Warszawa, 03.09.2018 r.

Enter Air: Nowi bohaterowie na stateczniku SP-ENX
Kolejne historyczne postacie, których wizerunki z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości
można zobaczyć na specjalnie pomalowanym samolocie Enter Air to Franciszek Żwirko i Stanisław
Wigura.
- Ten lotniczy duet wpisał się wielkimi literami w historię Polski i jesteśmy dumni, że możemy oddać
hołd naszym bohaterom oraz upamiętnić ich wizerunki na stateczniku naszego samolotu SP-ENX.
Samolot lata po całej Europie i mamy nadzieję, że przyczyni się do propagowania wiedzy o chlubnej
historii polskiego lotnictwa, której jesteśmy spadkobiercami – mówi Grzegorz Polaniecki, Członek
Zarządu i Dyrektor Generalny Enter Air.
Sylwetki obu bohaterów, które zostały umieszczone na samolocie Enter Air pod koniec sierpnia, są
częścią uroczystego upamiętnienia 100-lecia Niepodległej Polski, a tym samym setnej rocznicy latania
w niepodległej Polsce.
Por. Franciszek Żwirko – pilot Wojska Polskiego oraz wybitny pilot sportowy. W 1932 roku, razem ze
Stanisławem Wigurą, zdobył puchar międzynarodowy dla Polski w prestiżowych zawodach
„Challenge”. Na pamiątkę tego wydarzenia, obchodzimy Święto Lotnictwa Polskiego, przypadające na
28 sierpnia. Zarówno w wojsku, jak i w trakcie zawodów lotniczych doceniany był za swoje umiejętności
i opanowanie.
Stanisław Wigura – polski konstruktor, inżynier i lotnik. W 1927 roku założył zespół konstrukcyjny
RWD, który rok później zaprezentował pierwszy samolot sportowy, RWD-1. Jego przyjaźń ze starszym
o 6 lat Franciszkiem Żwirką, zaowocowała wieloma sportowymi sukcesami i rekordami lotniczymi.
Stanisław Wigura w znaczącym stopniu przyczynił się do rozwoju lotniczej myśli technicznej.
Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zginęli w 1932 roku w wypadku lotniczym w okolicach Cieszyna,
w trakcie lotu do Pragi. Przyczyną wypadku było oderwanie się skrzydła samolotu RWD-6 podczas
burzy.

O Enter Air
Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym
przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur
podróży latając w ponad 30 krajach od Islandii i Portugalii po Kenię. Flota Enter Air składa się z 18 samolotów
Boeing 737-800, a w sezonie letnim od innych przewoźników wynajęte zostały dodatkowe dwa samoloty Airbus
A320. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu
oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie
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