
Po 2 latach przerwy spowodowanej pande-
mią COVID-19 i w wyniku apeli wielu przy-
jaciół Mazur przygotowaliśmy 22-gą edycję 
największych cywilnych pokazów lotniczych 
„non profit” w Polsce, znanych w Europie pn. 
„Mazury AirShow”. Tegoroczna edycja pn. 
„Mazury AirShow 2022” została zaplanowa-
na jako finał XXIV Międzynarodowego Zlo-
tu Przyjaciół Lotnictwa, jak zawsze odbędzie 
się w pierwszy weekend sierpnia, w dniach 
6-7.08.2022., na którą po wymuszonej prze-
rwie serdecznie zapraszamy.

By zachęcić do spędzenia kilku dni w Krainie 
Wielkich Jezior Mazurskich w atmosferze lot-
niczych akcentów znakomitych pilotów, przed-
stawiamy kilka bardzo istotnych (w naszym 
uznaniu) atutów tego wielkiego, „non profit” 
IVENTU publicznego. Mazury AirShow, to 
jedyne lotnicze widowisko co do formy realiza-
cji w przepięknej scenerii (nad wodą j. Niegocin 
i na wodzie – wodnosamoloty) i zawsze (21 zre-
alizowane – najdłużej w Polsce) nie biletowane 
a oglądane przez ponad 200 tys. obserwatorów.

Czym możemy się pochwalić? Co może się 
spotkać z Państwa uznaniem?

Wprawdzie pamiętam powiedzenie „samo-
chwała w kącie stała” więc oprę się wyłącz-
nie na faktach a nie subiektywnych opiniach. 

Zaczęliśmy Festynem Lotniczym Kętrzyn 
w 1999 roku a od 2010 roku pod nazwą Mazu-
ry AirShow, które w 2013 roku wyróżniono sta-
tuetką w konkursie „Najlepszy Produkt i Usłu-
ga Warmii i Mazur”. Natomiast w 2014 roku 
zostały, wyróżnione przez Marszałka Woje-
wództwa certyfikatem marki regionalnej „Pro-
dukt Warmia Mazury”;

Podczas Centralnych Uroczystości Obcho-
dów 100-lecie Lotnictwa Polskiego, w Warsza-
wie, oceniając rangę i znaczenie atrakcyjności 
lotniczo-społecznej, wyróżniono Mazury Air-
Show wręczeniem „BŁĘKITNYCH SKRZY-
DEŁ” – dotychczas dla jedynych pokazów 
w Polsce

Bazą pokazów i miejscem wystawy statycz-
nej jest/bywa zawsze lotnisko Kętrzyn Wilamo-
wo (historyczne lotnisko Kwatery Hitlera). Od 
11-stej edycji w ramach uatrakcyjnienia, dyna-
miczne pokazy odbywają się w Giżycku w prze-
pięknej scenografii na jeziorze (wodnosamolo-
ty) i nad jeziorem Niegocin.

Oglądane są bez ograniczeń z plaży miejskiej, 
portu Żeglugi Mazurskiej, brzegów jeziora, stat-
ków i setek jachtów zakotwiczonych na jeziorze, 
a nawet z balkonów domów Giżycka.

W dniach 1-7.08.2022 t.j. w okresie 
poprzedzającym pokazy i w dniach pokazów 

zaplanowano funkcjonowanie AirShow Radio 
na częstotliwości 89.1 MHz, dzięki które-
mu w czasie realizacji bloków pokazów może 
być emitowany fachowy komentarz dla obser-
watorów w promieniu kilkunastu kilometrów. 
Zachęcam do słuchania za pośrednictwem zwy-
kłych odbiorników radiowych lub z wykorzy-
staniem smartfonów (telefonów komórkowych) 
czy tabletów. Warto o tym pamiętać i skorzystać 
z istnienia AirShow Radio, bo oglądanie poka-
zów bez komentarza przypomina „niemy film”.

Mam nadzieję, że zachęciłem Państwo 
do zaplanowania lotniczo-wodniackiego, pierw-
szego sierpniowego weekendu w Krainie Wiel-
kich Jezior Mazurskich?

Dla pasjonatów lotniczych pokazów a któ-
rym inne zajęcia nie pozwolą odwiedzić Mazu-
ry mamy ważną informację, którą warto zapa-
miętać!

Otóż w dniach zaplanowanych pokazów 
i w tym roku będzie funkcjonowało Studio TV 
Mazury AirShow. Dzięki tej transmisji dociera-
my wprost z Polski, z Mazur internetem w świat. 
Przed pokazami lotniczymi udostępnimy infor-
macje jak się włączyć do oglądania internetowej 
transmisji mazurskich pokazów. Jako ciekawost-
kę warto wiedzieć, że w 2018 roku kiedy odby-
wała się jubileuszowa, 20-sta edycja mazurskich 

pokazów, zespół naszego Studia TV odnotował  
wejścia z 40 państw.

Wzmocnieniem merytorycznym mazurskich 
pokazów lotniczych  od  edycji w 2018 roku jest 
specjalne  czasopismo lotniczepn. „Mazury Air-
Show’22”. To już 3 okolicznościowy magazyn-
-rocznik, w atrakcyjnej szacie graficznej, dwuję-
zyczny (w j. polskim i angielskim). Z założenia 
jest i ma być intelektualnym wsparciem najwięk-
szych cywilnych pokazów lotniczych w Polsce. 
Celem ponadczasowego wydawnictwa jest atrak-
cyjna prezentacja wybranych samolotów, cieka-
wych zdarzeń i zespołów lotniczych, ważnych 
wydarzeń z historii lotnictwa oraz problemów 
rozwijającego się lotnictwa XXI wieku, w gra-
fice i formie przystępnej dla szerokiego kręgu 
odbiorców.

Szczęśliwym nabywcom lotniczego magazy-
nu, życzę miłego czytania ciekawych a dotych-
czas nieznanych tekstów, natomiast obserwa-
torom Mazury AirShow 2022, wspaniałych 
wrażeń i chwil spędzonych w atmosferze lot-
niczej.

Do zobaczenia na lotnisku Kętrzyn Wilamo-
wo i w Giżycku nad jeziorem Niegocin, gdzie 
w imieniu organizatorów zapraszam!!!
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W sercu Mazur, w okresie nasilenia turystycznego, „Mazury AirShow 2022”
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