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Przekazujemy do Waszych rąk pierwszy numer naszego pisma - Biuletynu LPPL. Od tej pory będzie to podstawowy
organ stowarzyszenia Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa. Zgodnie z Założeniami Programowymi i statutem Ligi ma
ona zrzeszać osoby pragnące przywrócić dobre tradycje polskiego lotnictwa i stworzyć przyjazną atmosferę społeczną dla jego rozwoju, ma prowadzić działalność popularyzatorską wśród społeczeństwa, szczególnie wśród dzieci
i młodzieży. Takim właśnie celom ma służyć Biuletyn LPPL. Mamy wielką nadzieję, że nasz biuletyn będzie ukazywać
się regularnie raz na kwartał, czyli na każdą porę roku. Zdajemy sobie sprawę, że trudno jest stworzyć krótkie, zwięzłe
pismo mogące zainteresować zarówno ludzi związanych z lotnictwem jak również, szarych obywateli darzących jedynie lotnictwo polskie swoją sympatią. Dlatego zawartość biuletynu będzie podzielona: dwa działy popularyzatorskie
o ludziach polskiego lotnictwa i polskich konstrukcjach lotniczych, zaś ludzi lotnictwa chcemy pobudzić do szerokiej
dyskusji, która jak mniemamy, może zaowocować szeroką debatą krajową dla szukania dróg wyjścia z impasu w przemyśle lotniczym i myśli twórczej.
Pismo nasze będzie rozprowadzane bezpłatnie wśród członków LPPL, wyjątkowo wśród ludzi poza naszą organizacją.
Tym nie mniej dla wszystkich ludzi dobrej woli względem naszego ruchu, którzy zechcieliby swoimi dobrowolnymi
datkami wesprzeć naszą działalność wydawniczą podajemy numer konta na które można je wpłacać: LPPL, ul. Gładka 16, 02-172 Warszawa, przy Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku. Nr konta: 07 1940 1076 3090 5087 0000 0000.
Za każdą darowiznę serdecznie dziękujemy
W imieniu Zarządu Ligi
Prezes LPPL Andrzej Rudiuk

Polski Przemysł Lotniczy
Bielsko-Biała – ojczyzna polskiego
szybownictwa

Szybowiec SZD-56 Diana-2
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Lu d z i e Po l s k i e g o Lo t n i c t w a

FRANCISZEK ŻWIRKO I STANISŁAW WIGURA
Franciszek Żwirko, porucznik pilot wojska polskiego
wraz z inżynierem Stanisławem Wigurą, konstruktorem
i pilotem sportowym w roli osoby towarzyszącej i mechanika, zdobyli Pierwsze Miejsce w Międzynarodowych
zawodach lotniczych – Challenge 1932.
11 IX 1932 r. lecąc na meeting lotniczy do Pragi, Franciszek Żwirko wraz ze Stanisławem Wigurą, zginęli w
katastrofie, w lesie pod Cierlickiem Górnym na Śląsku
Cieszyńskim w Czechosłowacji, w wyniku oderwania się
skrzydła w samolocie RWD-6, w warunkach silnej burzy.

