
zo stał za kwa li fi ko wa ny. Prze słał 
wy ma ga ną do ku men ta cję. Oka -
za ło się, że z Pol ski bę dą jesz -
cze 2 za ło gi – Lesz ka Mań kow -
skie go i Ro ber ta Żbi kow skie go. 
Za ło gę sta no wi li pi lot i 1 oso ba. 
Trzy ty go dnie przed roz po czę -
ciem im pre zy trze ba by ło pod jąć 
na tych mia sto we dzia ła nia, że by 
ogar nąć pro ce du rę lo gi stycz ną 
w tak krót kim cza sie, a już 7 
grud nia eki py wy le cia ły z War -
sza wy do Do hy przez Du baj. 

 

Uwa run ko wa nia 
 
Na lot ni sku mię dzy na ro do -

wym w Do ha Po la cy by li mi ło za -
sko cze ni – ob słu ga gra nicz na 
wie dzia ła już o ich przy by ciu, 
pro ce du ra by ła szyb ka i spraw na. 
Wy ko na li tak że ko lej ne te sty 
na CO VID -19, (pierw sze przed  

W dniach 9-18 grud -
nia 2021 w Do ha w Ka -
ta rze od był się 2. Fe sti -

wal Ba lo no wy. Na po przed niej 
edy cji w 2019 ro ku by ło kil ka na -
ście ba lo nów – z Pol ski żad ne go. 
Tym ra zem przy by ło 35 ba lo nów, 
mia ło być 40, ale nie któ re ba lo ny 
nie wró ci ły z in nych za kąt ków 
świa ta i pi lo ci nie zdą ży li za ła twić 
spraw pro ce du ral nych. Za ło gi re -
pre zen to wa ły Au strię, Bra zy lię, 
Chor wa cję, Es to nię, Fran cję, Ho -
lan dię, Ka na dę, Li twę, Niem cy, 
Pol skę, Sło wa cję, USA i Wiel ką 
Bry ta nię. W 2022 pla nu je się im -
pre zę na 99 ba lo nów dla uświet -
nie nia roz gry wa nych w Ka ta rze 
Mi strzostw Świa ta w pił ce noż nej. 

 

Przy go da wzy wa… 
 
Co raz trud niej zna leźć ory gi -

nal ne miej sce do la ta nia ba lo -
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nem. Mi ro sław Ko ne fał po lo tach 
wy ko na nych m.in. w Taj lan dii, 
Ma le zji, Ja po nii, Ko rei i Fi li pi nach 
miał dla te go wy zwa nia wy so ko 
po sta wio ną po przecz kę. Po in -
ten syw nym prze glą da niu in ter -

ne tu i roz py ta niu wśród po zna -
nych w róż nych czę ściach świa ta 
pi lo tów, tra fił na fe sti wal ba lo no -
wy w Ka ta rze.  

W sierp niu wy słał zgło sze nie, 
a we wrze śniu otrzy mał ma ila, że 

BALONIARSTWO 
La ta nie w Katarze

Ba lo ny  
nad Doha  

Ba lo ny już po raz  
dru gi pro mo wa ły  

tu ry stycz ne wy jaz dy  
do Ka ta ru 

Na po ka zie – ba lo ny or ga ni za to ra, w tym no wy ba lon Ul tra Ma gic (w środ ku) 

W Do ha na wet z da la od Cen trum mia sta dro gi ko mu ni ka cyj ne są do sko na łe

Noc na ga la ba lo no wa z fa jer wer ka mi w Na ro do wy Dzień Nie pod le gło ści Ka ta ru 18.12. w Aspi re Park, głów nym miej -
scu star tów ba lo nów
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Za miast wód  
śród lą do wych  
– ma low ni cze ka na ły  

 

Ba lo ny już po raz  
dru gi pro mo wa ły  

tu ry stycz ne wy jaz dy  
do Ka ta ru 

Ba lo ny już po raz  
dru gi pro mo wa ły  

tu ry stycz ne wy jaz dy  
do Ka ta ru 

  
Na fetiwal  
balonowy  
w Katarze  
przybyło  
ze świata  
35 załóg 
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mia stem, z na lo tem na cen trum 
biz ne so we i lą do wa niem na pu -
sty ni po ok. go dzi nie lo tu. 
Po pierw szym lo cie pi lo ci zdzi wi li 
się ja ka ona ka mie ni sta i twar da. 
W ko lej ne dni nie by ło lo tów ze 
wzglę du na zbyt sil ny wiatr. 

Je den z lo tów od był się na ty -
po wej piasz czy stej pu sty ni. Wy -
jazd był o 3 ra no, czy li ok. 3 go -
dzin przed wscho dem słoń ca, 
po nad 1,5 h jaz dy sa mo cho dem 
po za Do ha na miej sce star tu. 
Na pu sty ni z gó ry wi docz nych 
by ło mnó stwo wy dzie lo nych 
i ogro dzo nych cam pów be du iń -
skich. Be du ini, któ rzy obec nie 
na sta łe miesz ka ją w mie ście, ro -
bią so bie ta ki wy pad za mia sto 

kul ty wu jąc swo je tra dy cje, lecz 
nie co uno wo cze śnio ne. Wy naj -
mu ją kli ma ty zo wa ne na mio ty, 
z du żym od bior ni kiem TV, te le wi -
zją sa te li tar ną, wszyst ki mi do dat -
ko wy mi wy go da mi, sta wia ją so -
bie na wet bo iska ze sztucz ną 
mu ra wą do gry w siat ków kę, czy 
też w pił kę noż ną. Do dat ko wo 
uwiel bia ją raj dy po wy dmach au -
ta mi te re no wy mi, qu ada mi bądź 
mo to cy kla mi al bo spe cjal ny mi 
po jaz da mi ty pu bug gy. 

