
BALONIARSTWO                                                                         LATANIE W KATARZE  

  

Balony nad Doha  
Balony już po raz drugi promowały turystyczne wyjazdy do Kataru 

  

  
Kanały Zatoki Perskiej w Doha              fot. Paweł „Lojak” Kozarzewski  

  
Zamiast wód śródlądowych malownicze kanały  

  

 

Przygoda wzywa…  

 

Coraz trudniej znaleźć oryginalne miejsce 

do latania balonem. Mirosław Konefał po 

lotach wykonanych m.in. w Tajlandii, 

Malezji, Japonii, Korei i Filipinach miał 

dla tego wyzwania wysoko postawioną 

poprzeczkę. Po intensywnym 

przeglądaniu internetu i rozpytaniu wśród 

poznanych w różnych częściach świata 

pilotów, trafił na festiwal balonowy w 

Katarze.   

W sierpniu wysłał zgłoszenie, a we 

wrześniu otrzymał maila, że został 

zakwalifikowany. Przesłał wymaganą 

dokumentację. Okazało się, że z Polski 

będą jeszcze 2 załogi – pilotów: Leszka Mańkowskiego i Roberta Żbikowskiego. Załogę 

stanowili pilot i 1 osoba. Z Mirkiem jako co-pilot latał Zbigniew Jagodzik, wyjątkowo 

doświadczony i utytułowany pilot instruktor z nalotem ponad 1600 godzin. Trzy 

tygodnie przed rozpoczęciem imprezy trzeba było podjąć natychmiastowe działania, żeby 

ogarnąć procedurę logistyczną w tak krótkim czasie, a już 7 grudnia ekipy wyleciały z 

Warszawy do Dohy przez Dubaj.  

Uwarunkowania  

Na lotnisku międzynarodowym w Doha Polacy byli miło zaskoczeni – obsługa graniczna 

wiedziała już o ich przybyciu, procedura była szybka i sprawna. Wykonali także kolejne 

testy na COVID-19, (pierwsze przed wejściem na pokład samolotu). Zostali 

zakwaterowani w hotelu w dzielnicy biznesowej, z widokiem na Zatokę Perską.   

W dniach 9-18 grudnia 2021 w 

Doha odbył się 2. Festiwal Balonowy w 

Katarze. Po raz pierwszy była tam 

impreza balonowa w 2019 roku na 

kilkanaście balonów. I nikt z Polski 

jeszcze tam nie latał. Tym razem 

przybyło 35 balonów, miało być 40, ale 

niektóre balony nie wróciły z innych 

zakątków świata i piloci nie zdążyli 

załatwić spraw proceduralnych. Załogi 

reprezentowały Austrię, Brazylię, 

Chorwację, Estonię, Francję, Holandię, 

Kanadę, Litwę, Niemcy, Polskę, Słowację, 

USA i Wielką Brytanię.  

W 2022 planuje się imprezę na 99 

balonów dla uświetnienia rozgrywanych 

w tym państwie mistrzostw świata w 

piłce nożnej.  

 

Nocna gala balonowa z fajerwerkami w Narodowy Dzień 
Niepodległości Kataru 18.12.22 w Aspire Park, głównym 
miejscu startów balonów             fot. Paweł „Lojak” Kozarzewski 



Na odprawie generalnej przedstawiono panujące w kraju zasady i harmonogram na 

najbliższe dwa tygodnie. Impreza zapowiadała się z rozmachem: rano loty, wieczorem 

pokazy dla publiczności.  
 Codziennie część balonów prezentowała balony nocą - 

każda ekipa po 4 razy 

Na pokazie balony organizatora – zaprezentowano  nowy 

balon  Ultra Magic (w środku)                      fot. Bennie Bos  

W Doha nawet z dala od Centrum miasta  

drogi komunikacyjne  są doskonałe               fot. Bennie Bos  

  

  
W centrum biznesowym każdy wieżowiec ma inną formę ar-  
chitektoniczną                                             fot. Bennie Bos  

Podano strefy zakazane – przede 

wszystkim nie wolno było zbliżać się 

do terenów militarnych i przekraczać 

wysokości 600 m (2000 ft) nad 

gruntem. Dyrektorem sportowym był 

Hassan Al Mousawi. Dla każdej ekipy 

balonowej przydzielono po dwóch 

„miejscowych”, tj. imigrantów z 

Sudanu i po jednej nowej Toyocie 

pick-up. Załoga była kompletnie 

nieprzygotowana. Konieczne było jej 

przeszkolenie, pilnowanie i 

sprawdzanie wszystkiego po kilka 

razy.   

