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  Baloniarstwo to piękny i majestatyczny rodzaj lotnictwa, nie ma chyba osoby która nie 
spojrzałaby w niebo, na przelatujący, kolorowy balon.
Początki baloniarstwa w naszym regionie nie wiążą się niestety z kolorowymi, cywilnymi 
aerostatami, początkowo były to maszyny typowo wojskowe. 
Początek balonowej przygody na naszym niebie, możemy datować na rok 1909, kiedy to w 
Toruniu (zaborze Pruskim) wybudowano halę sterowcową i balonową. 
W tych pionierskich czasach lotnictwa balony pełniły funkcje głównie obserwacyjną, z ich 
pokładu koordynowano namierzanie celów dla artylerii.
Warto w tym miejscu dodać,że balony były pierwszymi statkami powietrznymi w naszym 
regionie, bowiem samoloty pojawiły się wraz z powstaniem toruńskiego lotniska w 1912 roku.
Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, toruńskie hale balonowe zostały przejęte przez 
Wojsko Polskie w 1920 roku. Działalność wojskowa zaowocowała utworzeniem w 1921 r. 
Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej a w roku 1923, Pierwszego Batalionu Balonowego.
Okres międzywojenny to także gigantyczny rozkwit sportu balonowego w naszym kraju.
Polscy piloci czterokrotnie, przed wojną, zdobywali najbardziej prestiżowe trofeum balonowe na 
świecie, czyli Puchar Gordon-Bennetta. Nad naszym niebem balonowe szlify zdobywali 
najwięksi polscy baloniarze, tacy jak: Zbigniew Burzyński, Franciszek Hynek, Antoni Janusz, 
Stanisław Breneka i wielu innych wspaniałych pilotów. 
W przestworzach naszego regionu odbywało się także balonowe współzawodnictwo, pierwsze 
zawody balonowe rozegrano w Toruniu, w 1935 roku. W przedwojennych zawodach brały udział 
balony gazowe, wypełnione wodorem. Zawodnicy startowali z lotniska i starali się odlecieć jak 
najdalej, wygrywał ten kto uzyskał największą odległość. W historii rozwoju przemysłu 
gumowego w Polsce dużą rolę odegrały Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego – znane 
przed rokiem 1939 pod nazwą PePeGe.

HISTORIA BALONOWA

Fot. Franciszek Hynek



BALONY WSPÓŁCZEŚNIE..., Festiwal balonowy

  Okres transformacji, zmiany w gospodarce to odejście przede wszystkim od balonów 
gazowych i silny rozwój balonów na ogrzane powietrze, które znalazły swoje zastosowanie 
głównie w szkoleniu, rekreacji i sporcie. Mimo, iż przez wiele lat to Białystok był uznawany za 
„balonową stolicę Polski” to jednak Kujawsko-Pomorskie balonami stoi, od samego początku 
silnego rozwoju sportu balonowego Aerokluby w Bydgoszczy, Grudziądzu, Włocławku miały już 
kilka balonów i silnych reprezentantów, żadne inne województwo nie organizuje tyle imprez 
balonowych, a warto zaznaczyć, iż zawody czy festiwale balonowe na przestrzeni chociażby 
ostatnich kilku lat gościły w Grudziądzu, Inowrocławiu, Włocławku, Toruniu, Rypinie, Chełmnie. 
Doskonałe ukształtowanie terenu, piękne widoki, możliwości logistyczne sprawiają, iż 
mieszkańcy naszego województwa mogą podziwiać nawet kilkadziesiąt pięknych, 
zróżnicowanych aerostatów na naszym niebie.

Balony, jednakże to nie tylko tradycja, sport czy fascynujące widoki, balony przez swoją magię i 
możliwości wykorzystania stają się częścią niezwykle widowiskowych wydarzeń kulturalnych. 
Pokazy balonowe, szczególnie te nocne pozostawiają niezapomniane wrażenia, przejazdy z 
palnikami przez miasto wzbudzają niesamowitą i niespotykaną atrakcję, a nie ma chyba 
piękniejszych pejzaży niż niebo zapełnione latającymi balonami. Dlatego chcemy Państwa 
zachęcić do wzięcia udziału w kolejnych fantastycznym wydarzeniu jakim jest „Festiwal 
Balonowy” organizowany w naszym regionie, po raz pierwszy na świecie zatrudniamy artystów 
w postaci balonów i to one będą głównymi bohaterami prekursorskiego spektaklu jakim będzie 
połączenie muzyki, światła, ognia i balonów. W trakcie festiwalu będziemy gościć w Toruniu, we 
Włocławku, w Chełmnie i Inowrocławiu. 

Szczegółowy program będzie zamieszczony na wydarzeniu na FB:

  *ze względu na warunki pogodowe program jak i same godziny mogą ulec zmianie, dlatego 
prosimy śledzić bieżące informację na FB.
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