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AIR SHOW 2018
Rok 2018 to wyjątkowy czas dla polskiego lotnictwa wojskowego. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez
nasz kraj obchodzimy ważną dla żołnierzy w stalowych mundurach rocznicę stulecia powstania lotnictwa
wojskowego. To właśnie z tej okazji zorganizowana została XVI edycja Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR
SHOW 2018.

Inauguracji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018 dokonał pierwszego dnia pokazów
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który życzył wszystkim widzom „wielu wspaniałych
lotniczych wrażeń”.
W tegorocznych pokazach wzięli udział piloci cywilni i wojskowi, a także motoparalotniarze, skoczkowie
spadochronowi oraz baloniarze. Lotnicy z 22 państw: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Jordanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Pakistanu, Rumunii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy,
Wielkiej Brytanii, Włoch, USA i Polski zaprezentowali na radomskim niebie niezwykłe akrobacje.
W czasie dwóch dni pokazów ponad 110 statków powietrznych w pokazie dynamicznym zadziwiło grono
ponad 180 tysięcy widzów zgromadzonych na radomskim lotnisku. Najlepsi piloci zaprezentowali kunszt
pilotażu indywidualnego, a zespoły zachwyciły akrobacją grupową: „Biało-Czerwone Iskry” i „Orlik
Aerobatic Team” w tym wspólny pokaz z samolotami Harvard, „Cellfast Flying Team”, „Frecce Tricolori” z
Włoch, „Patrulla Aguila” z Hiszpanii, ze Szwajcarii „Patrouille de Suisse”, z Finlandii „Midnight Hawks”,
łotewskie „Baltic Bees”, chorwackie „Wings of Storm”. „The Royal Jordanian Falcons” z Jordanii, jak
również pakistańscy piloci na samolocie JF-17, którzy po raz pierwszy gościli na polskim niebie. The Flying
Bulls z austriackiego Hangaru 7 zaprezentowali swoje maszyny: myśliwca F4U-4 „Corsair”, zabytkowego
bombowca B-25J „Mitchell”, dwa Alpha Jety oraz amerykański samolot T-28B „Trojan“.
Niezwykłe figury akrobacji lotniczej zaprezentowali soliści: polski Tiger Demo Team, belgijski Solo Display,
grecki Demo Team Zeus czy turecki Solo Türk. Fanów awiacji zachwyciły pokazy brytyjskiego i
niemieckiego Eurofightera, czeskiego Jas-39 C Gripen, Mi-171 oraz Mi-24, czy też austriackiego SAAB 105,
a także ukraińskiego Su-27. Nie zabrakło Artura Kielaka na samolocie XA-41. W oba dni pokazów samolot
wczesnego ostrzegania i kierowania AWACS wykonał niski przelot.
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Piloci biorący udział w pokazach dynamicznych zaprezentowali najwyższy kunszt pilotażu
indywidualnego i zespołowego, co okazało się spełnieniem słów Ministra Obrony Narodowej: „Mamy coś
takiego we krwi, my Polacy, że jesteśmy zachwyceni tym, co można nazwać sztuką lotniczą".
Dla miłośników militariów przygotowano wystawę statyczną obejmującą sprzęt i uzbrojenie wszystkich
rodzajów Sił Zbrojnych RP. Zaprezentowano ponad 60 jednostek sprzętu wojskowego: czołgi,
transportery opancerzone, armaty, zestawy przeciwlotnicze, radary, broń osobistą żołnierzy i symulatory
szkolenia strzeleckiego. Na wyciągnięcie ręki udostępniono nowoczesną technikę wojskową oraz
indywidualne wyposażenie żołnierzy, zazwyczaj niedostępne dla szerokiej publiczności.
Dla widzów tegorocznego AIR SHOW został przygotowany pokaz sprzętu przemysłu obronnego.
Obecność produktów takich firm jak: Polska Grupa Zbrojeniowa, Lockheed, Leonardo, czy też WB Group
zapewniło możliwość obejrzenia najnowocześniejszej techniki wojskowej.
Dla wszystkich sympatyków lotnictwa przygotowano w dedykowane strefy specjalne, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych widzów pokazów. Szczególnie interesująca dla
widzów była strefa FOTO-Star gdzie piloci chętnie opowiadali o uprawianym zawodzie i pilotowanych
statkach powietrznych. Dla fanów lotnictwa była to okazja aby teoretyczną wiedzę z książek i filmów
skonfrontować z wiedzą praktyków.
Przy realizacji pokazów w sobotę i niedzielę zaangażowanych było ponad 4500 żołnierzy służb
porządkowych i informacyjnych oraz sił: policji, straży miejskiej i państwowej straży pożarnej oraz
żandarmerii wojskowej, lekarzy i ratowników medycznych.
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika podsumował tegoroczną XVI edycję
słowami: „Do wielkiego sukcesu tegorocznych pokazów z okazji stulecia lotnictwa wojskowego przyczynił
się wysiłek nie tylko pilotów, ale każdego zaangażowanego w organizację pokazów żołnierza (…) i za to
składam Wam żołnierskie podziękowania”.
Tekst: kpt. Magdalena Busz
Zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz
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