STANISŁAW WIGURA

tów Politechniki Warszawskiej, w której spotkał m.in.
Stanisława Rogalskiego i Jerzego Drzewieckiego.
W grudniu 1925 r. studenci Sekcji utworzyli warsztaty
Sekcji Lotniczej, w których budowali samoloty. W 1926 r.
Wigura i Rogalski opracowali swój pierwszy samolot
WR-1, zbudowany w 1927 r. W 1927 r. trójka konstruktorów: Rogalski, Wigura i Drzewiecki podjęła stałą współpracę, tworząc zespół konstrukcyjny RWD, nazwany
tak od inicjałów założycieli. Wigura odpowiedzialny był
w nim przede wszystkim za obliczenia konstrukcji.
W 1928 r. zbudowali pierwszy samolot sportowy RWD-1,
wyróżniony za oryginalną konstrukcję (powstał jeden egzemplarz). W 1929 r. Wigura ukończył . Politechnikę uzyskując dyplom inżyniera-mechanika. W tym samym roku
uzyskał dyplom pilota sportowego w Aeroklubie Akademickim. Zespół RWD zaczął konstruować coraz bardziej
udane samoloty: sportowy RWD-2 z 1929 r. zbudowano w liczbie 4 sztuk, a jego rozwinięcie RWD-4 z 1930 r.
– w liczbie 9. sztuk. Samoloty te były aktywnie używane w
polskim sporcie lotniczym na początku lat trzydziestych,
odnosząc pewne sukcesy. W tym czasie Wigura zaczął też
sam brać udział w sporcie lotniczym. Najbardziej znaczącym czynnikiem stała się jego przyjaźń ze starszym
o 6 lat porucznikiem pilotem Franciszkiem Żwirką,
w 1929 r. skierowanym przez władze wojskowe na stanowisko oficera łącznikowego przy Aeroklubie Akademickim. Od tej pory Wigura najczęściej latał w załodze ze Żwirką, jako mechanik. W międzyczasie Wigura
z pozostałymi konstruktorami projektował nowe samoloty: łącznikowy RWD-3 z 1930 r. (jeden egzemplarz),
sportowy RWD-7, do bicia rekordu wysokości, z 1931 r.
(jeden egzemplarz) i sportowy RWD-5 – z 1931 r., zbudowany w liczbie 20 sztuk i wsławiony lotem przez Atlantyk.
W 1932 r. powstał nowoczesny samolot sportowy RWD-6,
przeznaczony na zawody samolotów turystycznych
– CHALLANGE 1932.
Stanisław Wigura był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

FRANCISZEK ŻWIRKO
Urodził się 9 IV 1903 r. w Warszawie. Polski konstruktor lotniczy, inżynier i lotnik, współzałożyciel zespołu
konstrukcyjnego RWD, wykładowca Politechniki Warszawskiej. W młodości interesował się techniką i lotnictwem, był aktywnym harcerzem 2 WDH.
W 1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej,
służył ochotniczo w 8 pułku artylerii polowej. Po wojnie powrócił do nauki. Ukończył w 1922 r. Gimnazjum
im. Jana Zamoyskiego w Warszawie i rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym PW. Był jednym z założycieli Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studen-
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Franciszek Żwirko urodził się 16 VIII 1895 r. w Święcianach na Wileńszczyźnie z ojca Szymona i matki Konstancji z Borowskich. Uczył się w Wilnie. W 1915 r. zostaje
wcielony do wojska rosyjskiego. Po ukończeniu Szkoły
Ofierskiej bierze udział w walce z Niemcami w czasie
I-szej Wojny Światowej, początkowo w randze chorążego.
Podczas rewolucji bolszewickiej, jako podporucznik
konnicy walczył z bolszewikami w armii gen. Denikina.
Po uporczywym przedostaniu się do wyzwolonej Polski,
25 IX 1921 r. zgłosił się w Prubankach na wileńszczyźnie do stacjonującej eskadry lotniczej zaczynając wymarzoną karierę od funkcji szeregowca-mechanika,
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Od 19 VII 1922 r. służył w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie. W listopadzie 1923 r. ukończył Szkołę Pilotów
w Bydgoszczy, a następnie w 1924 r. Wyższą Szkołę Pilotów w Grudziądzu, po czym służył jako pilot w 18. Eskadrze myśliwskiej 1 pułku, w stopniu porucznika pilota.

Przejściowo w 1925 r. został oddelegowany do szkoły
lotniczej w Bydgoszczy jako instruktor.
Zaczął też brać aktywny udział w sporcie lotniczym,
odznaczając się jako świetny i opanowany pilot. Już
w 1925 r. w Pomorskim Locie Okrężnym, zajął 4. miejsce
na 18 załóg.
W 1926 r. jako jeden z pierwszych zainicjował loty
nocne w polskim lotnictwie wojskowym, dokonując
nocnego rajdu nad Polską. 28 VIII 1928 r. w międzynarodowych zawodach I Locie Małej Ententy i Polski
w Jugosławii, lecąc z kpt. Władysławem Popielem na samolocie Breguet 19 zajął 2. miejsce w klasyfikacji ogólnej,
a 1. w locie okrężnym na 14 załóg. Od 1928 r. służył
w 111. Eskadrze Myśliwskiej. Na początku 1929 r., zachowując przydział do 1. pułku lotniczego, został oficerem
łącznikowym przy Aeroklubie Akademickim w Warszawie.
22 XI ożenił się z Agnieszką Kirską, z którą miał syna
Henryka. Był wzorowym mężem i ojcem. Pomimo tylu
zajęć i ciągłym przemieszczaniem się po kraju każdą wolną chwilę starał się poświęcać żonie i synkowi. Był człowiekiem pogodnym, bardzo wesołym i dowcipnym. Był
religijny, a jednocześnie czasem zabobonny.
Obięcie funkcji oficera łącznikowego przy Aeroklubie Akademickim, spowodowało wzrost aktywności
Żwirki w gronie lotniczym. Szczególnie zaprzyjaźnił

