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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI MODELARSKIEJ AEROKLUBU POLSKIEGO 
ZA ROK 2017 

 
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). Taki styl pracy Komisji eliminował część kosztów, np. zwrot kosztów podróży. 

 
2. W roku 2017 Komisja Modelarska odbyła 2 spotkania. Pierwsze posiedzenie Prezydium KM, miało 

miejsce w dniu 24.03.2017. w Kruszynie, podczas kursu instruktorskiego, z udziałem Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego – Ryszarda Michalskiego. Drugie posiedzenie  odbyło się w dniach 3-5 
listopada 2017 r. we Włocławku i było połączone ze spotkaniem z przedstawicielami klubów 
modelarskich. Omówiono wiele ważnych dla środowiska modelarskiego spraw. Informacje szczegółowe 
zawarte są w protokole, który jest dostępny na stronie Komisji. W okresie sprawozdawczym podjęto 20 
uchwał – jak w poniższym wykazie: 

 

Wykaz Uchwał Komisji Modelarskiej AP podjętych w roku 2017 
 

(w całym okresie 2-letniej kadencji obowiązuje jedna numeracja uchwał) 

 

Uchwała Nr: Data podjęcia W sprawie: 

KM 22/09/2017 25-09-2017 
zatwierdzenia nowych rekordów Polski w wyścigu zespołowym F2C na 100 i 200 
okrążeń, ustanowionych przez Zespół F2C - Krzysztof Piotrowski i Michał Dzikowski 

KM 23/11/2017 05-11-2017 wyróżnienia Bogdana Wierzby Modelarskim Złotym Medalem FAI 

KM 24/11/2017 05-11-2017 
przyznania Dyplomu Czesława TAŃSKIEGO dla Norberta Suwały za wybitne 
osiągnięcia organizacyjne w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. 

KM 25/11/2017 05-11-2017 zatwierdzenia kandydata do przyznania stypendium CIAM FAI 

KM 26/11/2017 05-11-2017 niezatwierdzenia kandydatury Krzysztofa Króla na sędziego FAI w kategorii F4 

KM 27/11/2017 05-11-2017 
wniosku Jerzego Włodarczyka o zmianę zasady kwalifikacji do KN w klasach modeli 
swobodnie latających 

KM 28/11/2017 05-11-2017 wniosku Konrada Żurowskiego z dnia 28 sierpnia br. o ukaranie członka ekipy 

KM 29/11/2017 05-11-2017 dodatkowej klasyfikacji F1A-Standard na zawodach modeli szybowców F1A 

KM 30/11/2017 05-11-2017 zniesienia minimalnej liczby zawodników na zawodach Pucharu Polski 

KM 31/11/2017 05-11-2017 braku zgody na zmianę zasad rankingowych dla konkurencji F2B 

KM 32/11/2017 05-11-2017 
zatwierdzenia wniosku o przyznanie brązowej odznaki „Za Zasługi dla Aeroklubu 
Polskiego” dla Ewy Dudziak-Przybytek 
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KM 33/11/2017 05-11-2017 zatwierdzenia kandydatury Henryka Krupy do pełnienia funkcji Skarbnika KM 

KM 34/11/2017 05-11-2017 terminowego przysyłania wyników oraz wymaganego formatu plików 

KM 35/11/2017 05-11-2017 zatwierdzenia nowego rekordu Polski Zespołu F2C Golisz / Lesiuk – 3:13,9 

KM 36/12/2017 02-12-2017 zatwierdzenia składu modelarskiej Kardy Narodowej na rok 2018 

KM 37/12/2017 09-12-2017 
zatwierdzenia nowych Zasad punktacji zawodów Pucharu Polski w konkurencjach 
F1A,B,C,P,E – od 1 stycznia 2018 r. 

KM 38/12/2017 09-12-2017 zatwierdzenia regulaminu zawodów F3K-Klub 

KM 39/12/2017 09-12-2017 przedłużenia czasu „obserwacji” modeli z aktywną klapą jeszcze na sezon 2017/18 

KM 40/12/2017 09-12-2017 
zmiany zasad obliczania rankingu Kadry Narodowej w konkurencji F3K – do 
stosowania od 1 stycznia 2018 

KM 41/12/2017 09-12-2017 zaprzestania organizacji Latawcowych Mistrzostw Polski 

 

 
3. Członkowie Komisji Modelarskiej brali czynny udział w posiedzeniach Zarządu AP (przewodniczący lub 

sekretarz). 
4. 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 2017 

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 gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na arenie międzynarodowej. 
Słowa uznania i podziękowania należą się także instruktorom i trenerom, kierownikom ekip, 
menadżerom klubów, pracownikom Działu Sportu oraz Zarządowi Aeroklubu Polskiego oraz 
Ministerstwu Sportu i Turystyki za udzielone dofinansowanie dla polskiego modelarstwa 
lotniczego i kosmicznego. Poniżej najważniejsze informacje o imprezach mistrzowskich, w 
których startowali Reprezentanci Polski. 

