Świdnik, 05.04. 2018

Świdnik Air Festival – informacje
•

Już od 9 i 10 czerwca 2018 r. zapraszamy na pokazy śmigłowców, samolotów wojskowych,
cywilnych i historycznych. Miejscem wydarzenie będzie lotnisko cywilne, położone w
sąsiedztwie Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Organizatorami Świdnik Air Festival 2018 są
Urząd Miasta w Świdniku i Miejski Ośrodek Kultury.

•

Air Festival jest wpisany do kalendarza 100 wydarzeń na 100 – lecie Polskiego Lotnictwa
Wojskowego. W związku z tym będzie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Na organizację Świdnik Air Festivalu została przyznana dotacja w
wysokości 400 tys. zł.

•

Air Festival ma przypominać o tradycjach lotniczych Lubelszczyzny. Wybór miejsca pokazów
nie jest przypadkowy. Świdnik to miasto, które od zawsze jest związane z lotnictwem. To
tutaj w 1938 roku została uruchomiona Szkoła Pilotów LOPP. Od 1951 roku właśnie tu działa
WSK PZL – Świdnik, przedsiębiorstwo produkujące śmigłowce, ale w przeszłości również
szybowce i części do odrzutowców. Świdnicki aeroklub stał się miejscem, gdzie szlifowali
swoje umiejętności Mistrzowie Polski i Świata w szybownictwie i akrobacji lotniczej. To
wreszcie Świdnik na swój dom wybrał gen. Tadeusz Góra, słynny polski lotnik, pilot
Dywizjonu 316 i zdobywca najwyższego odznaczenia szybowcowego – Medalu Lilienthala z
numerem 1. W tym roku obchodzimy 100 rocznicę jego urodzin.

•

Wydarzenie, w tej formie zostanie zorganizowane w Świdniku po raz pierwszy, choć warto
przypomnieć, że 25 lat temu w naszym mieście odbyły się pokazy lotnicze. Organizował je
wówczas Janusz Kasperek, czterokrotny Mistrz Świata w akrobacji samolotowej.

•

Świdnik Air Festival będzie wydarzeniem dwudniowym. Pokazy zostały zaplanowane na 9 i
10 czerwca. Natomiast dzień wcześniej, czyli 8 czerwca do naszego miasta będą
przylatywać załogi, które wezmą udział w wydarzeniu. W ciągu tego dnia, teren pokazów
będzie zamknięty dla publiczności.
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•

Świdnik Air Festival będzie miał formę pikniku lotniczego. Oprócz pokazów, które będą
główną częścią wydarzenia, odbędą się również wystawy statyczne statków powietrznych,
wystawy pojazdów historycznych, strefę zabaw dla dzieci i część gastronomiczną.

•

Od kilku tygodni ujawniamy również kolejne lotnicze gwiazdy, które zaprezentują się podczas
wydarzenia. Na naszej liście jest Artur Kielak, wielokrotny reprezentant Polski na
Mistrzostwach Świata i Europy w akrobacji samolotowej, były mistrz Polski w akrobacji
samolotowej advanced.
Artur Kielak, jest również współtwórcą pierwszego zespołu akrobacyjnego na świecie, który
składa się z samolotu akrobacyjnego oraz bojowego samolotu myśliwskiego MIG-29. Zespół
Xtreme Sky Force trenuje i występuje z powodzeniem od 2016 roku i zaprezentuje się
również w Świdniku.

•

W czerwcu przyleci do nas także najszybszy polski pilot czyli Łukasz Czepiela. Jako pierwszy
Polak występuje w Red Bull Air Race, najbardziej prestiżowych wyścigach lotniczych świata.
Co ciekawe, do zostania pilotem, zainspirował go nasz Mistrz Świata Janusz Kasperek. Łukasz
Czepiela wystąpi w Świdniku solo, ale również w niezwykłym duecie z Marią Muś, pilotką
śmigłowca akrobacyjnego.

•

W Świdniku zaprezentują się również formacje: 3AT3 i Cellfast Flying Team. Na Air
Festivalu będziemy gościć również Marka Choima, członka kadry narodowej akrobacji
samolotowej w klasie advanced. Marek Choim lata na Extrze 330SC. Ta konkretna wersja, to
samolot jednomiejscowy zaprojektowany w taki sposób, by sprostać wyzwaniom najwyższej
klasy akrobacji - Unlimited. Natomiast Wojciech Gawroński i Janusz Gąsienica pokażą
publiczności podniebne ewolucje na śmigłowcach CH-7.
Oczywiście zespołów i solistów będzie więcej. Natomiast już w tej chwili możemy zdradzić,
że odwiedzą nas również formacje wojskowe. O ich pokazach będziemy informować na
bieżąco.

•

Świdnik Air Festival to również ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. Współpracujemy z
PZL-Świdnik, Portem Lotniczym Lublin w Świdniku, Aeroklubem Świdnickiem, firmą Navcom
Systems. Zależy nam na skupieniu wokół tego wydarzenia jak największej liczby firm i
instytucji, które działają w branży lotniczej lub są z nią związane. Oczywiście organizacja
tego typu wydarzenia mocno różni się od zwykłej imprezy masowej. Obowiązują nas również
przepisy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
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•

Wiemy, że mieszkańcy Lubelszczyzny interesują się lotnictwem. Spodziewamy się więc
każdego dnia po kilkadziesiąt tysięcy gości. Chcemy również ułatwić dojazd do nas
mieszkańcom Lublina, dlatego rozmawiamy o uruchomieniu na czas festiwalu dodatkowych
kursów komunikacji miejskiej.

•

Na Świdnik Air Festival będą obowiązywać wejściówki. Dzięki temu uzyskamy dokładną
informację dotyczącą liczby gości wydarzenia i będziemy w stanie kontrolować ruch osób
odwiedzających festiwal. Zaproponowaliśmy ministerstwu kultury wprowadzenie wejściówek
odpłatnych. Czekamy w tej chwili na decyzję w tej sprawie. Jeśli otrzymamy zgodę, to
zapewniamy, że będą to niewielkie kwoty, natomiast liczymy, iż pozwolą nam uniknąć
sytuacji, które pojawiały się na innych imprezach lotniczych z bezpłatnymi wejściówkami,
czyli rezerwacji biletów w dużej ilości i odsprzedawania ich osobom, dla których wejściówek
zabrakło.
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