się z młodym inżynierem Stanisławem Wigurą, jednym
z konstruktorów zespołu RWD, który z nim od tej pory
najczęściej latał w załodze jako mechanik. Między 9 VIII,
a 6 IX 1929 r. dokonali lotu okrężnego wokół Europy, na
trasie Warszawa–Frankfurt–Paryż–Barcelona–Marsylia–
–Mediolan–Warszawa, długości ok. 5000 km na pierwszym
egzemplarzu lekkiego samolotu RWD-2. 6 X na RWD-2
zwyciężyli w 1. Locie Południowo-Zachodniej Polski.
W lipcu 1930 r. Żwirko z Wigurą wzięli udział w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych
Challange 1930, na samolocie RWD-4, lecz 25 VII musieli się wycofać na skutek awarii silnika, po przymusowym lądowaniu w Hiszpanii. 7 IX 1930 r. ponownie
zwyciężyli na RWD-2 w II Locie Południowo-Zachodniej
Polski. Na przełomie września i października zwyciężyli w III Krajowym Konkursie Awionetek (na RWD-4),
a na początku października 1931 r. – w IV Krajowym
Konkursie Samolotów Turystycznych (na RWD-5).
7 VIII 1931 r. Żwirko i Stanisław Prauss podjęli próbę pobicia rekordu wysokości lotu samolotem RWD-7, uzyskując
5996 m, lecz Federacja FAI nie uznała go z powodu niestandardowych przyrządów pomiarowych. 22 XII 1931
r. Żwirko został przeniesiony ze stanowiska przy aeroklubie na stanowisko dowódcy eskadry szkolnej CWOL
w Dęblinie.
W kwietniu 1932 r. Żwirko został zakwalifikowany
przez komisję Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej do
reprezentowania Polski w zawodach samolotów turystycznych Challenge 1932. Jako drugiego członka załogi wybrał Stanisława Wigurę. W zawodach rozegranych
w dniach 20-28 VIII 1932 r. załoga Żwirko i Wigura, na samolocie RWD-6, zajęła pierwsze miejsce, wygrywając,
z uważanymi za faworytów, załogami niemieckimi oraz
reprezentacjami z pozostałych krajów i przynosząc wielki sukces polskiemu lotnictwu, będącym wspólnym osiągnięciem pilota i konstruktora.
14 IX 1932 r. Prezydent RP odznaczył go pośmiertnie
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na polu propagandy lotnictwa na arenie międzynarodowej.
13 V 1933 r. Prezydent RP awansował go pośmiertnie do stopnia kapitana ze starszeństwem z 1 I 1933 r.
w korpusie oficerów aeronautycznych.
Był odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz rosyjskim Orderem Św. Anny IV klasy za zasługi
bojowe.

