
 

 

 

 

IMPONUJĄCY BILANS MEDALOWY POLSKICH MODELARZY 

Modelarze Aeroklubu Polskiego wzięli udział we wszystkich imprezach mistrzowskich FAI 
pierwszej kategorii (tzn. w mistrzostwach Świata i Europy), zaplanowanych na sezon 
2017 i zdobyli łącznie 27 medali. Dorobek medalowy Seniorów, to 14 krążków a 13 
medali wywalczyli Juniorzy. Wszystkim zdobywcom medali na tegorocznych 
Mistrzostwach Świata i Europy FAI serdecznie gratuluję, w imieniu Komisji Modelarskiej  
i życzę kolejnych sukcesów na arenie międzynarodowej. Słowa uznania i podziękowania 
należą się także instruktorom i trenerom naszej uzdolnionej młodzieży, kierownikom 
ekip, menadżerom klubów, pracownikom Działu Sportu i Zarządowi Aeroklubu Polskiego 
oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki za udzielone dofinansowanie dla polskiego 
modelarstwa lotniczego i kosmicznego. 
 
Niech mi wolno będzie, w imieniu środowiska modelarskiego,  pogratulować i podziękować osobie 
skromnej, bardzo zaangażowanej, konsekwentnej w swych poczynaniach i odpowiedzialnej 
społecznie za sprawy polskiego modelarstwa lotniczego i kosmicznego – Koledze Jerzemu 
BONIECKIEMU. Nie zaniedbując w najmniejszym stopniu bieżących spraw Komisji Modelarskiej 
Aeroklubu Polskiego, jako jej przewodniczący, potrafi jeszcze pełnić obowiązki Trenera Kadry 
Narodowej. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że przy 2-osobowym dziale sportu w AP, 
braku aktywnego i skutecznego działacza społecznego „formatu” Jerzy Boniecki oraz członków 
Komisji Modelarskiej i trenerów, których potrafił przekonać do współpracy – bilans medalowy nie 
wyglądałby tak imponująco. 

 
Pełne zestawienie tegorocznych medalistów mistrzostw Świata i Europy FAI, w poszczególnych 
konkurencjach, a także ilości medali indywidualnych i zespołowych, jakie zdobyli polscy modelarze, 
publikujemy w zakładce „Sport – kategorie” w menu głównym. 
 

Poniżej zamieszczamy krótkie fotorelacje z dwóch imprez mistrzowskich: 
 

1. Mistrzostw Europy FAI Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów rozegranych w sierpniu br. w miejscowości 
Prilep (Macedonia) – autorstwa Norberta SUWAŁY (szefa Ekipy). 

2. Mistrzostw Europy Modeli Kosmicznych dla Seniorów i Juniorów, których organizatorem był Aeroklub Włocławski 
(oprac. Bogdan Wierzba, zdjęcia ze zbiorów Grzegorza Goryczki). 

 

Zachęcamy kierowników pozostałych Reprezentacji do przygotowania podobnych informacji i 
przysłania ich do Sekretarza Komisji Modelarskiej – w celu opublikowania na stronie KM. 
  

Mistrzostwa Europy dla Juniorów modeli swobodnie latających rozegrane zostały w miejscowości Prilep  

w Macedonii  z udziałem 19 Państw. Reprezentacja Polski wystąpiła w następującym składzie: modele 

szybowców F1A – Roksana Gądek (A. Podkarpacki), Błażej Stachowski (A. Poznański), Dominik Skwarek 

(UKS Jedynka Hrubieszów), modele z napędem gumowym F1B – Zofia Zdancewicz (OsiR Suwałki), Kacper 

Łukaszewicz (A. Białostocki), Dawid Lipski (GSML), modele z napędem spalinowym F1P – Michał Krężel 

(MSML), Michał Ferlak i Daniel Bogomaz (obaj MOKSiR Chrzanów). Kierownikiem Ekipy był Norbert 

Suwała (A. Stalowowolski). 



Pomocnicy instruktorzy : Jerzy Włodarczyk (MOKSiR Chrzanów), Stanisław Skibicki (OsiR Suwałki) oraz 

chronometrażysta Patryk Straś (MOKSiR Chrzanów). Tren lotniska z każdej strony otoczony pięknymi 

górami. Temperatura każdego dnia powyżej 30 stopni, w dniach startów dochodziła do 40. Termika bardzo 

trudna, wiatr podczas jednej kolejki potrafi się obrócić nawet o 360 stopni. Rano warunki wietrzne prawie 

zerowe, a około południa wiatr osiągał prędkość nawet do 8 m/s. W pierwszy dzień lotów konkursowych 

startują szybownicy, latają dość dobrze na swoim poziomie. Największy błąd popełniony przez Błażeja, 

któremu w pewnym kominie odpala determalizator, po 60 sekundach lotu, w końcowym rozrachunku 

pozbawia nas brązowego medalu oraz braku naszego zawodnika w lotach dogrywkowych. Drugiego dnia 

latają gumówki. Pierwsze loty bardzo obiecujące, w drugiej kolejce błąd popełnia, podczas wypuszczania 

modelu, nasz największy faworyt Dawid oraz nie mniej doświadczona Zosia i musimy gonić. Nieoczekiwanie 

wygrywają nasi południowi sąsiedzi Czesi. W trzeci dzień startują silnikówkarze. Pełne skupienie, jest 

bardzo gorąco zarówno na starcie jak i w powietrzu. W pierwszej kolejce błąd w wypuszczeniu popełnia 

