –ratownicze zabudowane w śmigłowcu przeznaczone jest 
do ewakuacji i udzielaniu pierwszej pomocy personelowi i pasażerom wojskowych 

i cywilnych statków powietrznych, ewakuacji rannych transportem lotniczym, 
ewakuacji i udzielaniu pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.  
Dowódcą 2.GPR jest mjr pil. Piotr Bieżoński. 
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THE FLYING BULLS 

Grupa Akrobacyjna "The Flying Bulls" – czeski zespół akrobacyjny, powstał w 
1960 roku, często występujący podczas pokazów lotniczych w Polsce i za granicą. 

Grupa korzysta z niebiesko-srebrnych samolotów Zlin Z-50. Nazwa "Flying Bulls" 
pochodzi od nazwy jej sponsora, producenta napojów energetycznych. Od 

początku istnienia popisową akrobację 
zespołu stanowiło ”lustro” dwóch samolotów 
połączone z beczką w wykonaniu trzeciego 

pilota. W skład wchodzą: 
1. Radka Máchová – lider – Zlin-50LX  
2. Jiří Saller – lewoskrzydłowy – Zlin-50LX 
3. Miroslav Krejčí – prawoskrzydłowy – Zlin-

50LX 
4. Jiří Vepřek – zamykający – Zlin-50LX 
5. Jiří Tlustý – założyciel, mentor 

6. Miloš Špreňar – mechanik 
7. Martin Nepovím – manager 

 

UWE ZIMMERMAN NA EXTRA 200S 

Ten sympatyczny niemiecki pilot uprawia latanie 
akrobacyjne hobbystycznie. Zakupił do tego celu wyczynowy 

samolot Extra 200 i lata rozrywkowo, często również na 
pokazach lotniczych. Zimmerman szczególnie lubi pokazy na 
Mazurach, bo jak twierdzi nigdzie nie ma tak ciepłej 

atmosfery i takiej sympatycznej publiczności jak u nas. Nie 
możemy się  więc doczekać aż żółta Extra przetnie giżyckie 

niebo a Uwe przez radio rzuci swoje hasło do rozpoczęcia 
pokazu: "Let's Rock'n'roll!" 

W ramach podziękowania za ciepłe przyjęcie otrzymaliśmy  od Uwe 

Zimmermanna list w którym napisał: 

„…Mazury Airshow 2012-  kojarzą mi sie z przede wszystkim : 
 
  - ze wspaniałym wydarzeniem i wspaniałymi ludźmi, dzięki którym impreza ta 

     znalazła sie w moim kalendarzu pod hasłem " VERY IMPORTANT"; 
  - z ciepłym i serdecznym przyjęciem widzów oglądających pokazy; 

  - z widokiem, który rozpościera sie zawsze przede mną kiedy  wykonuje lot  
    jeziorem Niegocin; 
  - z nowymi znajomościami zawiązanymi podczas tych paru niezapomnianych 

    Dni; 
  - z nieposkromiona ciekawością ludzka i z chęcią poznania tajników latania 

     Akrobatycznego; 
  - z powiedzeniem " Uwe Rock & Roll", które za każdym razem wywołuje 

     uśmiech na moich ustach; 
   - z ciepłem,  gościnnością domu Basi i Stanisława i przywilejem bycia przez 
     parę dni częścią ich rodziny; 
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   - z  długimi rozmowami prowadzonymi z kolegami pilotami, 

 
a także z pogoda, która jest zawsze odpowiednia do latania ( Stanisław twierdzi, 
ze każda pogoda jest piękna i nie wolno na nią narzekać). 

Chyba dlatego ma przywileje w niebie i kiedy wszędzie hulają burze przed i po 
imprezie, podczas Mazury AirShow pogoda jest zawsze jak na zamówienie. 

