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Organizacja Turystyczna Leszno-Region
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 82 34
tel./fax +48 65 529 81 92
e-mail: region@leszno.pl
www.leszno.pl

CENTRALNA SZKOŁA SZYBOWCOWA AEROKLUBU POLSKIEGO
ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno
tel. +48 65 529 24 00, www.cssleszno.eu
AEROKLUB LESZCZYŃSKI
ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno
tel. +48 65 529 32 19, www.aeroklub.leszno.pl
LESZNO GLIDING HOTEL Sp. z o.o.
ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno
tel./fax +48 65 529 44 34, e-mail: recepcja@glidinghotel.pl
Liczba miejsc noclegowych – 79 
Sala konferencyjna – 48 osób
Sala bankietowa – 150 osób

Przez Centralną Szkołę Szybowcową w okresie półwiecza jej istnienia
przewinęły się tysiące lotników polskich i zagranicznych, zdobywających
lub podnoszących swoje kwalifikacje na kursach, obozach treningowych
i szkoleniach. 
W Centralnej Szkole Szybowcowej można zdobyć:

samolotową licencję turystyczną
licencję pilota szybowcowego
diamenty do złotych oznak szybowcowych
licencję skoczka spadochronowego
licencję pilota balonowego

Szkoła posiada bezpieczne lotnisko, bazę szkoleniową, doświad czonych
wykładowców i instruktorów.

TUTAJ LATALI MIĘDZY INNYMI:
Adam Witek – zdobywca pierwszego tytułu 
Szybowcowego Mistrza Świata dla Polski (1958).
Adela Dankowska –  najbardziej utytułowana 
leszczyńska szybowniczka, 
(15 rekordów świata, 41 rekordów Polski, Medal Lilienthala).
Pelagia Majewska – patronka leszczyńskiego lotniska 
(17 rekordów świata, 21 rekordów Polski, Medal Lilienthala).
Janusz Centka – wielokrotny mistrz Świata i Europy.
Tadeusz Wrona – polski pilot cywilny i szybownik. 
1 listopada 2011 zmuszony awarią samolotu wykonał manewr 
lądowania awaryjnego na pasie lotniska Chopina w Warszawie bez 
wysuniętego podwozia. Pilotował wówczas Boeing 767 odbywający 
lot z Newark do Warszawy.

Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. +48 65 529 81 91, tel./fax +48 65 529 81 92
e-mail: infotur@leszno.pl
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PIKNIK SZYBOWCOWY
„LESZNO. ROZWIŃ SKRZYDŁA!” 

BUJANIE 
W OBŁOKACH

LOTNISKO 
SZYBOWCOWE

Od 2007 roku Miasto Leszno wspólnie z Organizacją Tury-
styczną Leszno – Region i Centralną Szkołą Szybowcową przy-
gotowuje Piknik Szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła!”. Im-
preza odbywająca się w drugiej połowie czerwca gromadzi
co roku kilkadziesiąt tysięcy amatorów lotnictwa z całej Pol-

ski. Uczestników pikniku przyciągają do Leszna między innymi: pokazy
akrobacji lotniczych, możliwość skorzystania z przelotów samolotem, szy-
bowcem lub balonem na ogrzane powietrze. Poza tym, w programie im-
prezy znajdują się pokazy sprzętu lotniczego i wojskowego, koncerty, kon-
kursy, warsztaty dla dzieci. Piknik szybowcowy to największa impreza pro-
mocyjna miasta Leszna, które posługuje się hasłem reklamowym „Lesz-
no. Rozwiń skrzydła!”. 

Będąc na lotnisku można skorzystać z jego oferty rekreacyj-
nej. Nie trzeba uprawiać sportów lotniczych, aby spojrzeć na
miasto z lotu ptaka. Praktycznie każdy może skorzystać
z oferty przelotu szybowcem. Na leszczyńskim lotnisku, jako
jedynym z nielicznych w Europie uprawia się również nocne

loty szybowcem. Zwolennicy mocnych wrażeń, z pewnością znajdą tu
dla siebie wiele możliwości spędzenia czasu wolnego. Lotnisko dyspo-
nuje bowiem kilkoma rodzajami szybowców, samolotów oraz balo-
nami na ogrzane powietrze.

Największe w Europie lotnisko Centralnej Szkoły Szybowcowej
Aeroklubu Polskiego w Lesznie to jedno z najdogodniejszych
dla szybownictwa miejsc na świecie. Leszno jest jedynym mias-
tem, w którym czterokrotnie odbywały się Szybowcowe Mist-
rzostwa Świata (1958, 1968, 2003, 2014). Wolna z czterech

stron od przeszkód przestrzeń przy 126 hektarowym, trawiastym lotnisku
i rozległe pola w sąsiedztwie sprawiają, że latanie jest tu bezpieczne i kom-
fortowe. Na amatorów latania czeka tu świetnie wykwalifikowany per-
sonel oraz doskonały sprzęt. Na atrakcyjność Leszna dla szybowników
wpływają także sprzyjające warunki pogodowe, położenie umożliwia-
jące pokonywanie długich przelotów w granicach Polski oraz istnienie
w okolicy terenów przydatnych do lądowań przygodnych. Lotnisko dys-
ponuje też bazą noclegową i  gastronomiczną. 

Szczegółowe informacje dotyczące pikniku szybowcowego 
na www.piknikszybowcowy.pl
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