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Już po raz czwarty Kraków był
gospodarzem Pucharu Unii
Europejskiej Balonów na

Ogrzane Powietrze „Niebo Otwartej
Europy”. Od 17 do 20 września br.
w rocznicę 60-lecia Nowej Huty la-
tało nad nią 21 balonów z Czech,
Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Węgier
i Polski.

Czy to dużo?
W polskim Rejestrze Cywilnych

Statków Powietrznych wg stanu na
30.09.2009 r. zarejestrowanych jest
131 balonów różnych typów, w tym
m. in. 62 dyspozycyjne, czyli rekla-
mowe różnych firm i instytucji, 45
należących do osób prywatnych, 21
do Aeroklubu Polskiego i 2 do ZHP.

Według rozeznania instruktora
Krzysztofa Mikołajczyka z Aeroklu-
bu Polskiego, naprawdę czynnych,
to jest sprawnych i latających jest
mniej niż połowa tych balonów.

A ile balonów lata w innych kra-
jach Europy? Wielokrotnie więcej,
przykładowo w Niemczech rzędu
1500, we Francji 1000, w Szwecji,
Belgii, Holandii, Szwajcarii po 500,
w Czechach 300, nawet niewielka
Litwa ma ich tyle co Polska – 130.

Jak widać, przed baloniarstwem
w Polsce jest jeszcze wielka przy-
szłość...

Ile to kosztuje?
Sport balonowy nie jest tani i wy-

maga grupowej pracy. Nowy balon
sportowy to koszt rzędu 100-150
tys. zł. Koszty obsługi to coroczny
(lub co 100 h lotu) przegląd (war-
tość usługi to ok. 1000 zł) oraz
ewentualne naprawy. Baloniarstwa
nie da się uprawiać bez samocho-
du. Jest on niezbędny, najlepiej te-
renowy, gdyż ze względów sporto-
wych, a także bezpieczeństwa, miej-
sca startu i lądowania wybiera się

na ogół z dala od „cywilizowanych”
dróg. Trzeba więc uwzględnić kosz-
ty użytkowania samochodu: paliwo,
przeglądy, OC – wiadomo. Akceso-
ria, takie, jak GPS (w balonie i w sa-
mochodzie), radiostacja czy laptop
z oprogramowaniem – tu również
pole do wydawania pieniędzy jest
szerokie.

Szkolenie do uzyskania licencji
pilota balonu wolnego to koszt i wy-
siłek niezbędny, by baloniarstwo
móc uprawiać w jego najpełniej-
szym wymiarze. Kurs teoretyczny to
wydatek w granicach 500-1000 zł,
w zależności od ośrodka. Koszty
szkolenia praktycznego aerokluby
określają indywidualnie, ale trzeba
się liczyć z wydatkiem 6-15 tys. zł.
Rozpiętość kosztów zależy od tego,
jaki udział własny ma pilot: w wa-
runkach aeroklubowych, gdy jeździ-
my sami, własnymi samochodami
ubezpieczając loty kolegów, sami
kupujemy gaz i wykonujemy drobne

Jak zdobyć solidny
zastrzyk wiedzy

o baloniarstwie?
Po prostu pojechać

na najbliższe
zawody, zobaczyć
wszystko z bliska,

porozmawiać
z pilotami,

polecieć balonem.
Uczyniła to Ewa

Daszewska.

Balonem
do Europy

BALONIARSTWO
Zawody w Krakowie
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lotu balon zużywa 1 litr gazu na mi-
nutę. Koszt 1 l paliwa to około 2 zł.
Przez godzinę lotu zużywa się 1-2
butle gazu o pojemności ok. 40 l,
ale to zależy od warunków pogodo-
wych i obciążenia balonu, czyli ma-
sy startowej.

Nic dziwnego, że zawodnicy lu-
bią, gdy ktoś sponsoruje latanie...