Do zobaczenia  na kolejnym  Mazury AirShow ! Pozdrowienia dla całej ekipy 
Mazury AirShow …” 

 

 

JAK-50 i JAK- 52 
 

Litewscy piloci są stałymi gośćmi mazurskich 
pokazów. Samoloty na których latają to świetne 

radzieckie maszyny szkolne - Jakowlew Jak-50 i 
Jak-52. Pomimo, że nie są to samoloty 
wyczynowe, doskonale nadają się do prezentacji 

figur akrobacji zespołowej i indywidualnej. Litwini 
zaś słyną z nieprzeciętnej precyzji z jaką wykonują 

swoje pokazy. W ubiegłym roku dali niezwykły pokaz umiejętności lecąc w 
ciasnym szyku z dużym samolotem transportowym Dakota DC-3. 
 

WODMNOSAMOLOTY 

PIPER PA-18 
Piękny klasyczny górnopłat, konstrukcyjnie pochodzący 

z lat 50. XX wieku, jest jednym z najpopularniejszych 
samolotów w północnej Ameryce. W wersji wyposażonej 

w pływaki pozwala dotrzeć wszędzie, również tam, gdzie 
nie ma dróg i lotnisk. Na Mazurach oglądaliśmy 

egzemplarz z Niemiec, a w tym roku także będziemy 
gościć przesympatyczną załogę z Niemiec na tej 
niezwykłej latającej maszynie. 

 
Po wizycie Pipera PA – 18 na Mazurach, w ramach podziękowania dostaliśmy od 

załogi taką wiadomość: 

„...To był pierwszy raz , kiedy uczestniczyliśmy w pokazach lotniczych Mazury AirShow. 

To była również pierwsza wizyta w Polsce. Pokazy lotnicze Mazury Airshow  są wyjątkowe 

w Europie, gdyż odbywają się nad wodą. Jako piloci wodnosamolotu mieliśmy okazję być 

bardzo blisko publiczności. Mogliśmy zaprezentować zalety wodnosamolotu, który jest 

niestety rzadkim widokiem w dzisiejszej Europie. Zespoły lotnicze podczas pokazów są 

bardzo profesjonalne. Byliśmy zachwyceni gościnnością oraz życzliwością, którą 

otrzymaliśmy. Program rozrywkowy wokół pokazów, jak wspólne grillowanie pilotów i rejs 

statkiem był doskonałą okazją do nawiązania kontaktu z innymi pilotami oraz zespołami 

akrobacyjnymi AirShow. Czuliśmy się jak w domu i z całą pewnością na pewno jeszcze 
wrócimy… " 

Ponadto, dzięki zaangażowaniu Ruedigera i Nathalie, w wielu wydaniach 
niemieckiej prasy ukazały się artykuły o pobycie Pipera PA-18 na Mazurach i 

udziale w Mazury AirShow 2012: 

„… Nathalie i Ruediger Hahn … są ryzykantami. Spontanicznie przyjęli zaproszenie 
Stanisława Tołwińskiego, prezesa „Aeroklubu Krainy Jezior” i jego zespołu,  
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na Mazury AirShow… Ani przez chwilę Nathaliei i Ruediger Hahn tego nie żałowali, 

tegoroczny urlop połączyli z udziałem w pokazach lotniczych. Doświadczyli naprawdę 

fascynującego czasu w Polsce … PA-18 z południowych Niemiec był jedynym 

wodnosamolotem. Starty i lądowania w wodzie bezpośrednio przed tłumem w porcie w 

Giżycku okazały się sensacją. Impreza była przekazywana przez wiele stacji 

telewizyjnych w Polsce i fotoreporterów, nie tylko z Polski, pewnie chwytających spektakl 

na zdjęciach……We wszystkich swoich podróżach po Europie, Nathalie i Ruediger Hahn 

zawsze doświadczyli świetnej gościnności – ale to, co przeżyli w tym roku w Polsce 

przewyższa wszystko. „Mamy wielu przyjaciół i możemy Polskę, a w szczególności Mazury 

z miastem Kętrzyn, Giżycko i Ełk polecić jako cel urlopów pod każdym względem… tak 
pisze Nathalie Hahnw e-mailu do redakcji.” 

