
Rozważania o 

możliwościach lotniska 

Kętrzyn Wilamowo 



Zdjęcie satelitarne Lotniska Wilamowo z pokazanymi pasami startowymi 







Lotnisko Wilamowo 



Lotnisko Wilamowo 



DOŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z 

FUNKCJONOWANIA LOTNISKA 

KĘTRZYN - WILAMOWO 

Powstało w 1935r. Jako lokalne 
lotnisko sportowo -komunikacyjne. 

 

W latach 1941-45 lotnisko super 
tajnej kwatery Hitlera. 

 

W okresie powojennym: Rosjanie, 
Wojsko Polskie, Instytut Lotnictwa, 
PZL, a po nich pozostały 
chaszcze i pokrzywy. 

 



DOŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z 

FUNKCJONOWANIA LOTNISKA 

KĘTRZYN - WILAMOWO 

Teren kupiony prywatnie w 1998r. -  

rozpoczęto przywracanie funkcji 

lotniczych. 

 

Obecnie działa Aeroklub Krainy 

Jezior. 

 

Lotnisko zapewnia sprawną obsługę 

małych samolotów turystycznych i 

menadżerskich przybywających w 

rejon Wielkich Jezior Mazurskich. 



DOŚWIADCZENIE WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA 

LOTNISKA KĘTRZYN – WILAMOWO c.d. 

 W wyniku kilku lat konsekwentnych działań Aeroklubu Krainy Jezior 

lotnisko Kętrzyn Wilamowo stało się znane wśród pilotów w Europie. 

 W Europejskim Jarmarku Lotniczym czy Festynie Lotniczym Mazury 

uczestniczy ponad 100 różnych statków powietrznych a obserwatorami 

każdej z imprez bywa około 30.000 osób. To sprawia, że promując 

imprezy, promujemy region ale również możliwości dotarcia do niego 

przy użyciu samolotów. 

 Coraz częściej – niestety nie z inicjatywy naszych biur – na lotnisko 

przybywają samoloty kilkuosobowe oraz różne grupy turystyczne od 

kilku do kilkunastu samolotów.  

 Głównie Niemcy, ale również z Luksemburga, Austrii i Czech. Spędzają 

w regionie kilka dni, pomagamy przy zabezpieczeniu transportu i 

logistyce lotniczej. Często hotele mają już wcześniej – pewnie za 

pośrednictwem internetu – zarezerwowane. 



 
   Nową, rozwijającą się formą  

turystyki – jest poznawanie 
świata podróżując małymi 
samolotami, indywidualnie 
bądź w formie zorganizowanej 
grupy. Podobnie jak rajdy 
samochodami, tak turystyczne 
rajdy samolotów są uznaną i 
rozwijającą się formą w 
światowej turystyce.  

Warunek niezbędny to 
infrastruktura lotnicza 
umożliwiająca bezpieczne 
lądowanie, obsługę 
samolotów oraz interesujący 
produkt turystyczny – 
dostosowany do  oczekiwań 
specyficznych dla tej grupy 
turystów. 



Samoloty turystów z Niemiec na lotnisku Kętrzyn Wilamowo 



Na lotnisku Wilamowo 

grupa samolotów z Czech 



BEECHCRAFT 



DC-3 



Mimo, że lotnisko ma czynne tylko trawiaste drogi 

startowe (betonowe – powojenne są niesprawne i 

wymagają remontu) na lotnisku przyjmowane są 

samoloty od małych 2-4 miejscowych awionetek do 

samolotów 18-to miejscowych i wielosilnikowych 

takich jak Skytruck M-28, AN-28 czy Turbolet 

410UVP. 



  Przykład Lotniska Kętrzyn Wilamowo 

może dowodzić, że mamy istotny 

potencjał, który powinien szerzej zostać 

przetworzony w produkt turystyczny z 

wykorzystaniem lotnisk województwa oraz 

skutecznie promowany przez władze 

regionu, biura turystyki czy hotele! 


