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Mazury AirShow 2022

Niezwykłe wyczyny pilotÛw 
nad jeziorem Niegocin 
Nietuzinkowe samoloty, lotnicze akrobacje i tłumy na giżyckim molo. Za nami XXII edycja jednej z największych imprez 
lotniczych w całej Polsce, czyli Mazury AirShow. Wyjątkowe powietrzne pokazy podziwiali mieszkańcy, turyści, 
żeglarze oraz pasjonaci lotnictwa.

cydowanie lepsza, a pod-
niebne akrobacje podziwiało 
mnóstwo mieszkańców i tu-
rystów. 

Najbardziej widowis-
kowe były pokazy akrobacji 
lotniczej. Grupa Orlen Żela-

zny, Team Orlik oraz litews-
ki zespół ANBO zapewniły 
publiczności, tłumnie zgro-
madzonej nad jeziorem 
Niegocin, dawkę niezapom-
nianych wrażeń. 

Orlen Grupa Akrobacy-
jny Żelazny bierze udział w 
najważniejszych imprezach 
lotniczych w Polsce i na 
świecie. Zespół ma na swo-
im koncie pokazy w Niem-
czech, Szwecji, Czechach, a 
nawet w Korei Południowej. 
Specjalnością grupy jest 
wykonywanie akrobacji na 
różnych typach samolotów 
w formacjach od 2 do 6 
samolotów. Podczas poka-
zów maszyny dzieli od siebie 
nie więcej niż kilka metrów, 
tak było również w Giżycku.  
W tym samym czasie i w jed-

nej wyznaczonej przestrzeni 
pokazu samoloty latały w 
szyku, który odpowiednio 
rozdzielały i łączyły, wyko-
nując poszczególne figury. 

Natomiast Team Orlik to 
największy zespół akroba-
cyjny Polskich Sił Powietr-
znych. Zespół Orlik powstał 
w 1998 r., stacjonuje w Ra-
domiu i lata na samolotach 
turbośmigłowych PZL-130 
Orlik. Piloci rekrutują się z 
instruktorów latania. Grupa 
jest obecna na wielu pols-
kich pokazach lotniczych, 
nie mogło więc jej zabraknąć 
na Mazury AirShow.

Z kolei zespół akrobacy-
jny Presidential Team ANBO 
stanowiło trzech pilotów i 
trzy samoloty akrobacyjne 
Jak-50. Przylecieli na pokaz 

do Giżycka z Litwy. Jak-50 
to radzieckie, akrobacyjne, 
jednoosobowe samoloty sz-
koleniowe, są produkowane 
do dziś od 1975 r. Interesu-
jącą ciekawostką jest fakt, że 
jednym z pilotów ANBO jest 
były premier Litwy- Rolan-
das Paksas. 

Widowiskowe Mazury 
AirShow, stanowią jedne z 
największych cywilnych po-
kazów lotniczych w Polsce. 
Ich historia sięga roku 1999 
roku, kiedy to Aeroklub 
Krainy Jezior stworzył pier-
wszą międzynarodową im-
prezę lotniczą. Rok później 
impreza ta zyskała nazwę 
Festyn Lotniczy Mazury i 
odbywała się w latach 2000-
2009 na lotnisku Kętrzyn 
Wilamowo. Dopiero XI edy-
cja wydarzenia odbyła się 
nad jeziorem Niegocin. Od 
tej pory Mazury AirShow 
na stałe wpisał się w giży-
cki kalendarz imprez i dziś 
jest imprezą kultową nie 
tylko dla mieszkańców, ale 
również dla miłośników lot-
nictwa. 

Inicjatorem i po-
mysłodawcą pokazów 
lotniczych jest Stanisław 
Tołowiński, prezes Aeroklu-
bu Jezior Mazurskich. 
(PTS)

W sobotę, 6 sierpnia 
2022 r. z uwagi na bezpiec-
zeństwo pilotów, pierwszy 
blok pokazów został  prz-
esunięty o ponad godz-
inę. Mimo niekorzystnych 
warunków atmosferycznych 

wydarzenie zgromadziło na 
giżyckim molo, jak i jeziorze 
Niegocin, wielu obserwa-
torów. 

W niedzielę drugiego 
dnia imprezy, aura była ide-
alna. Frekwencja był zde-

fot. Dominik Misiun 