Oprócz znanego i lubianego PIPER PA 18 gościć będziemy inne wodnosamoloty z 
Niemiec.  

 
Po raz pierwszy na Mazurach zaprezentuje się także Beaver DHC-2, własność 

Pana Roberta Biernata z Lotniska Żerniki k/Poznania. 
 
 

 

 

 

 

 

LEGENDY LOTNICTWA  

S-38 SIKORSKY  
 

Podczas Mazury Airshow 2011 i 2012 mieliśmy 

okazję gościć wspaniały   historyczny samolot-
amfibia – S-38 Sikorsky, który prezentował się 

widzom podczas niskich przelotów oraz 
lądowania i startu z powierzchni jeziora 
Niegocin. Jest to z pewnością wielka gratka dla 

wszystkich fanów lotnictwa. S-38 Sikorsky to 
słynny amerykański samolot-amfibia, nazywany 

"Podniebnym Jachtem Odkrywców".  
Do naszych czasów przetrwały jedynie dwa 
egzemplarze, a ten, który mieliśmy okazję gościć na Mazury AirShow, brał udział 

w filmie Aviator. Jego malowanie nawiązuje do „Osa’s Ark” - S-38, którym słynni 
podróżnicy – Martin i Osa Johnson – przelecieli jako pierwsi nad górami 

Kilimandżaro i Kenia, a także odbyli podróż wzdłuż Afryki, dokumentując ją na 
kliszach filmowych. Z przykrością przyjęliśmy wiadomość od właścicieli o 
sprzedaży S-38 Sikorsky. W ramach podziękowania za wspaniałą atmosferę 

podczas pokazów, poniżej cytujemy jedną z wypowiedzi Toma Schredea : 
 
„… Muszę szczerze przyznać, że Mazury AirShow jest jedną z pereł pokazów na naszej  

europejskiej trasie. Bardzo miło było nam poznać wszystkich ludzi, których tam 

napotkaliśmy i było tak wspaniale jak tylko mogło być! Naprawdę było świetnie - 

informujemy także i polecamy imprezę naszym przyjaciołom oraz namawiamy ich do 

przylotu w tutejsze rejony… 

 

…Jeżeli chodzi o cytowanie moich wypowiedzi - nie krępuj się. Możesz powiedzieć 
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wszystkim, że uważamy Twoje AirShow za NAJLEPSZE.” 

 

DOUGLAS DC-3  
 

Legendarny amerykański samolot transportowy, 

stworzony w 1935 roku na  zamówienie American 
Airlines. DC-3 okazał się samolotem niezwykle 

udanym, długowiecznym i wdzięcznym w eksploatacji. 
Przez ponad 30 lat po II Wojnie Światowej 

podejmowano nieskuteczne próby stworzenia  
samolotu, który byłby godnym następcą DC-3. Dakota  
może lądować niemal wszędzie - wystarczy jej 700 m w miarę równego terenu.  

Egzemplarz, który przyleci na Mazury AirShow 2013, pochodzi ze Szwecji. DC-3 
zabiera na pokład 24 pasażerów. Należy do szwedzkiego Stowarzyszenia  

Latających Weteranów ”Flygande Veteraner”, z siedzibą na sztokholmskim 
lotnisku Bromma. Organizacja ma dwudziestosiedmioletnią historię i ponad 2,7 
tys. członków podróżujących samolotami po Europie.. 
 
 

Załoga ze Szwecji tak komentuje pobyt na Mazurach: 
 

„…Stało się to juz tradycją że Flygande Veteraner i nasze DC-3 SE-CFP odwiedza 

Wilamowo i corocznie pokazy lotnicze Mazury AirShow. Pokazy lotnicze same w sobie są 

fantastycznym wydarzeniem w którym na pewno warto uczestniczyć, wiele ciekawych 

samolotów i wspaniałych przyjacielsko nastawionych ludzi. Ale jest coś więcej.  

