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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI MODELARSKIEJ AEROKLUBU POLSKIEGO 

ZA ROK 2016 
 

A. SPRAWY OGÓLNE 
1. Praca w Komisji w okresie sprawozdawczym opierała się, w znacznej mierze, na dyskusjach (czasem 

bardzo burzliwych) i podejmowaniu decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-maile i 
Skype), ponieważ każde spotkanie skutkowałoby kosztami - np. podróży członków Komisji. 

2. W roku 2016 Komisja Modelarska odbyła 2 spotkania tradycyjne, a mianowicie posiedzenie Prezydium 
KM, tj. w dniu 18 marca br. w Międzybrodziu Żywieckim, podczas kursu instruktorskiego, z udziałem 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego oraz posiedzenie KM w dniu 18 listopada 2016 r. w 
Lesznie. Posiedzenie KM w Lesznie było połączone ze spotkaniem z przedstawicielami środowiska 
modelarskiego z terenu kraju. Omówiono szereg ważnych dla środowiska modelarskiego spraw – 
szczegółowe informacje zawarte są w protokole, który jest dostępny na stronie Komisji. W okresie 
sprawozdawczym podjęto 18 uchwał – w sprawach jak w poniższym wykazie: 

 

Uchwała Nr: Data podjęcia W sprawie: 

KM 04/02/2016 20-02-2016 zatwierdzenia kierowników ekip na Mistrzostwa Świata i Europy w roku 2016 

KM 05/05/2016 31-05-2016 wyboru alternatywnego delegata do CIAM FAI 

KM 06/11/2016 29-11-2016 zatwierdzenia składu modelarskiej Kadry Narodowej na rok 2017 

KM 07/12/2016 22-12-2016 strony internetowej komisjamodelarskaap.pl 

KM 08/12/2016 22-12-2016 nowych zasad punktacji zawodów Pucharu Polski F1A, F1B, F1C, F1P, F1E 

KM 09/12/2016 22-12-2016 wniosku Dariusza Dradry dot. zmian w regulaminie zawodów w kon. F1A 

KM 10/12/2016 22-12-2016 wniosku dot. zmian w regulaminie zawodów w kon. F1N 

KM 11/12/2016 22-12-2016 zmian w regulaminie zawodów modeli latających na uwięzi dla młodzieży 

KM 12/12/2016 22-12-2016 wniosków do CIAM FAI 

KM 13/12/2016 22-12-2016 wniosku Marka Łysakowskiego – Asystenta TKN ds. F1E 

KM 14/12/2016 22-12-2016 kar za niedbalstwo i niedotrzymywanie terminów przy rozliczaniu dotacji 

KM 15/12/2016 22-12-2016 zasad składania protestów i wysokości wadium na zawodach Aeroklubu Polskiego 

KM 16/12/2016 22-12-2016 zgody / nominacji Aeroklubu Polskiego na sędziowanie zawodów międzynarodowych 

KM 17/12/2016 22-12-2016 premii dla medalistów klasyfikacji końcowej PŚ 

KM 18/12/2016 22-12-2016 dopuszczenia do stosowania folii w modelach halowych klasy narodowej A6 

KM 19/12/2016 28-12-2016 przyznania odznak i dyplomów Aeroklubu Polskiego „Za Zasługi dla Aeroklubu 
Polskiego” 

KM 20/12/2016 30-12-2016 zmian w Regulaminie Powoływania Kadry Narodowej AP (Załącznik Nr 2, pt. Zasady 
kwalifikacji do kadry narodowej w modelarstwie lotniczym i kosmicznym) 

KM 21/12/2016 30-12-2016 nowelizacji Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w 
Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym 

 
2. Członkowie Komisji Modelarskiej brali czynny udział w posiedzeniach Zarządu AP (przewodniczący lub sekretarz). 
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3. W sezonie sportowym członkowie KM wizytowali i nadzorowali przebieg wielu Mistrzostw Polski oraz zawodów 
międzynarodowych FAI organizowanych w Polsce. 