 

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. Dzieci z całego świata malowały piękny temat: „Ponad 
Chmurami”. Dwie dziewczynki z Polski odniosły wielki sukces na Światowym Finale Konkursu FAI. Lidia 
PANKOWSKA zdobyła brązowy medal FAI w kategorii 6-9 lat, a Hanna Tomaszuk z Warszawy brązowy 
medal FAI w kategorii 10-13 lat. Serdecznie gratulujemy młodym Artystkom! Pełne wyniki Finału 
Światowego dostępne są na stronie http://old.fai.org/fai-young-artists-contest/results?id=35324&year=2017 

Konkurs FAI Young Artists Contest zaczęto organizować od roku 1986. Aeroklub Polski przystąpił do 
udziału w roku 2000. Upoważnionym organizatorem konkursu w Polsce jest Aeromodelklub 
Bemowskiego Centrum Kultury (już 12 rok). 

Bilans medalowy: 2 brązowe, łącznie 2 medale. 

2.  Puchar Świata F1E.  Zdobywcą Pucharu Świata w konkurencji modeli szybowców sterowanych 
automatycznie – klasy F1E, został Jacek Żurowski. Serdecznie gratulujemy wspaniałego 
sukcesu! 
 

http://old.fai.org/fai-young-artists-contest/results?id=35324&year=2017
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Lidia PANKOWSKA - Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa – Łask, 
Organizator regionalny: Klub 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego 

 

Hanna TOMASZUK - Wolskie Centrum Kultury – Warszawa, 
Organizator regionalny: Aeromodelklub BCK 

 

3. Mistrzostwa Europy FAI Modeli Latających na Uwięzi 
(5-11 sierpnia, Bekescsaba – Węgry)  

Seniorzy 
Zespoły: Wacław Golisz/Wojciech Lesiuk, Krzysztof Piotrowski/Michał Dzikowski, Mariusz Brożek/Piotr 
Żyłka – 3 m w klasyfikacji drużynowej w klasie F2C 
Juniorzy 
Kacper Walania – 3 m w klasyfikacji indywidualnej w klasie F2A 
Zespół: Dominik Siuda/Jakub Mucha – 2 m w klasyfikacji indywidualnej w klasie F2C 
Bilans medalowy: 1 srebrny i 2 brązowe, łącznie 3 medale. 

 
4. Mistrzostwa Świata FAI Modeli Swobodnie Latających dla Seniorów 

(6-12 sierpnia, Szentes – Węgry) 

Edward Burek – 2 m indywidualnie w klasie F1C. 
Bilans medalowy: 1 srebrny, łącznie 1 medal. 

 
5. Mistrzostwa Europy FAI Modeli Kosmicznych 

(19-26 sierpnia, Włocławek) 

Seniorzy - klasa S1B 
Leszek Małmyga – 1 m indywidualnie, 
Grzegorz Goryczka – 2 m indywidualnie, 
Andrzej Rusinowski – 3 m indywidualnie. 
Drużyna: Leszek Małmyga, Grzegorz Goryczka i Andrzej Rusinowski – 1 m zespołowo.   

Seniorzy - klasa S6A 
Sławomir Łasocha – 1 m indywidualnie, 
Drużyna: Sławomir Łasocha, Leszek Małmyga i Maciej Paluszek – 1 m zespołowo. 

Seniorzy - klasa S5C 
Drużyna: Grzegorz Goryczka, Michał Bobrowski i Wojciech Bobrowski – 2 m zespołowo. 

Seniorzy - klasa S7 
Grzegorz Goryczka – 3 m indywidualnie, 
Drużyna: Grzegorz Goryczka, Andrzej Rusinowski i Marek Bujak – 2 m zespołowo. 

Seniorzy - klasa S8E/P 
Drużyna: Leszek Małmyga, Andrzej Rusinowski i Bartosz Kaźmierski - 3 m zespołowo. 

Bilans medalowy (Seniorów): 4 złote, 3 srebrne, 3 brązowe - łącznie 10 medali. 



Sprawozdanie z działalności Komisji Modelarskiej za 2017 rok        Strona 4 z 9 

 

Juniorzy - klasa S1A 
Wojciech Koszelski – 1 m indywidualnie, 
Kacper Krempa – 3 m indywidualnie, 
Drużyna: Wojciech Koszelski, Kacper Krempa i Maciej Łukaszewski – 1 m zespołowo. 

Juniorzy - klasa S4A 
Drużyna: Maciej Łukaszewski, Paweł Łasocha i Sebastian Florek – 3 m zespołowo. 