Dru gi cie ka wy lot ze star tem 
– jak zwy kle po ze zwo le niu 
launch ma ste ra – z cen trum mia -
sta, wzdłuż hi sto rycz nej wio ski 
Ka ta ra Vil la ge, znaj du ją cej się 
nad brze giem za to ki, od był się 
na prze cię ciu ścież ki po dej ścia 
do lą do wa nia lot ni ska Ha mad In -

ter na tio nal Do ha Air port. Każ dy 
pi lot trzy mał się na ło żo nych 
ogra ni czeń wy so ko ści do 150 m 
nad te re nem (do 2 km od lot ni -
ska) i wszyst ko prze bie gło bez -
piecz nie, ale też wi do wi sko wo. 

Zbi gniew Ja go dzik, do świad -
czo ny i uty tu ło wa ny pi lot in struk -
tor z na lo tem po nad 1600 go -
dzin, któ ry z Mi ro sła wem Ko ne fa -
łem la tał ja ko co -pi lot, okre ślił te -
ren ja ko wy ma ga ją cy do la ta nia 
ba lo no we go, ale cie ka wy. Mi ro -
sław Ko ne fał, na któ re go re la cji 
po wstał ten ar ty kuł, podkreślił że 
przy oka zji wspól nych lo tów ze 
Zbi gnie wem uzy skał od nie go 
kil ka cen nych, prak tycz nych rad, 
za któ re jest mu wdzięcz ny. 

 
Ewa Da szew ska

wej ściem na po kład sa mo lo tu). 
Zo sta li za kwa te ro wa ni w ho te lu 
w dziel ni cy biz ne so wej, z wi do -
kiem na Za to kę Per ską.  

Na od pra wie ge ne ral nej przed -
sta wio no pa nu ją ce w kra ju za sa -
dy i har mo no gram na naj bliż sze 
dwa ty go dnie. Im pre za za po wia -
da ła się z roz ma chem: ra no lo ty, 
wie czo rem po ka zy dla pu blicz -
no ści. Po da no stre fy za ka za ne 
– przede wszyst kim nie wol no 
by ło zbli żać się do te re nów mi li -
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tar nych i prze kra czać wy so ko -
ści 600 m (2000 ft) nad grun -
tem. Dy rek to rem spor to wym był 
Has san Al Mo usa wi. Dla każ dej 
eki py ba lo no wej przy dzie lo no 
po dwóch miej sco wych po moc -
ni ków i po jed nej no wej Toy ocie 
pick -up. Po moc ni ków trze ba by -
ło prze szko lić i spraw dza nie 
wszyst ko po kil ka ra zy.  

Ka tar ma kli mat zwrot ni ko wy 
wy bit nie su chy. Prze wa ża ją pu -
sty nie ka mien ne i piasz czy ste. 

Tem pe ra tu ra o wscho dzie słoń ca 
po mi mo se zo nu zi mo we go wy -
no si już ok. 21 stop ni, po tem 
wzra sta do ok. 26-28 stop ni. 

Wiatr wiał z pręd ko ścią 4-6 
m/s, a lo ty od by wa ły się przy  
wie trze do 5 m/s. Bry tyj ski pi lot, 
bę dą cy jed no cze śnie, Sa fe ty Of -
fi ce rem, któ ry w Ka ta rze la ta biz -
ne so wo przez ca ły rok, otrzy my -
wał pro gno zę po go dy z lot ni ska 
Do ha i prze ka zy wał ją wszyst kim 
pi lo tom. 

 

La ta nie 
 
W su mie od by ło się 6 lo tów. 

Więk szość od by wa ła się nad  

BALONIARSTWO 
La ta nie w Katarze

W cen trum biz ne so wym każ dy wie żo wiec ma in ną for mę ar chi tek to nicz ną fot. Ben nie Bos

Lot nad pu sty nią pia sko wą był naj cie kaw szy

Ba lon „Sta lo wa Wo la” z wi zy tą w Qa tar Tech ni cal Scho ol 

Nie bra ko wa ło spe cjal nych kształ tów – „Ko tem” do wo dził Ale xan der Ple in z Nie miec

„Klau nem” le ciał sło wac ki pi lot Lu bor Le lo vits „Le lo”, za przy jaź nio ny z pol ski mi za ło ga mi...

...a „Ty gry sem” – Ro man Ser bin cik z Au strii
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Gaz czy ben zy na  

nie jest pro ble mem  
w kra ju,  

któ re go bo gac two  
po cho dzi z ich  

wy do by cia 
 