B.  SUKCESY POLSKICH MODELARZY W ROKU 2016 

1. Finał Światowy Konkursu Młodych Artystów - FAI Young Artists Contest (kwiecień, Szwajcaria). 
Międzynarodowa Komisja Edukacji Lotniczej i Kosmicznej CIEA FAI ogłosiła w kwietniu wyniki 
międzynarodowego konkursu plastycznego. 8-letnia Lidia PANKOWSKA – młoda Artystka z Polski, 
zdobyła srebrny medal FAI. Dzieci z całego świata malowały piękny temat: „Sporty lotnicze w harmonii z 
naturą”. Organizatorów Finału Regionalnego w Łasku, którego laureatką była dziewczynka, jest Klubu 
Modelarskiego przy Łaskim Domu Kultury. Konkurs FAI Young Artists Contest zapoczątkowano w roku 
1986. Aeroklub Polski uczestniczy w nim – już 17 rok, a Bemowskie Centrum Kultury z upoważnienia AP 
organizuje edycję polską konkursu od 11 lat. 
Bilans medalowy: 1 srebrny, łącznie 1 medal. 

2. Mistrzostwa Europy FAI Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie – w konkurencji F1E dla 
Seniorów i Juniorów (20-24 lipca, Rumunia). Reprezentanci Polski odnieśli w Turdzie wielki sukces, a 
mianowicie Franciszek KAŃCZOK – złoty medal, zespół Aeroklubu Polskiego – złoty medal w klasyfikacji 
drużynowej, Jakub Wiśniewski (Junior) – brązowy medal i polska ekipa juniorów – brąz w klasyfikacji 
drużynowej. 
Bilans medalowy: 2 złote i 2 brązowe, łącznie 4 medale. 

3. Mistrzostwa Świata FAI w konkurencji Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów (1-7 sierpnia, 
Macedonia). W historii imprez mistrzowskich FAI, Aeroklub Polski był organizatorem pierwszych 
Mistrzostw Świata Juniorów (Leszno – 1988) i piątych (Kraków – 1996). Na tegorocznych mistrzostwach 
Polskę reprezentowała ekipa w pełnym składzie, tzn. po 3 juniorów w każdej konkurencji (F1A, F1B i 
F1P). Kierownikiem reprezentacji był Norbert Suwała. Dwa złote i dwa brązowe medale, wywalczone 
przy silnej konkurencji, to wielki sukces naszej młodzieży i czego nie można pominąć, także grupy 
trenerów – Norberta Suwały, Stanisława Skibickiego i Jerzego Włodarczyka. 

 Największym sukcesem jest złoty medal Daniela Bogomaza w konkurencji modeli swobodnie latających 
z silnikiem spalinowym – F1P. Daniel jest pierwszym w historii polskiego modelarstwa juniorem, który 
zdobył tytuł Mistrza Świata w tej konkurencji!. Miejsca pozostałych Polaków: Michał Ferlak (5m) i 
Michał Krężel (14m). 

Kolejny złoty medal – tym razem w klasyfikacji drużynowej, reprezentacja Polski zdobyła w konkurencji 
modeli szybowców – F1A. Miejsca Polaków: Roksana Gądek (7m), Iwona Olewnik (10m) i Błażej 
Stachowski (26m). 

W konkurencji modeli swobodnie latających z napędem gumowym – F1B startowali: Zofia Zdanchewicz, 
Dawid Lipski i Kacper Łukaszewicz. Polska reprezentacja w F1B zdobyła tytuł drugich wicemistrzów 
Świata i brązowy medal drużynowy. Dawid Lipski wywalczył brązowy medal i tytuł drugiego 
Wicemistrza Świata. Kacper Łukaszewicz wylądował na miejscu 18, a Zosia Zdanchewicz na 19. 
Bilans medalowy: 2 złote i 2 brązowe, łącznie 4 medale. 

4. Mistrzostwa Europy FAI Modeli Swobodnie Latających dla Seniorów (13-20 sierpnia, Zrenjanin - 
Serbia). Zawody rozgrywano w trzech konkurencjach: F1A (modele szybowców), F1B (modele z 
napędem gumowym) i F1C (modele napędzane silnikiem spalinowym). Stanisław SKIBICKI (Sekcja 
Modelarska OSiR Suwałki) – został srebrnym medalistą w klasie F1B. Polscy modelarze – drużynowymi 
mistrzami Europy w klasie F1C oraz zdobywcami brązowego medalu w klasyfikacji drużynowej w klasie 
F1B. W klasyfikacji generalnej (na podstawie rezultatów za wszystkie konkurencje razem) zdobyliśmy 
medal brązowy. Wyniki reprezentacji Aeroklubu Polskiego (pod kierownictwem Grzegorza Boryczko) 
przedstawiamy poniżej. 