Michał Ferlak, pozostali się trzymają. Rozkręcony Daniel Bogomaz (aktualny Mistrz Świata) łapie dwa 

przepały silnika w czwartym locie i ma kolejkę na zero. Okazuje się błędy popełniają inni zawodnicy  

z konkurencji i po pięciu lotach wysuwamy się na prowadzenie. Dwie ostatnie kolejki to istny horror. Każdy 

się pilnuje, ale szczęśliwie dowozimy prowadzenie do końca  

i zostajemy drużynowymi Mistrzami Europy! Okazuje się także, że nasz najmłodszy zawodnik – Michał 

Krężel wskakuje na najniższy stopień podium. Nadmienię tylko, że w czwartej kolejce popełnił błąd w 

ustawieniu czasu lotu i po 120 s odpalił mu determalizator. Kto wie, na którym miejscu zakończyłby 

zmagania? Brawo Polacy wszyscy wykrzykują. Okazuje się bowiem, że w klasyfikacji generalnej zostajemy, 

po raz drugi  

w historii, zwycięzcami i zgarniamy Puchar Przechodni ufundowany w 2003 przez naszego Prezydenta 

Aleksandra Kwaśniewskiego (poprzednio zdobyliśmy go w 2007 roku). Instruktorami byli wówczas ci sami 

opiekunowie. Ceremonia zakończenia – jakże piękna dla nas. Jako jedyni z ekip dwa razy słyszymy nasz 

piękny hymn.  

P.S. Korzystając z okazji warto nadmienić, że w przyszłym roku instruktor Stanisław Skibicki będzie 

obchodził mały jubileusz 30-lecia prowadzenia Reprezentacji polskich gumówkarzy na imprezach rangi MŚ  

i ME i obecnie jest chyba jedynym instruktorem na Świecie który był na wszystkich tego typu imprezach 

Juniorskich. 

(relacjonował i zdjęcia udostępnił: Norbert SUWAŁA) 

 

 



Ceremonia zakończenia Mistrzostw Europy FAI Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów (F1A, F1B, F1P) . Na 

najwyższym stopniu – Polacy, zdobywcy 1 miejsca w klasyfikacji generalnej. 

 

Złoci medaliści (zdobywcy 1 miejsca w klasyfikacji drużynowej w F1P) z trenerem Jerzym Włodarczykiem. Na zdjęciu (z czerwonym modelem) 

Michał KRĘŻEL z Mieleckiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych – zdobywca brązowego medalu w klasyfikacji indywidualnej, Michał FERLAK (z 

lewej) i Daniel BOGOMAZ (z prawej) – obaj z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.  

 

Michał KRĘŻEL z Mieleckiego 
Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych 

– zdobywca brązowego medalu w 
klasyfikacji indywidualnej, w 

konkurencji modeli z napędem 
spalinowym F1P. 

 

Polscy Juniorzy z trenerem Jerzym 
Włodarczykiem, startujący w 

konkurencji modeli z napedem 
spalinowym F1P – zdobywcy złotego 

medalu zespołowego. 



MISTRZOSTWA EUROPY FAI MODELI KOSMICZNYCH 
dla Seniorów i Juniorów 

20-25 sierpnia 2017, Włocławek 
 

 
 

Pełna Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych, sierpień 2017, Włocławek 
 
 

 

 

Wojciech KOSZELSKI z 
Mieleckiego Towarzystwa 
Rakietowego – dwukrotny 

MISTRZ EUROPY, zdobywca 
dwóch złotych medali - w 

konkurencjach S1A i S7 oraz 
dwukrotny drużynowy Mistrz 

Europy w tych 
konkurencjach. 

Wielkie Gratulacje!!! 

 



 

 

Medaliści 
w konkurencji makiet rakietowych S7: 

 
Wojciech KOSZELSKI – Mistrz Europy, 

Przemysław ŻURAWSKI – Wicemistrz Europy, 
Catalin Constantin CHELMUS (Rumunia) – 

II Wicemistrz Europy  

 

Tryumfatorzy Mistrzostw Europy w 
konkurencji modeli rakiet S1B: 

 
Leszek MAŁMYGA – Mistrz Europy, 

Grzegorz GORYCZKA – Wicemistrz Europy, 
Andrzej RUSINOWSKI – II Wicemistrz Europy 

 

Na Mistrzostwach Europy, założenia 
taktyczne Trenara Kadry są 

najważniejsze 
 

Na zdjęciu (z lewej) Trener KN – Jerzy 
BONIECKI i Grzegorz Goryczka. 



 

Adam KOSZAŁKA (z Aeroklubu 
Krakowskiego) – indywidualny  
i zespołowy MISTRZ EUROPY w 

konkurencji rakietoplanów zdalnie 
sterowanych S8D 

 
Warto podkreślić, że jego upodobania 

sięgają też innych konkurencji 
modelarstwa, np. halowych modeli 
akrobacyjnych F3P, czy też modeli 
podobnych do rakietoplanów, czyli 

szybowców wyrzucanych z ręki – F3K 

 
 
 
 
 

Tekst i opracowanie graficzne: 
Bogdan WIERZBA – Sekretarz Komisji Modelarskiej AP 