Katar ma klimat zwrotnikowy 

wybitnie suchy. Przeważają pustynie 

kamienne i piaszczyste. Temperatura 

o wschodzie słońca pomimo sezonu 

zimowego wynosi już ok. 21 stopni, 

potem wzrasta  do ok. 26-28 stopni, a 

miejscowa załoga w grubych, 

czarnych bluzach, kurtkach i 

czapkach. Dlaczego? Bo w ich 

rodzinnym kraju jest teraz ok. 40 

stopni i …w Doha zwyczajnie marzli. 

Wiatr wiał z prędkością 4-6 m/s, a 

loty odbywały się przy wietrze do 5 

m/s. Brytyjski pilot, będący 

jednocześnie, Safety Officerem, który 

w Katarze lata biznesowo przez cały 

rok, otrzymywał prognozę pogody z 

lotniska Doha i przekazywał ją 

wszystkim pilotom.  

 

Latanie  

W sumie odbyło się 6 lotów. 

Większość odbywała się nad miastem, 

z nalotem na centrum biznesowe i 

lądowaniem na pustyni po ok. 

godzinie lotu.  

Po pierwszym locie piloci zdziwili się: 

jaka ona kamienista i twarda.   

W kolejne dni nie było lotów ze 

względu na zbyt silny wiatr.  

Jeden z lotów odbył się na typowej 

piaszczystej pustyni. Wyjazd był o 3 

rano, czyli ok. 3 godzin przed 

wschodem słońca, ponad 1,5 h jazdy 

samochodem poza Doha na miejsce 

startu, jednak było warto.  

 

 



 
Balon  „Stalowa Wola”  z  wizytą w Qatar Technical 

Schoole       
                                                                 fot. Bennie Bos  

 
 Gaz czy benzyna nie jest problemem w kraju, którego bogactwo pochodzi z ich wydobycia 

  
Lot nad pustynią piaskową był najciekawszy                       
                                                    fot. Mirosław Konefał 

  
…”Klaunem” leciał słowacki pilot Lubor Lelovits zw.  

Lelo, zaprzyjaźniony z polskimi  Załogami 

                                                   fot. Mirosław Konefał 

Na pustyni z góry widocznych było 

mnóstwo wydzielonych i ogrodzonych 

kampów beduińskich. Beduini, którzy 

obecnie na stałe mieszkają w mieście, 

robią sobie taki wypad za miasto 

kultywując swoje tradycje, lecz nieco 

unowocześnione. Wynajmują 

klimatyzowane namioty, z dużym 

odbiornikiem TV, telewizją satelitarną, 

wszystkimi dodatkowymi wygodami, 

stawiają sobie nawet boiska ze 

sztuczną murawą do gry w siatkówkę, 

czy też w piłkę nożną. Dodatkowo 

uwielbiają rajdy po wydmach autami 

terenowymi, quadami bądź 

motocyklami albo specjalnymi 

pojazdami typu buggy.  

 

Nie brakowało specjalnych kształtów. „Kotem” 

dowodził Alexander Plein z Niemiec                           

fot. Bennie Bos  

 

… a „Tygrysem” – Roman Serbincik z Austrii  

fot. Bennie Bos 



     Drugi ciekawy lot ze startem – jak zwykle po zezwoleniu launch mastera – z centrum 

miasta, wzdłuż historycznej wioski Katara Village, znajdującej się nad brzegiem zatoki, 

odbył się na przecięciu ścieżki podejścia do lądowania lotniska Hamad International 

Doha Airport. Każdy pilot trzymał się nałożonych ograniczeń wysokości do 150 m nad 

gruntem (do 2 km od lotniska) i wszystko przebiegło bezpiecznie, ale też widowiskowo.  

Zbigniew Jagodzik określił teren jako wymagający do latania balonowego, ale ciekawy. 

Mirosław Konefał, który opowiedział mi o Festiwalu podkreślił, że przy okazji wspólnych 

lotów uzyskał od tego bardziej doświadczonego pilota kilka cennych, praktycznych rad, 

za które jest mu wdzięczny. Podsumowując, uznał ten wyjazd za ciekawy i dający nowe 

doświadczenia balonowe.Któż wie, jakie będzie kolejne wyzwanie dla pilota balonowego  

Mirosława Konefała…                                                          

Ewa Daszewska  


