
WIELKOPOLSKI PIKNIK LOTNICZY ROTARY (12.06.2011)  
Lotnisko Bednary k. Poznania  
 
HASŁO WYDARZENIA:  
 
"ZDROWE EMOCJE DLA ZDROWYCH SERC!" 
 
GŁÓWNE ATRAKCJE:  
 
Ekstremalny wyścig: samolot kontra Mercedes SLS AMG!   
 
Mieszkańcy Wielkopolski po raz pierwszy będą mogli zobaczyć tak niecodzienne widowisko, 
jak wyścig samolotu akrobacyjnego Extra 300 LC z wyścigowym Mercedesem SLS AMG! 
Na prostej o długości kilku kilometrów stanie w szranki supersportowe auto o mocy 571 KM 
(3.8 sek. do 100 km/h) z wyczynowym samolotem o 300-konnym silniku! Zobacz na Ŝywo, 
kto będzie lepszy podczas Wielkopolskiego Pikniku Lotniczego Rotary!  
 

 
 
Mercedes SLS AMG to współczesna wariacja na temat legendarnego modelu 300SL. 
Charakterystyczny kształt drzwi otwieranych do góry sprawił, Ŝe pierwowzór był określany 
jako ,,Gullwing" (skrzydło mewy). Nowoczesny SLS równieŜ moŜe pochwalić się tym 
unikalnym kształtem, a po słynnym przodku odziedziczył równieŜ sportowy charakter. To 
wyjątkowo luksusowy wyczynowiec, który samymi liczbami na papierze moŜe przyprawić o 
zawrót głowy. Silnik o pojemności 6,2 litra i mocy 571 KM rozpędza auto do ponad 300 
km/h.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samolot Extra 330LC wyposaŜony jest w silnik Lycoming'a o mocy ponad 300 KM, który 
wystarcza do osiągnięcia prędkości rzędu 400 km/h. Model jest wykorzystywany przez 
najbardziej wymagających pilotów akrobacyjnych na świecie. Charakteryzuje się 
niespotykanym stosunkiem mocy do masy, który sprawia, Ŝe bez trudu wykonuje trudne 
technicznie figury. Zwrotność Extra 330LC jest klasą samą dla siebie. Jedyną wadą tego 
samolotu pozostaje cena, która znacznie odbiega od innych jedno lub dwuosobowych 
samolotów o napędzie śmigłowym. To właśnie tym modelem latają piloci w trakcie słynnych 
wyścigów Red Bull Air Race.  
 
Lotniczy pokaz umiejętności Grupy śelazny! 

 



 
Podniebne show akrobatyczne Grupy śelazny będzie wspaniałym pokazem ludzkich 
moŜliwości na wyczynowych samolotach Extra 330LC. Cała rodzina moŜe podziwiać 
umiejętności polskich pilotów i nikt nie będzie się nudził nawet przez chwilę. KaŜdy pokaz 
legendarnej grupy wywołuje przyspieszone bicie serca! Powietrzni akrobaci będą korzystać z 
samolotów Extra 330LC. KaŜda z maszyn wyposaŜona jest w silnik Lycoming'a o mocy 
ponad 300 KM, który wystarcza do osiągnięcia prędkości rzędu 400 km/h. Model 
charakteryzuje się niespotykanym stosunkiem mocy do masy, który sprawia, Ŝe bez trudu 
wykonuje trudne technicznie figury. Zwrotność Extra 330LC jest klasą samą dla siebie. 
Jedyną wadą tego samolotu pozostaje cena, która znacznie odbiega od innych jedno lub 
dwuosobowych samolotów o napędzie śmigłowym. To właśnie tym modelem latają piloci w 
trakcie słynnych wyścigów Red Bull Air Race.  

 
 
Zobacz luksusowy odrzutowiec King Air!  
 