Ale żeby zawodników nie zabra-
kło, ważne jest prowadzenie długo-
falowej polityki szkoleniowej. W kil-
ku aeroklubach – Grudziądzkim,
Poznańskim czy Leszczyńskim – są
silne tradycje baloniarskie, niestety,
środki z budżetu państwa przezna-
czane są przede wszystkim na sport
kwalifikowany, tj. zawodników ka-
dry narodowej. Młodzież, która nie
ma wsparcia w rodzicach, musi
odłożyć realizację swoich lotniczych
pasji na czas zarobkowania. W Kra-
kowie upowszechnianiem tego
sportu zajmuje się działający w ra-
mach Chorągwi Krakowskiej ZHP
Harcerski Klub Balonowy, który dys-
ponuje balonem „Idea“.

W Nowej Hucie zawodnicy mogli
tankować błękitne paliwo do woli,
dzięki objęciu imprezy sponsorin-
giem przez Gaspol.

Pierwszy w Polsce
Firma ta podczas fiesty balono-

wej „Niebo Otwartej Europy” po raz
pierwszy zaprezentowała swój nowy
balon typu Racer i przedstawiła
członków jego załogi.

Balon ten, produkcji firmy Lind-
strand, o pojemności 1954 m³
(69000 stóp sześciennych – stąd
69X Racer) przypomina kształtem
piłkę do rugby. Kształt ten pozwala
na szybką zmianę wysokości w tem-

prace przy sprzęcie – koszty są dużo
niższe, niż w komercyjnej szkole,
gdzie uczeń-pilot jest po prostu do-
brze obsłużonym klientem, za co się
płaci. Co kto woli... Pora na najważ-
niejsze – latanie. W przypadku balo-
nów na ogrzane powietrze, jedyną
możliwością sterowania jest pod-
grzewanie powietrza wypełniające-
go powłokę balonu palnikiem
(w tym celu używa się gazu propan
lub ewentualnie propan-butan) –
zwiększamy w ten sposób wysokość
lotu. Z kolei wypuszczając gorące
powietrze przez klapę umiejscowio-
ną w szczytowej części powłoki
można wysokość lotu obniżać.
Średnio przyjmuje się, że podczas

Przyjazna
energia,

doświadczenie
i profesjonalizm

– baloniarstwo
niesie wartości,

które warte są
wsparcia

sponsorów
i aeroklubów
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Przypominający piłkę do rugby balon wyczynowy najnowszej generacji Lindstrand 69X - pierwszy w Polsce!

Starty balonów z Placu Centralnego uświenniły jubileusz 60 lat Nowej Huty
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pie do 12 m/s w górę lub w dół.
Dzięki temu pilot może szybko prze-
mieścić się do warstwy, w której
wieje korzystny pod względem kie-
runku wiatr i dynamiczniej sterować
kierunkiem lotu.

Podczas sobotniego porannego
lotu mogłam doświadczyć schodze-
nia z prędkością „zaledwie” 5 m/s –
niezła winda!

Ważne, żeby nie wychłodzić gór-
nej części powłoki balonu i móc
efektywnie sterować jego lotem.

Takie osiągi są możliwe dzięki
materiałom, z których wykonano
powłokę. Klapa spadochronowa
i cztery panele to hyperlife, pozo-
stała część – ripstop nylon, ostatni
panel od dołu oraz wiatrochron to
nomex. Tkanina ta ma szczególne
własności wytrzymałościowe,
a przy tym jest niepalna. Wzmoc-
nienia nie są nanoszone po-
wierzchniowo, lecz w strukturze
włókna. W równiku powłoki wszyty
jest dodatkowy pierścień wzmac-
niający. Utrzymuje on stabilność,

podczas gdy inne balony narażone
są na pojawiający się przy szybkim
opadaniu tzw. „efekt banana”.
Powłoka jest dość lekka i przejrzy-
sta, co pozwala pięknie prezento-
wać się podczas nocnych poka-
zów. W balonie zastosowano pal-
nik JetStream Double Burner –
pierwszy w historii wykonany
w technice monobloc (jego dolna
część to monoblok wycięty lase-
rem) o mocy 2x3,7 MW – do dziś
niedościgniony wzór niezawodno-
ści. Wypróbowałam: mogłam jed-
nym palcem stopniowo dodać ga-
zu z jednej lub z dwóch butli, uży-
wając niewielkiej siły.