Sylwia Kozarzewska

Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura przy zwycięskim RWD-6
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P o l s k i e K o n s t r u k c j e L o t n i c ze

SZYBOWIEC SZD-56 DIANA
Idea zbudowania nowego szybowca o jeszcze lepszych osiągach i możliwościach powstała w Zakładach
Szybowcowych w Bielsku-Białej już w 1987 r. Kierownikiem zespołu konstrukcji szybowca o nazwie Diana został
inż. Bogumił Bereś. Oprócz zastosowania nowego profilu
skrzydeł i ich obrysu, nowatorstwem było wprowadzenie kompozytów opartych na tkaninach węglowych,
co pozwoliło na znaczne obniżenie ciężaru konstrukcji.
Tak powstał prototyp szybowca oznaczony symbolem
SZD-56 Diana-1 o bardzo dobrych osiągach aerodynamicznych i znacznie obniżonej lekkości. Trzeba jednak
przypomnieć, że próby prototypu Diany-1, przypadły na
okres upadłości Zakładu. Po tym fakcie inż. Bereś wykupił
prawo do projektu Diany-1 i w założonym przez siebie
prywatnym, małym zakładzie produkcyjnym wykonał,
a następnie sprzedał 3 sztuki tego szybowca do USA.
Diana-2 jest ukoronowaniem wieloletnich prac i doświadczeń. Do pełnego sukcesu Diany-2 w dużym stopniu przyczynił się pasjonat aerodynamiki teoretycznej,
wykładowca na Politechnice Warszawskiej, dr inż. Krzysztof Kubryński, który ściśle współpracował z inż. Beresiem
nad optymalizacją aerodynamiczną konstrukcji szybowca. Zmieniono profil skrzydła na nowy – KL-002-128 oraz
obrys skrzydła na bardziej eliptyczny. Podniosło to osiągi

szybowca. Uzyskano bardzo dużą doskonałość = 52 oraz
jeszcze większe obniżenie ciężaru konstrukcji. Pozwoliło
to na jeszcze większą masę balastu wodnego. Do obniżenia masy konstrukcji w dużym stopniu przyczyniło się
oparcie się na skorupowej konstrukcji skrzydła, jedynie
ze szczątkowym dźwigarem przy samym kadłubie. Zastosowano turbulizator pneumatyczny na skrzydłach.
Wprowadzono na końcach płatów winglety – pionowe
powierzchnie ograniczające, które służą do zmniejszania
oporu indukowanego.
Zarówno Diana-1 jak szczególnie Diana-2, mają na
swym koncie szereg sukcesów w postaci czołowych
miejsc zarówno w zawodach krajowych jak i międzynarodowych np. dwa pierwsze miejsca na Mistrzostwach
Europy we Francji w 2007 r., które zajęli Janusz Centka
i Karol Starszak na szybowcach Diana-2. Natomiast na Mistrzostwach Świata Grand Prix w Nowej Zelandii, pierwsze miejsce zajął Sebastian Kawa na Dianie-2. Do chwili
obecnej udało się zbudować sześć Dian-1 i siedem Dian2. Można śmiało powiedzieć, że Diana-2 jest najlepszym
szybowcem na świecie.
Poetka Anna Magdalena Mróz dedykowała „Bogumiłowi Beresiowi – Twórcy wyjątkowych szybowców Diany
i Diany-2” specjalny wiersz pt. „Podniebne orchidee”.

PODNIEBNE ORCHIDEE
Bogumiłowi Beresiowi –
Twórcy wyjątkowych szybowców Diany i Diany-2
Zakwitły na tle nieba rzadkie orchidee,
Srebrzyste i subtelne, w szum wiatru strojone.
Kielichy rozwinęły – świat się do nich śmieje –
Platynowy jak słońce, jak drzewa zielony…
I niebo zachwyciły konstrukcją swych kwiatów,
Lekkością pełną gracji, magią czystej bieli.
Marzyciel je uskrzydlił – na wzór Boskich ptaków –
Ulotny wdzięk kielicha… lotem snów obdzielił…
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Dane techniczne szybowca SZD-56 Diana-2:
Rozpiętość [m]

15,0

Dłuqość [m]

6,88

Wysokość [m]

1,35
2

Powierzchnia nośna [m ]

8,64

Wydłużenie [-]

26,0

Masa własna [kg]

182

Masa balastu wodnego [kg]

250

Maksymalna masa całkowita [kg]

500

Obciążenie powierzchni [kg/m2]

28-57,9

Doskonałość [-]

52

Opadanie minimalne [m/s]

0,45 (przy V = 75 km/h)

Prędkość dopuszczalna [km/h]

277
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P o l s k i P r ze mys ł L o t n i c z y