Konkurencja F1A (82 zaw. z 27 państw): Kamil Halicki – 41 m, Henryk Krupa – 51 m, Jakub Jaraczewski – 59 m 
Konkurencja F1B (80 zaw. z 29 państw): Stanisław Skibicki – 2 m, Adam Krawiec – 6 m, Tomasz Lipski – 26 m 
Konkurencja F1C (54 zaw. z 21 państw): Edward Burek – 7 m, Marek Roman 11 m, Jerzy Włodarczyk – 19 m 

Bilans medalowy: 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe, łącznie 4 medale. 
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5. Mistrzostwa Świata FAI Modeli Kosmicznych dla Seniorów i Juniorów (22-30 sierpnia, Ukraina). W 
dniach 22-Polscy modelarze kosmiczni zdobyli łącznie 16 medali! Aeroklub Polski nominował do składu 
reprezentacji – 10 seniorów i 9 juniorów. Team Manager’em naszej 23-osobowej ekipy był Trener 
Modelarskiej Kadry Narodowej – Jerzy Boniecki. W mistrzostwach uczestniczyło ponad 300 zawodników 
z 19 państw. Nazwiska nowych mistrzów świata w poszczególnych konkurencjach oraz miejsca Polaków, 
prezentujemy w opracowaniu Bogdana Wierzby pt. „16 medali na jednych mistrzostwach świata”. 
Bilans medalowy: 5 złotych, 6 srebrnych i 5 brązowych, łącznie 16 medali. 

Wszystkim medalistom, trenerom / instruktorom, kierownikom ekip na MŚiE, jak 
również organizatorom modelarskich imprez sportowych, serdecznie gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów. 
 

ZESTAWIENIE MEDALI MŚ I ME FAI 
zdobytych przez modelarzy Aeroklubu Polskiego w roku 2016 

 

Klasa 
Medale indywidualne Medale zespołowe 

Razem 
Złoty Srebrny Brązowy Złoty Srebrny Brązowy 

S1A   1    1 

S4A jun. 1   1   2 

S5B  1   1  2 

S6A   1    1 

S7 jun. 1 1  1   3 

S8D   1    1 

S4A  1 1 1   3 

S5C  1   1  2 

S7   1    1 

F1E jun.   1   1 2 

F1E 1   1   2 

F1A jun.    1   1 

F1B  1    1 2 

F1C    1   1 

F1A,B,C      1 1 

F1B jun.   1   1 2 

F1P 1      1 

PŚ F1B jun.   1    1 

PŚ F1P  1     1 

PŚ S4A   1    1 

OGÓŁEM 4 6 9 6 2 4 31 
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C.  AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA MODELARZY 

1. Najlepszym potwierdzeniem powyższego tytułu jest kalendarz imprez modelarskich Aeroklubu 
Polskiego, zawierający łącznie 132 imprezy z podziałem na zawody w konkurencjach mistrzowskich (83 
zawody) i niemistrzowskich (49 zawodów, kursów i szkoleń). To jeden z ważnych dokumentów, 
tworzony wspólnym wysiłkiem asystentów TKN i członków Komisji Modelarskiej - koordynowany i 
publikowany na stronie internetowej przez sekretarza KM. 