BALONIARSTWO
Zawody w Krakowie
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Sceneria zawodów fot. Adam Brzoza

Harcerze pomagali przy pomiarach celności rzutów

Arkadiusz Iwański (z prawej) i Bartłomiej Lee podczas stawiania czaszy Racera
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Lot balonem,
jak żadnym

innym statkiem
powietrznym,

daje pełen
kontakt z naturą

i – będąc
zależnym

od kierunku
wiatru – uczy,

jak słuchać
jej podpowiedzi

i współpra-
cować z nią

kursu na licencję pilota. Miałam
przyjemność lecieć z Eweliną
w piątkowy poranek. Wykazała
pełny profesjonalizm, którego wy-
magało ułożenie strategii lotu (nie-
młodym już) balonem, z pasaże-
rem, przy dość silnym wietrze
w kierunku południowo-zachod-
nim umożliwiającym lot ponad
miastem, co wiązało się z ryzykiem
długiego szukania miejsca lądo-
wania. Gdy kiedyś przed lotem te-
lefonicznie konsultowała się z oj-
cem, usłyszała: „Przecież urodziłaś
się, żeby latać!”. Jak mówi Eweli-
na, latanie to świetny sosób na od-
reagowanie codziennych stresów
(zawodowo pracuje w dużej firmie
hotelarskiej). Gdy lądowałyśmy,
już oczekiwała załoga: Katarzyna
Wojnar, Damian Leszczuk i An-
drzej Jasek.

Inną historię ma Jacek Bogdań-
ski – pilot balonowy z Warszawy.
Pięć lat temu przez przypadek trafił
na zawody balonowe w Białymsto-
ku jako załogant w ekipie Ryszarda
Kurowskiego. Tak mu się spodoba-
ło latanie balonem, że mimo braku
doświadczeń lotniczych, zdecydo-
wał się na szkolenie. Nie było łatwo.
Kursy teoretyczne organizowane są
dwa, trzy razy do roku, ale trzeba je
zgrać z wolnym czasem. Wreszcie
skończył kurs teoretyczny – w Kra-

Przykładowo trzyosobowa druży-
na Arkadiusza Iwańskiego to jego
ojciec Dariusz Iwański (szef ekipy
naziemnej), brat Dominik Iwański
(nawigator w powietrzu) i Bartło-
miej Lee (nawigator na ziemi). La-
tają razem już 5 lat. Baloniarstwo
jest ich rodzinną pasją. To właśnie
Darek udzielał pierwszych wskazó-
wek swemu starszemu synowi, który
lata od 16. roku życia, od 17., czyli
już 8 lat ma licencję, a od 4 lat jest
w kadrze narodowej. Teraz myśli
o wyszkoleniu młodszego syna.

Znany od lat jest też balonowy
klan Prawickich z Leszna. Bogdan
Prawicki (pięciokrotny mistrz Polski)
do baloniarstwa wciągnął dwie cór-
ki: Ewę, odnoszącą sukcesy na za-
wodach balonowych i Annę – która
do Krakowa przyjechała jako czło-
nek załogi Leszczyńskiego Klubu
Balonowego z pilotem Pawłem So-
bolem oraz Damianem Nyczką.

