PREZYDENT MIASTA GLIWICE ADAM NEUMANN
ZAPRASZA

14 maja 1790 r. w Warszawie w obecności licznej
publiki i króla Stanisława Poniatowskiego,
ekscentryczny arystokrata, pisarz, podróżnik,
badacz, autor fantastyczno-filozoficznej powieści „Rękopis znaleziony w Saragossie” hr. Jan Nepomucen Potocki (1761 – 1815) spełniał swoje
kolejne marzenie. Jako pierwszy Polak dokonał
udokumentowanego lotu balonem, jako pierwszy
nasz rodak wzniósł się w powietrze.
Wydarzenie związane było z przybyciem do
Polski francuskiego aeronauty Jeana Pierr’a Blancharda, pioniera europejskiego baloniarstwa.
Czasopismo „Biblioteka Warszawska” tak opisywało to wydarzenie:

Jan Nepomucen Potocki
(1761 – 1815)

D. 14 maja 1790 r. uczynił Blanchard doświadczenie, puszczając się balonem zrobionym
podług pomysłu Jana Potockiego krajczyca
koronnego. Wędrówkę tę odbyli z nim
wzmiankowany Potocki, jego sługa Turczyn
Ibrahim oraz mały biały pies.
Jak opowiadano w Warszawie sługa turecki
przygodę przepłacił żołądkową rewolucją, jego
szarawary po powrocie przybrały podejrzanie
„kanarkowy” kolor.
Hr. Jan Potocki jest jednym z tych Polaków,
który ceniony był w równej mierze w Polsce i poza
jej granicami. Sławę już za życia przyniosły mu
jego liczne podróże na wschód oraz prace
poświęcone historii, archeologii i etnografii.

Jean Pierre François Blanchard
(1753 – 1809)

Lotnisko
Aeroklubu Gliwice

14-15 maja 2022
w godzinach: 17:00 - 23:00
akrobacje – pokazy – zabytkowe szybowce
piękne samoloty – symulatory lotu – kino
koncerty – performance – niespodzianki

Lotnisko Aeroklubu Gliwickiego 2022
14 maja 2022 ( Sobota )

15 maja 2022 ( Niedziela )

13.00 – 15.30 przyloty samolotów biznesowych
General Aviation

13.00 – 15.30 odloty samolotów biznesowych
General Aviation

16.15 – 17.00 przejazd przez miasto ( Rynek – Lotnisko)
zabytkowego powozu zaprzężonego
w dwa konie. W kostiumach z epoki
hr. Jan Potocki z małym białym psem
oraz sługa Turek Ibrahim.

17.00 – 17.40 pokaz skoków spadochronowych
– sekcja spadochronowa
Aeroklubu Gliwice
17.50 – 18.20 pokaz akrobacji szybowcowej
– Michał Klimaszewski v-ce mistrz świata
(2017) Aeroklub Częstochowa

17.00 – 17.30 rekonstrukcja pierwszego lotu Polaka
hr. Jana Potockiego z dnia 14 maja 1790 r.

18.40 – 19.40 spotkanie z Włodzimierzem Skalikiem
(mistrz świata w lataniu precyzyjnym)
– sala wykładowa w hangarze

17.40 – 18.00 pokaz lotu wiatrakowca
– Andrzej Wybraniec
18.20 – 18.40 pokaz akrobacji samolotowej
– Adam Labus

20.00 – 22.30 HANGAR
Koncert
„MUZYKA KINA I SKANDYNAWSKI CHŁÓD”
– Cinema Brass Band

18.50 – 19.30 pokaz modeli latających
– sekcja modelarska Aeroklubu Gliwice

Seans filmowy
„Arktyka” prod. islandzka (2018)

20.00 – 22.30 HANGAR
Koncert
„POD SKRZYDŁAMI – JAK ZA DAWNYCH LAT”
– Masecki Młynarski Jazz Band

Patronat Naukowy
JM Rektora Politechniki Śląskiej

REALIZACJA

MEDIA

Górnośląski
Akcelerator
Przedsiębiorczości
Rynkowej sp. z o.o.

PARTNERZY

WSPÓŁPRACA

PATRONAT NAUKOWY

ORGANIZACJA

Seans filmowy
„Dziewczyna szuka miłości” prod. polska (1938)