Uczestnicy pikniku będą mogli z bliska podziwiać najsłynniejsze samoloty i śmigłowce 
świata. Na wystawie znajdzie się między innymi luksusowy samolot Beechcraft King Air 
C90GTx, który w luksusowym wnętrzu moŜe przetransportować 6 osób do niemal kaŜdego 
zakątka Europy bez potrzeby międzylądowania na tankowanie. Tą piękną maszynę bardzo 
rzadko moŜna spotkać na europejskich lotniskach. Dwa silniki Pratt&Whitney Canada o 
mocy 550 KM kaŜdy oraz wyjątkowo zaawansowane wyposaŜenie z zakresu awioniki 
sprawiają, Ŝe jest to propozycja dla wyjątkowo wybrednych klientów. Takich, którzy 
dokładnie znają swoje potrzeby oraz dysponują odpowiednio zasobnym portfelem.  

 
 
Kolejną propozycją jest Robinson R44 Raven II - najbardziej popularny śmigłowiec na 
świecie. Według specjalistów Discovery to druga najbardziej udana konstrukcja helikoptera w 
całej historii lotnictwa. Do tej pory wyprodukowano ponad 15 tysięcy sztuk, co jest 
ewenementem na światową skalę. Robinsony moŜna dziś oglądać od Alaski po Republikę 
Południowej Afryki. Robinson moŜe przemieścić w komfortowych warunkach 4 osoby na 
odległość około 650km. W trakcie pikniku Robinson zaprezentuje swoje moŜliwości w 
rękach zawodowego pilota, który uświadomi widzom precyzję, z jaką moŜna operować tym 
lekkim helikopterem.  
 
Show Mistrza Świata w akrobacji szybowcowej!  
 
Są takie dyscypliny sportowe, które wprost urzekają swoim pięknem i cieszą się 
powodzeniem niezaleŜnie od wieku, płci oraz upodobań widza. Do takich naleŜy akrobacja 



szybowcowa, która w wydaniu wielokrotnego Mistrza Świata Jerzego Makuli zadziwia 
majestatem i wyjątkową precyzją. Pilot ten zdobył ten tytuł aŜ 6 razy! Nic dziwnego, Ŝe został 
bohaterem dwóch filmów dokumentalnych ("Wniebowzięty" oraz "W chmurach"). Jeśli 
chcesz zobaczyć coś wyjątkowego w najlepszym moŜliwym wydaniu - nie moŜesz przegapić 
szybowcowego show na Wielkopolskim Pikniku Lotniczym Rotary!  
 

 
 
 
Pakiet atrakcji rodzinnych  
 
Organizatorzy pikniku przygotowali specjalny program atrakcji dla rodzin z dziećmi. Dzięki 
temu podczas imprezy wszyscy będą się dobrze bawili - niezaleŜnie od wieku i 
zainteresowań. Po prostu kaŜdy znajdzie coś dla siebie! PoniŜej wybrane zabawy i atrakcje 
dla dzieci i rodziców:  
 
Dla dziecka 
 
Wielkopolscy policjanci przygotowali dla 
najmłodszych i tych nieco starszych miasteczko 
rowerowe. Pod czujnym okiem stróŜów prawa - tym 
razem uśmiechniętych i łagodnych - kaŜdy szybko 
zrozumie trudną sztukę nawigacji na drodze 
publicznej.   
 
 
 
 
Pokaz szkolenia psów policyjnych z pewnością zrobi 
wraŜenie nie tylko na miłośnikach czworonogów. 
Dzieci pokochają te wierne zwierzęta za ich mądrość, a 
rodzice przypomną sobie wyczyny Szarika z serialu 
"Czterej Pancerni i Pies"!   
 
 
 
 

 

 



Dla Mamy  
 
Miłośniczki dobrej kuchni będą miały okazję 
podpatrzeć i porozmawiać z Janem Kuroniem, który 
z dumą kontynuuje tradycje kulinarne ojca Macieja. 
Urok tego konesera gotowania i kuchni świata okaŜe 
się równie ujmujący, co smak i zapach 
przygotowanych dań.  
 