Od dziecka ze swoim ojcem la-
tała też Ewelina Helak z Wrocławia
(Robert Helak jest Prezesem Klubu
Sportów Balonowych we Wrocła-
wiu). Ale długo musiała czekać na
jego zgodę na przystąpienie do

Latający na 69X zespół z Aero-
klubu Włocławskiego z pilotem Ar-
kadiuszem Iwańskim zdobył w Kra-
kowie 2. miejsce To duży sukces,
zważywszy, że pilot nie był w nowy
typ jeszcze dostatecznie „wlatany”,
by dobrze wyczuć jego właściwo-
ści. Arek marzy o tytule Mistrza
Świata w lotach balonem. Udo-
stępnienie przez Gaspol nowocze-
snego, sportowego balonu daje
mu świetny oręż w grze o najwyż-
szą stawkę. Oprócz technicznej do-
skonałości, na uwagę zasługuje
niezwykle staranne, estetyczne wy-
kończenie rattanowego kosza
(mocniejszego od powszechnie
stosowanych wiklinowych), jak np.
podłoga w szachownicę w firmo-
wych kolorach.

Aeronauci
Baloniarstwo to sport zespołowy.

W celu sprawnego postawienia ba-
lonu, napełnienia powłoki, potrze-
ba minimum 3 osób. Potrzebny
jest kierowca i nawigator. Często
jest tak, że zespół to po prostu ro-
dzina.
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Gospodarze triumfowali. Jacek Barski na balonie „Cracow” wciąż wygrywał

Nocą Hotel System uświetnił imprezę nie tylko balonem
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kowie... „Na szkolenie praktyczne
przygarnął mnie Włodek Klósek,
dwukrotny wicemistrz Polski, zwy-
cięzca I Górskich zawodów balono-
wych w Krośnie, a w tym roku Lor-
raine – zawodów na ponad 200 ba-
lonów (Biennale Lotaryngii – naj-
większy mityng balonowy w Europie
– przyp. red.). Lepiej nie mogłem
trafić” – mówi z uznaniem. Ucznio-
wie Włodka wygrywają wiele zawo-
dów balonowych (m. in. Beata Cho-
ma – zdobywczyni srebrnego meda-
lu w XX Pucharze Świata Kobiet

i 12. miejsca w XVI Pucharze Euro-
py, podkreślała, że swoje sukcesy
zawdzięcza wyszkoleniu w Aeroklu-
bie Warszawskim). Ale okazało się,
że Jacek latanie balonami ma po
prostu w genach. Już podczas szko-
lenia trafił na książkę, opisująca hi-
storię batalionu balonowego z Le-
gionowa, z którego wywodzili się
Hynek i Burzyński – zdobywcy pu-
charu Gordona Bennetta. Z lektury
dowiedział się, że brat jego dziadka
Juliusz Baykowski, był oficerem te-
go batalionu i pilotem balonowym.

Sportowe emocje
Starty balonów odbywały się dwa

razy dziennie; wcześnie rano i po
południu. Podyktowane to było wa-
runkami atmosferycznymi. Trzeba
wyruszyć, zanim wystąpi termika
lub później, gdy ustanie, a wylądo-
wać przed zachodem słońca. Na
odprawach przed każdym lotem
dyrektor sportowy podawał warun-
ki atmosferyczne: informacje o za-
chmurzeniu, prędkości i sile wiatru
na poszczególnych wysokościach
oraz ustalone na tej podstawie
przez komisję sędziowską konku-
rencje. W piątek rano rozegrano
dwie konkurencje: rzut markerem
do krzyża ułożonego na placu
w Nowej Hucie oraz zatapianie
okrętu (zawodnicy lecą do miejsca
startu balonu „lisa”, następnie lecą

BALONIARSTWO
Zawody w Krakowie

„Niebo Otwartej Europy”, Kraków,
17-20.09.2009

Zawodnik Punkty
1. Jacek Barski 5478
2. Arkadiusz Iwański 5164
3. Bazyli Dawidziuk 5110
4. Robertas Komza 4404
5. Tomek Walawski 4397
6. Mateusz Rękas 4382
7. Kristaps Frickauss 4355
8. Peter Kubicek 4347
9. Jacek Bogdański 4276
10. Asta Kauspedaite 4164

startowało 20 załóg
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Maciej Filipiak z załogi krakowskiego balonu „RMF FM”

Jacek Barski odbiera kolejne trofea

Asta Kauspedaite wywalczyła dwa puchary



tocykli – chopperów. Organizatorzy
przewidzieli również atrakcje dla
najmłodszych: konkurs rysunkowy
„Balony nad Krakowem”, rajd ro-
werowy, zawody modeli balonów
na ogrzane powietrze.