BIELSKO-BIAŁA – OJCZYZNA POLSKIEGO
SZYBOWNICTWA

Budynek dyrekcyjny Zakładów Szybowcowych Bielsko-Biała
W 1945 r., zaraz po II Wojnie Światowej, grupa przedwojennych pilotów szybowcowych i konstruktorów postanowiła stworzyć ośrodek odbudowy polskiego szybownictwa. W ten sposób powstał w Bielsku-Białej Centralny Ośrodek Wyszkolenia Szybowcowego. W następnym, 1946 r., grupa inżynierów-szybowników z R. Weiglem, R. Matzem, P. Mynarskim, W. Nowakowskim oraz
J. Niespałem na czele, utworzyła Instytut Szybownictwa,
jako spadkobiercę przedwojennego Instytutu Techniki Szybownictwa i Motoszybownictwa. Kierownikiem
tego Instytutu został R. Weigel. Instytut wziął na siebie
organizację szkolenia szybowcowego oraz konstrukcję
i budowę szybowców. Na czele zorganizowanego zespołu konstrukcyjnego stanął J. Niespał. Zrezygnowano
z oparcia się na konstrukcjach niemieckich jak to uczynił
szereg krajów zachodnich i sąsiednich. Pierwszym zadaniem jakie postawiło sobie biuro konstrukcyjne była
konstrukcja i budowa czterech podstawowych typów
szybowców:
– szybowca wyczynowego (IS-1 „Sęp),
– szybowca treningowo-wyczynowego (IS-2 „Mucha”),
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– szybowca przejściowego, rekonstrukcję przedwojennej „Salamandry”, oraz
– szybowca szkolnego (IS-3 „ABC”).
Polska posiadała w tym czasie pewną ilość poniemieckich szybowców szkolnych: SG-38 (ok. 400 sztuk)
i treningowych Grunau „Baby IIb” (ok. 300 sztuk). Natomiast szybowców wyczynowych było bardzo mało. Ponieważ przewidywano udział Polski w międzynarodowych zawodach szybowcowych, nie chcąc przy tym startować na szybowcach niemieckich, postanowiono jako
pierwszy skonstruować szybowiec wyczynowy IS-1 „Sęp”.
Następnym szybowcem była rekonstrukcja „Salamandry”, a następnie „Komara”.
W dalszej kolejności podjęto: szybowiec akrobacyjny
IS-4 „Jastrząb” oraz doświadczalne: IS-5 „Kaczka”, IS-6 bezogonowy „Nietoperz” i laminarny IS-7 „Osa”.
W 1948 r. Instytut Szybowcowy (IS) przemianowano
na Szybowcowy Zakład Doświadczalny (SZD). SZD obejmował biuro konstrukcyjne, warsztaty i administrację
w Aleksandrowicach, stając się wybitnie nowoczesnym
zakładem lotniczym.

Biuletyn LPPL nr 1 – zima 2011
W latach 1951-52 powstały wysokowyczynowe szybowce: „SZD-8 „Jaskółka” i dwumiejscowy SZD-9 „Bocian”.
Za prace te zespół twórców został wyróżniony Nagrodą
Państwową III-go stopnia.
W 1952 r. SZD dostały polecenie wprowadzenia seryjnej produkcji „Jaskółek”, co zmieniło zasadniczo charakter działania zakładu. Było to związane z likwidacją zakładów produkcyjnych w innych miejscach kraju. Pomimo
narzucenia olbrzymich zadań produkcji seryjnych SZD
w dalszym ciągu prowadził prace rozwojowe wprowadzając cały szereg nowych konstrukcji.
Do osiągnięć SZD należy zaliczyć utworzenie w Chińskiej Republice Ludowej przemysłu szybowcowego produkującego polskie szybowce.
Szybowce SZD w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia
były eksportowane do około 30 krajów świata przyczyniając się do postępu techniki szybowcowej na świecie.
Przynajmniej przez dwa dziesięciolecia: 1950-70,
Zakłady Szybowcowe przechodziły wspaniały rozwój,
zarówno w ilościach konstruowanych typów, jak i pod
względem doskonałości konstrukcji. Powstają rozsławiające Polskę konstrukcje znane na całym świecie: „Jaskółki”, „Bociany”, „Czaple”, „Muchy”, „Zefiry”, „Foki” i.in.
Rozwijała się nowoczesna technologia budowy szybowców przechodząc od tradycyjnej techniki drewna
i sklejki do konstrukcji kompozytów szklanych i węglowych.
Od połowy lat 70-tych , zaczęły zarysowywać się
pewne trudności wynikające m.in. z kryzysu zamówień.
Mimo to, do roku 1978 produkcja utrzymywała się na
dość stałym poziomie. Od tego mniej więcej roku, w którym wykonano ok. 160 szybowców, produkcja zaczęła
spadać osiągając w roku następnym liczbę ok. 65 sztuk.