2. U podstaw licznych sukcesów polskiego modelarstwa na arenie międzynarodowej jest nieustająca 
troska KM o współzawodnictwo dzieci i młodzieży (np. wielki cykl zawodów regionalnych oraz 
ogólnopolskich zaliczanych do Pucharu Polski - w konkurencji modeli szybowców halowych klasy F1N, 
zawody regionalne i Mistrzostwa Polski w konkurencji modeli balonów i latawców, czy też w klasach 
narodowych dedykowanych dla początkujących). W Pucharze Polski F1N sklasyfikowano w 2016 roku – 
236 zawodników ogółem, w tym około 160 młodzików. Z ramienia Komisji opiekunem tej masowej 
konkurencji modelarstwa jest Henryk Krupa. Słowa uznania należą się wszystkim Organizatorom 
imprez modelarskich, tzn. instytucjom i organizacjom oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym w 
proces organizacji. Nazwiska tych osób widnieją w Kalendarzu Sportowym. Ich wielka aktywność i 
kreatywność sprawia, że organizacja wszystkich imprez (za wyjątkiem MP) dochodzi do skutku i tym 
samym wydatki Aeroklubu Polskiego na działalność sportową mogą być znacząco mniejsze. 

3. Trzech przedstawicieli Komisji Modelarskiej brało udział w pracach głównego zespołu organizacyjnego 
Mistrzostw Europy FAI Modeli Śmigłowców F3CN (22-31 lipca 2016 r., Włocławek). 54 najlepszych 
pilotów modeli śmigłowców RC (seniorów i juniorów) rywalizowało w konkurencjach F3C (akrobacja 
precyzyjna) oraz F3N (loty freestyle’owe, w tym także do muzyki). Między innymi dzięki pracy członków 
Komisji, zawody te zostały wysoko ocenione pod względem sportowym i organizacyjnym. Głównym 
organizatorem ME był Aeroklub Włocławski. 

4. Komisja Modelarska z dużą uwagą obserwuje rozwój nowej dyscypliny sportu modelarskiego, tzn. 
modeli quadrokopterów wyścigowych FPV. Z inicjatywy Komisji pojawili się organizatorzy pierwszych 
imprez imprez w nowej konkurencji F3U (tak oznaczono nową klasę mistrzowską w Kodeksie FAI). 
Kolejną inicjatywą była polska propozycja, włączenia Kol. Krzysztofa Hilbrychta do Podkomisji Dronów 
FPV przy CIAM FAI, jak też do grona Ekspertów Technicznych w tej dziedzinie. Kandydaturę Krzysztofa 
Hilbrychta zaakceptowano i Polska ma swojego przedstawiciela w tej nowej Podkomisji CIAM FAI. 

5. Z inicjatywy Komisji Modelarskiej został opracowany nowy Regulamin przyznawania uprawnień 
instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego – zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu 
Polskiego NR: 265/XIX/2015 z dnia 6.11.2015 r. Umożliwiło to, po wieloletniej przerwie, wznowienie 
cyklicznych szkoleń dla kandydatów na instruktorów. W roku 2016 zorganizowano dwa kursy – w 
Międzybrodziu Żywieckim i w Jeleniej Górze. Dyplomy z uprawnieniami instruktora klasy III uzyskało 
około 30 osób. 

6. Z końcem roku Komisja Modelarska zatwierdziła wszystkie poprawki i uzupełnienia w „Systemie 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym”, co pozwoliło na 
ogłoszenie Edycji 2017 systemu – do stosowania od dnia 1 stycznia 2017. 

 

7. Delegat AP do FAI CIAM – Marek Dominiak wziął udział w wiosennym posiedzeniu CIAM, które 
odbywało się dniach 8 i 9 kwietnia 2016 roku w Lozannie. Było to coroczne Spotkanie Biura i plenarne 
obrady Międzynarodowej Komisji Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego CIAM. Do najważniejszych 
spraw załatwianych przez polskiego Delegata należy zaliczyć: 

 przedstawianie wniosków dotyczących zmian w przepisach Kodeksu FAI (między innymi: 
podwyższenie wieku juniorów do 21 lat, w niektórych konkurencjach, czy też ustanowienie nowej, 
bardzo widowiskowej konkurencji F3P-AeroMusicals), 

 weryfikowanie i aktualizacja polskich sędziów oraz ekspertów technicznych – na potrzeby 
wprowadzenia ich na listę CIAM FAI, na rok 2017, 
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 prezentowanie sylwetki polskiego kandydata do stypendium CIAM. Warto podkreślić, że decyzją 
Komisji Ekspertów ds. Edukacji stypendium sportowe dla najlepszego sportowca (do 21 lat), za rok 
2015, otrzymał Konrad Żurowskiemu z Polski. To wielki sukces Polaka, 

 przedstawianie wstępnych propozycji organizacji imprez mistrzowskich (tzw. pierwszej kategorii) w 
Polsce, 

 prezentowanie stanu przygotowań organizacyjnych Mistrzostw Europy FAI w konkurencji Modeli 
Śmigłowców F3CN (Włocławek 2016), 

 udział w głosowaniach związanych z wyborami władz CIAM FAI lub podkomisji specjalistycznych. 