Zawody na medal
Zorganizowanie zawodów dla

licznej grupy balonów w dużym
mieście, gdzie poważnym ograni-
czeniem jest CTR lotniska Kraków
Balice, a utrudnieniem gęsta, wy-
soka zabudowa, sieć dróg i linii
energetycznych, stanowi duże wy-
zwanie. Świetnie sprostali mu or-
ganizatorzy: Marek Michalec – dy-
rektor sportowy, a także Elżbieta
Nowicka – asystent dyrektora,
Krzysztof Mikołajczyk – inspektor
ds. bezpieczeństwa i przewodni-
czący jury oraz Mirosław Kalinow-
ski, Marek Sionkowski, Tomasz
Gajewski, Wojtek Noga i Maciej
Sacha. Miejsca dla biura organi-
zacyjnego zawodów użyczyło No-
wohuckie Centrum Kultury. Waż-
na była współpraca z Urzędem
Miasta Krakowa. Organizatorzy
mogli na każdym etapie liczyć na
pomoc urzędników. A zmienna
pogoda, zwłaszcza kierunek wia-
tru, wymagała modyfikowania
planów rozgrywania konkurencji
w dzień i w nocy.

Biuro organizacyjne zawodów
(www.noe-balloons.pl) zapowie-
działo organizację kolejnego Pu-
charu w przyszłym roku. Może tym
razem balonów będzie więcej?

Ewa Daszewska

Był to lot o Puchar Prezydenta
Krakowa i Przewodniczącej Rady
Miasta Krakowa – wygrał Jacek
Barski z Krakowa.

Wieczorem jeszcze dwie klasyfi-
kowane konkurencje: rzut marke-
rem do krzyża i walc – tym razem
cele na południe od Krakowa. Kon-
kurencję o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego i o Puchar
Prezesa Gaspolu wygrała Asta Kau-
spedaite z Wilna. Jacek Barski zdo-
był Puchar Komendanta Chorągwi
Krakowskiej ZHP, a także Puchar
Polskiej Sieci Hoteli System. Trium-
fowali gospodarze. Jacek Barski
z Krakowa zajął pierwsze miejsce
w klasyfikacji ogólnej i wygrał głów-
ną nagrodę ufundowaną przez Kia-
-Patecki (skuter), drugie – Arkadiusz
Iwański z Włocławka, trzecie – Ba-
zyli Dawidziuk z Białegostoku.

W niedzielę rano odbył się wolny
lot, który wygrał Łukasz Jazgar.

Publiczność obserwowała zma-
gania zawodników, miała też oka-
zję wziąć udział w lotach oraz po-
dziwiać nocny pokaz balonów
w oprawie muzycznej. Imprezę
uatrakcyjniły kiermasz, wesołe mia-
steczko, koncerty oraz parada mo-

za nim i zrzucają markery jak naj-
bliżej krzyża, wyłożonego przez ten
balon po ok. 30-min. locie), indywi-
dualne miejsce startu piloci wybie-
rali sami. Po południu odbył się
wolny lot. Piloci wystartowali z no-
wohuckiego Placu Centralnego
w kierunku WSW, czyli na róży wia-
trów zachodni południowy zachód.

W sobotę rano rozegrano trzy
konkurencje: rzut markerem do
krzyża, ułożonego na skrzyżowaniu
polnych dróg, Memoriał Gordona
Bennetta oraz walc, czyli rzut mar-
kerem do najbliższego celu (2 krzy-
że do wyboru) – cele wyłożono
w okolicy Pobiednika Wielkiego.
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Bazyli Dawidziuk na „Białymstoku” wywalczył 3. miejsce

Ewelina Helak (z prawej) z załogą

Autorka w swoim żywiole. W tle Arek Iwański
daje w palnik JetStream Double Burner.