Kierownictwo ówczesnego resortu lotniczego widziało
przyczynę tego stanu rzeczy w złym zarządzaniu zakładem.
Nowym dyrektorem naczelnym został Kazimierz Jasiński, a dyrektorem technicznym Edward Margański.
Nowa dyrekcja nowy program strategiczny przeciwko
któremu sprzeciwiała się załoga niechętna do wszelkich
zmian tak, że po dwóch latach kierowania zakładem,
w 1980 r., nowa dyrekcja musiała ustąpić.
Tymczasem przyczyny tego stanu rzeczy były bardzo
złożone:
– zahamowanie zamówień na skutek wprowadzenia
trwalszej technologii (kompozyty);
– pogarszającej się kondycji finansowej Aeroklubów;
– rosnącej konkurencji zagranicznej;
– wzrastających choć słusznych roszczeń załogi, na tle
budzących się ruchów społecznych.
Powstawały jeszcze szybowce SZD-55 i SZD-56 „Diana”, ale spadającej kondycji zakładu nic nie zdołało powstrzymać.
W sumie w całym okresie istnienia SZD wyprodukowano 5253 szybowce.
Zakład był zmuszony ogłosić upadłość. Został wykupiony przez niemiecką firmę, która przekazała zarządzanie nią Andrzejowi Papiorkowi, który następnie zorganizował nową firmę o nazwie Allstar skupiającą na tym
samym terenie kilku konstruktorów i niewielką część
pracowników wykonawczych dawnych SZD. Grupa ta
pracuje nad dwumiejscowym szybowcem akrobacyjnym
z podwersją przelotową o nazwie SZD-54-2 „Perkoz”.
Na szybowce te jest zapotrzebowanie, jednak główną przeszkodą są trudności w uzyskaniu certyfikatu. Dotyczy to
również pozostałych omawianych statków powietrznych.
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W 1990 r. powstaje prywatna firma „Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek Sp. z o.o.”
z załogą ok. 50 osób. Firma produkuje elementy kompozytowe do części lotniczych, różne produkty z dziedzin
pokrewnych: jak wentylatory czy turbiny wietrzne oraz
całe szybowce i motoszybowiec Stemme S-10. Jest to
niemiecki dwumiejscowy motoszybowiec o innowacyjnej konstrukcji.

Samolot dyspozycyjny EM-11C „Orka”
Na bazie tych dwóch firm powstał „Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji”
w Kaniowie koło Bielska-Białej łącznie z hangarami produkcyjnymi i lotniskiem.

Szybowiec akrobacyjny „Solo-Fox” – wersja jednomiejscowa
wykonana specjalnie dla Jerzego Makuli
Istniejąca od 20 lat prywatna firma Margańskiego, która obecnie nazywa się Margański & Mysłowski, zatrudniająca ok. 40 pracowników wyprodukowała do chwili obecnej 37 szybowców „SWIFT” oraz 43 szybowce akrobacyjne
MDM „FOX”. Aktualnie trwają prace wykończeniowe nad
dwusilnikowym samolotem dyspozycyjnym ze śmigłami
pchającymi EM-11C „ORKA”. Sam inż. Margański pracuje
nad nową ideą samolotu ze swobodnie obracanymi powierzchniami nośnymi na przedzie kadłuba.

Szybowiec „Swift S-1”
Powyższa inicjatywa jest alternatywą dla upadającego SZD Bielsko-Biała.
Andrzej Rudiuk

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie
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