Piknik Samolotowy w Gryźlinach
Zabieramy w chmury, łamiemy lęki, pokazujemy lepszy świat, utrwalamy
widoki zapierające dech w piersiach. Nasz event to adrenalina,
przygoda, dobra zabawa…

Akademia Aquafly to prężnie rozwijająca się firma, która posiada
uprawnienia do szkoleń lotniczych czy też organizacji lotów samolotem
ULC. Działamy w unikatowym miejscu, dającym wiele możliwości
zorganizowania niezapomnianego pikniku z lotami samolotami.

Na lotnisku w Gryźlinach k/Olsztyna
zorganizujemy loty indywidualne, ale także dla grup - w powietrzu może
być do 5 osób na raz w 5 różnych samolotach.
Przy większej grupie organizujemy dowolnie dopasowując pod każdego
uczestnika zajęcia dla osób oczekujących na lot, w tym np.: wyżywienie.
Podstawowa kalkulacja imprezy to godzina lotu jednego samolotu, czyli
1000 zł netto.
Jesteśmy elastyczni i gotowi do przygotowania naszej usługi
indywidualnie, tylko dla Państwa.
* loty i imprezy możemy organizować przez cały rok (z uwagą tylko na
aktualną pogodę-deszcz, wiatr)
* sesja fotograficzna w cenie każdego eventu

Zapraszamy do współpracy
Akademia AquaFly
ul. Żeglarska 6
10-160 Olsztyn
NIP: 739 297 21 95
tel. 603 173 049, 694 495 699
aquafy@aquafly.eu
www.aquafly.eu

Gryźliny Lotnisko,ul. Lotnicza 2 a, 11-034 Gryźliny N53°36'29" E20°20’40”

Gryźliny (niem. Grieslienen) – wieś sołecka położona w województwie
warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Stawiguda. W
roku 2012 miejscowość była zamieszkana przez 552 osoby. Obecnie
funkcję sołtysa sprawuje Adam Walkowiak. Miejscowość położona jest
na Pojezierzu Olsztyńskim, nad Pasłęką oraz nad brzegiem Jeziora
Plusznego, 5,5 km na południowy zachód od Stawigudy; przebiega
przez nią droga krajowa nr 51 oraz linia kolejowa na odcinku Olsztyn –
Olsztynek.
Wieś została lokowana przez kapitułę warmińską w roku 1358. Nadanie
obejmowało obszar 60 włók na prawie chełmińskim. Odbiorcą nadania
był zasadźca Jan Kogeler. Nazwa wsi ulegała przekształceniom na
przestrzeni lat: Wisenthal, Greseling (1517), Krissling (1576), Griesslinen
(1755). Gryźliny kilkakrotnie uległy zniszczeniom w czasie wojen polskokrzyżackich. Miejscowy kościół wzniesiony w XV stuleciu również uległ

zniszczeniu. Do jego odbudowy doszło w 1573 roku. Siedem lat później
świątynię konsekrował biskup Marcin Kromer.
W XVII stuleciu miejscowość bezpośrednio odczuła skutki wojen
szwedzkich. W 1633 roku do Gryźlin przybyli żołnierze z Korony
przygotowujący się do wyprawy na Moskwę. Wieś dotkliwie odczuła
okres stacjonowania kozaków bezceremonialnie pustoszących domy i
zagrody. Kolejnym nieszczęściem stało się przybycie szwedzkiego
wojska rekwirującego niemalże całą dostępną żywność. Na początku
XVIII wieku Gryźliny zostały spustoszone przez epidemię dżumy.
Po zaborze Warmii w Gryźlinach mieszkały 203 osoby. W 1783 roku wieś
składała się z 39 budynków mieszkalnych. Przed 1791 rokiem w
miejscowości powstała pierwsza szkoła. Szkołę murowaną wybudowano
około 1817 roku. W 1818 roku Gryźliny liczyły 215 mieszkańców. W
1861 roku miejscowość była zamieszkana przez 457 katolików i 2
ewangelików. Wszyscy posługiwali się językiem polskim. W 1881 roku
doszło do założenia biblioteczki Towarzystwa Czytelni Ludowych.
Dziesięć lat później powstało polskie kółko rolnicze. W 1887 roku
uruchomiono połączenie kolejowe między Olsztynem i Olsztynkiem, a w
Gryźlinach wybudowano dworzec.
W XIX wieku miejscowość szczególnie mocno związała się z olsztyńskim
Towarzystwem Wstrzemięźliwości, do którego należało około 900
mieszkańców wsi. Po zakończeniu I wojny światowej w Gryźlinach
założono kasę pożyczkowo-oszczędnościową (1919). W plebiscycie 1920
roku za Polską oddano 176 głosów. Za Prusami Wschodnimi głosowało
276 osób.
W latach 1937–1938 w pobliżu Gryźlin zbudowano lotnisko wojskowe
Luftwaffe. 1 września 1939 roku z miejscowego lotniska startowały
samoloty, które zrzucały bomby na polskie miasta, w tym Warszawę. W
czasie wojny szkolono tu niemieckich pilotów, a samo Jezioro Pluszne
przekształcono w poligon doświadczalny. W 1939 roku wieś była
zamieszkana przez 939 osób.
Po zakończeniu II wojny światowej Gryźliny stały się wsią sołecką.
Uruchomiono szkołę, bibliotekę, kilka sklepów. Od 1948 roku we wsi
działał Państwowy Dom Dziecka, którego patronem w 1973 roku został
Michał Lengowski. Po 1952 roku zamknięto miejscowe lotnisko

wykorzystywane po wojnie przez polskie wojsko. W 1998 roku wieś była
zamieszkana przez 582 osoby.
W miejscowości działa obecnie Zajazd Gryźliński. Gryźliny słyną też z
organizowanych kiedyś cyklicznie Rodzinnych Pikników Lotniczych.