Atrakcyjny krajobraz Warmii i Mazur szczególnie ze strony historii, zabytków, 

wspaniałych ludzi i ich serdeczności, nie wspominając już o dobrym jedzeniu, dotyka nie 

tylko serca ale i żołądki naszych pasażerów i załogę. Opowieści po powrocie w Szwecji na 

temat naszych doświadczeń zachęcają nowych i  wyczekujących pasażerów. Wszyscy nie 

możemy sie doczekać udziału w 2013 roku. Serdeczne Pozdrowienia, Lars” 

 

MEDIA 

Mazury AirShow należy do imprez, na które dziennikarze przyjeżdżają z 
przyjemnością, łącząc pracę z odpoczynkiem. Stałym widokiem podczas pokazów 

jest zamknięta strefa dla mediów, zapełniona wozami transmisyjnymi, kamerami 
i pracownikami ekip telewizyjnych.  

Podczas ubiegłorocznej edycji Mazury AirShow udział wzięło 72 akredytowanych  
dziennikarzy, 4 ekipy telewizyjne robiące wejścia „na żywo” z wozów 

satelitarnych oraz 3 stacje radiowe. 
Obszerne relacje z pokazów są zamieszczane w prasie drukowanej, radiu, 
telewizji i internecie, w mediach lokalnych i ogólnopolskich.  

Dotychczasowe przekazy w mediach są w pełni udokumentowane (skany, 
wycinki, nagrania, zrzuty ekranowe stron internetowych, opinie dziennikarzy, 

zapowiedzi).  
Ważnym wydarzeniem dla obsługi medialnej zawsze był/będzie znakomity 
komentarz pokazów w wykonaniu pilota ale i znanego dziennikarza Tadeusz 

Sznuka. Niedawny sukcesor Tele Kamery oraz Super Wiktora będzie zachwycał 
swoim rzeczowym komentarzem również podczas „Mazury AirShow 2013”. 
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE MAZURY AIRSHOW 2013 
 
W 2013 roku przewidujemy szeroką kampanię informacyjno-promocyjną na skalę 

ogólnopolską. 
Na chwilę obecną współpracujemy z firmą CityBoard Media dzięki  której, 

zostaną wykorzystane przez nas  billboardy 6x3m, supercityboardy 12x4m 
oraz ecolighty w największych miastach Polski.  
Mazury Airshow 2013 promowana będzie również przez Grupę Wydawniczą 

Polskapresse w 8 dziennikach regionalnych (format 2x3) oraz przez wsparcie 
redakcyjne w serwisie naszemiasto.pl 

Pozwoli to na bardzo szeroko zakrojoną promocję imprezy i naszych partnerów, 
nie tylko w zasięgu regionalnym. 
Wystąpienie do najwyższych władz w Polsce o udział w Komitecie Honorowym 

oraz do najbardziej znaczących mediów o przyjęcie patronatu medialnego, 
wzmocni i podniesie rangę wydarzenia.  
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                       INFORMACJE O ORGANIZATORZE 
 

                             AEROKLUB KRAINY JEZIOR  
 

 

Organizatorem obu imprez jest Aeroklub Krainy Jezior, z siedzibą w 

Giżycku,  działający na terenie Mazurskiego Lotniska Kętrzyn 

Wilamowo. W sezonie letnim Aeroklub organizuje cyklicznie 

kilkanaście imprez.  

 

Aeroklub Krainy Jezior, specjalizuje się w realizacji programów lotniczych i Fundacja 

MILITARY PARK, która w oparciu o istniejący obiekt edukacyjno - historyczny oraz stałą 

ekspozycję militariów zapewnia atrakcje naziemne. Aeroklub Krainy Jezior organizuje od 

1999 roku Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa Festyn Lotniczy MAZURY, obecnie 

pod nazwą Mazury AirShow – jedną z największych imprez lotniczych w Polsce. Prolog 

sezonu stanowi Wojskowa Majówka, epilog -Dzień Pamięci Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego i Jana Pawła II. W 2007 roku Aeroklub Krainy Jezior był gospodarzem 

Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej i Samolotowej, a rok 

później XII  Europejskiego Zlotu Samolotów AN-2, wyjątkowo wysoko ocenionego przez 

uczestników. Wszystkie imprezy są ogólnodostępne, wstęp na nie bezpłatny, a 

organizacja możliwa dzięki zaangażowaniu osób i instytucji zaprzyjaźnionych z 

Aeroklubem.  
 

