Samoloty, akrobacje, pokazy!
Płocki Piknik Lotniczy tuż,
tuż [PROGRAM] [FOTO]
Wojtek Bógdał stanie wraz ze swoją motoparolotnią na
skrzydle lecącego samolotu, a z kolei samolot Carbon Cub da
pokaz lądowania na rzecznej barce. Czekają zatem widzów
iście kaskaderskie pokazy. A to dopiero początek bogatego
programu, który organizatorzy przygotowali na Piknik
Lotniczy w Płocku.
– Miałem okazję obserwować z jaką determinacją Aeroklub
Ziemi Mazowieckiej zajął się przygotowaniami do Pikniku. W
rezultacie program imprezy zapowiada się bardzo interesująco
– mówił podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej
Nowakowski.
To własnie prezydent Płocka opowiedział dziennikarzom o
dwóch punktach programu, które będą zwieńczeniem lotniczych
pokazów. Pierwszy to pokaz mistrza świata Wojtka Bógdała,
który na swojej motoparalotni stanie na skrzydle lecącego
samolotu. Będzie można to zobaczyć ze Wzgórza Tumskiego i
skarpy przy hotelach. Pokaz ten zaplanowany został na
sobotę. – Ale jeśli Wojtek zdecyduje się go powtórzyć w
niedzielę, to nie będziemy go zatrzymywać – zapowiedział
prezes AZM Piotr Michałek. Jego zdaniem taki pokaz obędzie
się w Polsce po raz pierwszy. A niewykluczone, że także po
raz pierwszy w Europie.
Drugim pokazem, o którym mówił prezydent jest lądowanie
samolotu Carbon Cub na rzecznej barce o długości 65 metrów.
A prezes Michałek przypomniał znany film z lądowania
samolotu tego typu na molo w Sopocie. Ten pokaz będzie
trudniejszy. – Proszę pamiętać jednak, że jest on
uzależniony jest od pogody – podkreślił szef AZM.

W programie Pikniku jest jeszcze mnóstwo atrakcji, dla
których warto w tych dniach wybrać się do Płocka. Widzowie
będą mieli okazję zobaczyć m.in. przelot samolotów
odrzutowych TS-11 Iskra oraz SU-22, a także lądowanie na
Wiśle łodzi latającej Catalina. Będą również pokazy
akrobacji w wykonaniu zespołu czterech samolotów Flying
Bulls, formację Cell Fast Team oraz Macieja Pospieszyńskiego
na samolocie Extra 330.
– Jest jedynym pokazem, który odbywa się jednocześnie w
dwóch, tak bardzo różnych, miejscach. Na lotnisku i nad
rzeką, płynącą pod wysoką skarpą – mówił o wyjątkowości
płockiego Pikniku Piotr Michałek.
Polecamy: Samoloty wrócą nad Płock. Polecamy galerię zdjęć z
podobnych imprez… [FOTO]
Program Pikniku Lotniczego
BLOK I – START GODZ. 10:00
Samolot akrobacyjny Zlin-526F
Śmigłowiec Mi-2 Lotnictwa Wojsk Lądowych
Grupa skoczków spadochronowych
Samolot Wilga PZL-104 z holowanym szybowcem SZD-51 “Junior”
Samolot Maule M-7
Samolot Jakowlew Jak-52 – solo
Samolot Wilga PZL-104 z holowanym banerem
Formacja samolotowa CELFAST TEAM – pokaz grupowy
Śmigłowiec Eurocopter EC-135 Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego – pokaz akcji ratunkowej
Samolot Jak-3M – samolot historyczny
BLOK II – START GODZ. 12:00
Grupa skoczków spadochronowych – skok z flagą miasta Płocka
– 108 m2
Wojtek Bógdał Mistrz Świata – pokaz akrobacji na
motoparalotni

Samolot odrzutowy Suchoj Su-22
Grupa Team 57 (wiatrakowce) + samolot Hatz “Classic”
Flying Bulls 4 samoloty XA-42 – akrobacja zespołowa
Samolot Extra-330 – Maciej Pospieszyński – akrobacja
2 x T-6 Harvard 4M – przelot pary samolotów historycznych
Śmigłowiec W-3RM Anakonda – Lotnictwo Marynarki Wojennej
Wodnosamolot Consolidated PBY Catalina – samolot historyczny
– wodowanie na Wiśle warunkowane poziomem wody
3 x AT3 – pokaz grupowy
Przelot upamiętniający pilota Patryka Kwiatkowskiego.
Taylorcraft Auster – samolot zabytkowy
BLOK III – START GODZ. 15:00
Grupa Eastside Yak – pokaz grupowy
2 x T-6 Harvard 4M – przelot pary samolotów historycznych
Samolot An-2
CELFAST TEAM + 3 x AT3 – pokaz grupowy
Śmigłowiec Bölkow Bo 105
Samolot PZL-Dromader – samolot gaśniczy Lasów Państwowych
Tiger Moth+DHC-1 Chimpunk – przelot dwóch samolotów
historycznych
Samolot Extra-330 – Maciej Pospieszyński – akrobacja
Samolot Jak-3M – samolot historyczny
Samolot odrzutowy Iskra TS-11
Śmigłowiec Mi-2 Lotnictwo Wojsk Lądowych
FINAŁ – SOBOTA
Samolot CARBON CUB – lądowanie na barce rzecznej o wymiarach
65 x 6 metrów !
FINAŁ – NIEDZIELA
Samolot CARBON CUB i Wojtek Bógdał lądujący motoparalotnią
na jego skrzydle – wspólny lot na wysokości płockiej skarpy
!
17:00 ZAKOŃCZENIE IMPREZY
Plan pokazów na obydwa dni Pikniku będzie zawierał te same

elementy – poszczególne zespoły będą pokazywać odmienny
program do dnia wcześniejszego. Program może ulec zmianie.

Fot: Dziennik Płocki oraz Grzegorz Lenkiewicz.