 
 
 
 
Droga Mamo! Zadbaj o siebie sprawdzając swoje zdrowie w 
specjalnym mammobusie. Bezpłatne badania mammograficzne 
potrwają chwilę i nie będą uciąŜliwe.      
 
 
 
Dla Taty   
 
Są takie zajęcia, które od zawsze fascynowały  
męŜczyzn - niezaleŜnie od wieku. Wielkopolscy straŜacy, którzy wykonują taką właśnie 
profesję, postanowili pokazać z bliska na czym 
polega ich praca. Szczególnie polecamy zajęcia w 
ramach ratownictwa drogowego, podczas których 
widzowie będą mogli zobaczyć, jak straŜacy rozcinają 
samochody, Ŝeby wyciągnąć uwięzione w nich ofiary 
wypadków!  
 
 
 
 
 
 
Kto powiedział, Ŝe golf to sport tylko dla wybranych? 
Nawet, jeśli jest w tym duŜo prawdy, to na naszym pikniku 
moŜesz być jednym z takich wybrańców! Profesjonalny trener 
golfa udzieli Ci darmowej lekcji posługiwania się kijem i 
piłeczką. Kto wie, moŜe od tej pory plan Twoich 
weekendowych rozrywek ulegnie znaczącej zmianie...  
 
A poza tym całe rodziny będą mogły:  
 
Zobaczyć próbę bicia rekordu Guinessa w podbijaniu piłki!   
 
Spróbować swoich sił na kortach mini tenisa pod czujnym 
okiem jednego z najlepszych fachowców od tej dyscypliny w 
Polsce 
 

 

 

 

 



Wziąć udział w grach i konkursach z nagrodami zorganizowanych przez fundację związaną z 
poznańską Akademią Wychowania Fizycznego 
 
Podziwiać kunszt modelarzy, którzy będą wywijać beczki, korkociągi, pętle i świece (w 
pokazie weźmie udział m.in. model samolotu odrzutowego!)  
 
Oddać krew w specjalnym piknikowym ambulansie  
 
AGENDA PIKNIKU  
 
8:00 - 12:00 przyloty statków powietrznych na Bednary. 
 
12:00 - 13:00 krótkie pokazy w locie kilku maszyn 
 
13:00 - 13:30 pokaz samolotu Grupy śelazny 
 
13:30 - 14:00 krótkie pokazy w locie kilku maszyn 
 
14:00 - 15:00 pokaz moŜliwości policyjnego śmigłowca 
 
15:00 - 15:30 pokaz samolotowej akrobacji w wykonaniu Marka Szufy 
 
15:30 - 16:00 pokaz akrobacji szybowcowej w wykonaniu Jerzego Makuli 
 
16:00 - 16:30 pokaz akrobacji Grupy śelazny 
 
16:30 - 17:00 pokaz precyzyjnego pilotaŜu śmigłowca Robinson 
 
17:00 - 17:30 wyścig samolotu Extra 330LC z Mercedesem SLS AMG 
 
17:30 - 18:00 krótkie pokazy w locie. 
 
18:00 - 20:00 wyloty załóg. 
 
CEL CHARYTATYWNY  

Głównym celem Wielkopolskiego Pikniku Lotniczego Rotary jest zebranie funduszy na 
modernizację i zakup nowoczesnego wyposaŜenia dla Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w 
Poznaniu. Pracujący tam specjaliści zajmują się przywracaniem do zdrowia dzieci, niemowląt 
oraz noworodków. KaŜdego roku około 300 młodych pacjentów ze schorzeniami serca 
oczekuje na ich pomoc i opiekę.  

Ze względu na brak odpowiednich funduszy lekarze dysponują zaledwie około 200 m.kw. 
powierzchni i jedną salą operacyjną. Niezbędne są równieŜ inwestycje w nowoczesny sprzęt 
medyczny. Znakomite rezultaty specjalistów z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu 
- osiągne pomimo niełatwych warunków pracy - są ze wszech miar godne uznania. Z tego 
względu wpływy z biletów zostaną przekazane na wsparcie ich działań.    

 



 

 

 
 