Nadrzędnym celem działalności Aeroklubu Krainy Jezior jest popularyzacja lotnictwa oraz 

promocja regionu Mazur. Członkowie Aeroklubu aktywnie uczestniczą w akcjach 

mających na celu propagowanie idei tworzenia sieci lotnisk w województwie warmińsko-

mazurskim i promocję  transportu lotniczego, jako  wielkiej szansy dla regionu. Od kilku 

lat lotnisko Wilamowo cieszy się opinią modnego i atrakcyjnie położonego kompleksu, 

który warto odwiedzić nie tylko podczas imprez lotniczych.  
 

Pokazy lotnicze, unikalna możliwość obcowania ze środowiskiem lotniczym oraz duża 

baza sprzętu na wystawie statycznej gromadzą corocznie kilkudziesięciotysięczne tłumy 

obserwatorów. W 2010 roku Aeroklub Krainy Jezior wspólnie z partnerami -aeroklubami z 

Litwy (Kowna i Mariampola)  realizował projekt pn.: "Inauguracja Transgranicznej 

Turystyki Lotniczej". Dzięki tym działaniom możliwe staje się wprowadzenie na rynek 

polski i litewski nowego produktu turystycznego - turystyki lotniczej.  
 
 

Wybrane wyróżnienia:  

· „Błękitne Skrzydła” – prestiżowa nagroda przyznana przez Krajową Radę Lotnictwa 

   oraz Redakcję Magazynu Lotniczego „Skrzydlata Polska”; 

· „Turystyczny Produkt Roku Warmii i Mazur” – 2008 i 2011 r. certyfikat 

   Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;  

· „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” –2008 certyfikat  Marszałka 

   Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wyniku konkursu we współpracy z redakcjami 

   „Gazety Olsztyńskiej”, „Dziennika Elbląskiego” oraz Polskiego Radia Olsztyn; 

·  Honorowa odznaka „Za Zasługi dla Turystyki”, przyznawana przez Ministra Sportu i 

   Turystyki;  

· „Lotnicze Orły 2011” – statuetka przyznana w wyniku plebiscytu internetowego w  

   kategorii Promotor Roku, przyznana przez portal „ lotniczapolska.pl”; 

·  Fundusz Małych Projektów- Certyfikat Uznania dla Aeroklubu Krainy Jezior,  

   przyznany za oryginalność realizacji w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej , 

   której celem był Transgraniczny Program Współpracy Litwa- Polska. 

· nominacja do finału w V edycji konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. 

  „Polska Pięknieje- 7 cudów Funduszy Europejskich” w kategorii Turystyka  

   Transgraniczna i Międzynarodowa;  

· wyróżnienie nadane w 2012r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego za projekt 

   „ Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej”. 
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KONTAKT 

 
Aeroklub Krainy Jezior posiada bogatą dokumentację mogącą stanowić punkt wyjścia do 

przygotowania materiału redakcyjnego  lub scenariusza audycji realizowanych podczas 

imprezy. Informacje na temat lotniska Kętrzyn Wilamowo oraz organizowanych imprez 

lotniczych można także znaleźć na naszej stronie internetowej: www.lotniskoketrzyn.pl  

Do materiału prasowego dołączone zostały następujące załączniki: Komitet Honorowy i 

Program XV MZPLiM  oraz Program „Mazury AirShow 2013”. 

www.lotniskoketrzyn.pl 

www.mazuryairshow.pl 

 

Kontakt: 

Iwona Doroszko-Bigda  

kom. 0 503 172 835 

tel./fax: 89 752 45 21 

e-mail: i.doroszko@mazuryairshow.pl 

 
 

OPR: BIURO PRASOWE  & PR LOTNISKO KĘTRZYN WILAMOWO 
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