Pełny tekst sprawozdania delegata publikowany jest na stronie KM: 
http://komisjamodelarskaap.pl/wp-content/uploads/2013/12/2016-04-CIAM-sprawozdanie-delegata-AP.pdf  
 

8. W okresie sprawozdawczym członkowie KM wspierali bieżące funkcjonowanie Działu Sportowego 
Aeroklubu Polskiego, w tym miedzy innymi: 

 prowadzenie strony KM - www.komisjamodelarskaap.pl oraz edytowanie oficjalnych informacji  
i dokumentów do publikowania na stronie (praca społeczna wykonywana przez sekretarza KM - od 
roku 2014), 

 opracowanie i koordynowanie kalendarza imprez modelarskich liczącego około 130 zawodów, 
 prowadzenie rankingów i opracowanie projektu Kadry Narodowej na rok 2017, 
 koordynowanie wszystkich spraw związanych z Kadrą Narodową i reprezentacjami na MŚiE, 
 podział środków z dotacji MSiT przeznaczonych na modelarstwo lotnicze i kosmiczne, 
 ustalenie i zatwierdzenie kierowników ekip na MŚiE, 
 nadzorowanie rozliczeń finansowych MP oraz wyjazdów zagranicznych poszczególnych reprezentacji, 
 przygotowanie i realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia dla Kadry Narodowej, 
 opracowywanie i / lub nowelizacja regulaminów, 
 przygotowywanie wniosków w sprawach stypendiów dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla 

instruktorów-opiekunów medalistów mistrzostw świata i Europy - w kategorii juniorów, 
 organizowanie szkolenia instruktorów i sędziów oraz ewidencjonowanie uprawnień. 

 

9. Należy podkreślić, że bieżąca współpraca Komisji Modelarskiej z Panią Barbarą Dobrowolską i Panem 
Jarosławem Darskim z Biura Zarządu AP, była bardzo dobra. Nasi „urzędnicy” dbają o przestrzeganie 
wszelkich procedur, ale też służą wsparciem, gdy sytuacja tego wymaga. To między innymi bardzo 
dobra współpraca Komisji z Działem Sportu przekłada się na wymierne efekty, w postaci dorobku 
medalowego modelarzy na mistrzostwach świata i Europy. Równie ważnym efektem tej współpracy jest 
pełna realizacja Kalendarza imprez sportowych i przedsięwzięć szkoleniowo-organizacyjnych w 2016 r. 
Trzeba pamiętać, że poza wyjazdami reprezentacji na MŚiE, wszystkie mistrzostwa Polski, zgrupowania 
KN oraz kursy i szkolenia, są również zadaniami dotowanymi. Ich terminowe rozliczanie także wymaga 
dobrej współpracy, którą mamy i bardzo cenimy. 

 

10. Podejmowane uchwały były realizowane. 
Opracowanie sprawozdania: Bogdan Wierzba 

Uwagi: 

Wyniki mistrzostw Polski zorganizowanych w 2016 (dostępne są na stronie KM), 
Pełne wyniki MŚiE z udziałem Polaków - w zakładce „Sport-kategorie / Kategoria … / Wyniki”. 

 

 

 
 

 
 

 

Sekretarz Komisji Modelarskiej 
Aeroklubu Polskiego 

 
Bogdan Wierzba 

Przewodniczący Komisji Modelarskiej 
Aeroklubu Polskiego 

 
Jerzy Boniecki 

http://komisjamodelarskaap.pl/wp-content/uploads/2013/12/2016-04-CIAM-sprawozdanie-delegata-AP.pdf
http://www.komisjamodelarskaap.pl/