Juniorzy - klasa S7 
Wojciech Koszelski – 1 m indywidualnie, 
Przemysław Żurawski – 2 m indywidualnie, 
Drużyna: Wojciech Koszelski, Przemysław Żurawski i Eryk Halaburda – 1 m zespołowo. 

Juniorzy - klasa S8D 
Adam Koszałka – 1 m indywidualnie, 
Drużyna: Adam Koszałka, Eryk Halaburda i Dawid Barć – 2 m zespołowo. 

Bilans medalowy (Juniorów): 5 złotych, 2 srebrne, 2 brązowe - łącznie 9 medali. 

 

6. Mistrzostwa Świata FAI Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie w konkurencji F1E 
(20-27 sierpnia, Turda – Rumunia)   

Seniorzy 
Stanisław Kubit – 3 m w klasyfikacji indywidualnej, 
Franciszek Kańczok, Stanisław Kubit i Jacek Żurowski  – 1 m w klasyfikacji drużynowej. 
Bilans medalowy: 1 złoty i 1 brązowy, łącznie 2 medale. 

7. Mistrzostwa Europy FAI Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów 
 (25-29 sierpnia, Prilep –Macedonia) 

Michał Krężel – 3 m indywidualnie w klasie F1P, 
Drużyna: Michał Krężel, Michał Ferlak i Daniel Bogomaz – 1 m zespołowo w klasie F1P 
Bilans medalowy: 1 złoty i 1 brązowy, łącznie 2 medale. 

 
Wszystkim medalistom, trenerom / instruktorom, kierownikom ekip na MŚ i ME, jak 
również organizatorom modelarskich imprez sportowych, serdecznie gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów. 
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C.  AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA MODELARZY 

1. Najlepszym potwierdzeniem powyższego tytułu jest kalendarz imprez modelarskich Aeroklubu Polskiego, 
zawierający łącznie 133 imprezy z podziałem na zawody w konkurencjach mistrzowskich (92 zawody)  
i niemistrzowskich (41 zawodów, kursów i szkoleń). To jeden z ważnych dokumentów, tworzony wspólnym 
wysiłkiem asystentów TKN i członków Komisji Modelarskiej. 

Z inicjatywy Sekretarza KM projekt kalendarza na rok 2018, utworzony został metodą „on-line” – bezpośrednio 
przez zainteresowane kluby. Ta pozornie drobna innowacja zadziałała bez żadnych problemów i pozwoliła 
zaoszczędzić Sekretarzowi KM kilkadziesiąt godzin żmudnej pracy. „Kalendarz on-line” jest najlepszym 
potwierdzeniem, że należy śmiało sięgać po nowe metody i „narzędzia” w pracy Komisji, jak też osób 
współpracujących,  tzn. Trenerów - Asystentów TKN oraz Ekspertów i Sędziów FAI. 

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 2017 roku – 229 zawodników ogółem, w tym 157 młodzików, 21 Juniorów 
Młodszych i 17 Juniorów. 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 
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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 są niewątpliwie mniejsze. 

3. Czterej przedstawiciele Komisji Modelarskiej brali udział w pracach głównego zespołu organizacyjnego Mistrzostw 
Świata FAI Modeli Śmigłowców F3CN (21-30 lipca 2017 r.) i Mistrzostw Europy FAI Modeli Kosmicznych (20-25 
sierpnia 2017 r.), które odbywały się we Włocławku (zapraszamy do obejrzenia stron: http://spacemodels.pl oraz 

 http://rcheli-wchs2017.pl ). 

Marek Dominiak – Dyrektor Sportowy MŚ F3CN, koordynator ds. spraw zagranicznych i główny konsultant 
organizacyjny, autor koncepcji strony internetowej MŚ oraz pomysłodawca szybkiego publikowania wyników w 
Internecie – na zasadzie „live streamingu”. 
Jerzy Boniecki – Dyrektor Organizacyjny MŚ F3CN. 
Bogdan Wierzba – Szef Biura Sportowego MŚ F3CN, redaktor Folderu MŚ, koordynator ds. wydawnictw, autor 
wniosku do MSiT w sprawie uzyskania wsparcia finansowego na organizację eventu i autor projektu plakatu. 

Ewa Dudziak-Przybytek – Dyrektor Sportowy ME S, koordynator spraw zagranicznych i konsultant organizacyjny. 
Bogdan Wierzba – autor wniosku do MSiT w sprawie uzyskania wsparcia finansowego na organizację eventu oraz 
autor plakatu ME S. 

Blisko 70 najlepszych pilotów modeli śmigłowców RC (seniorów i juniorów) rywalizowało w konkurencjach F3C 
(akrobacja precyzyjna) oraz F3N (loty freestyle’owe, w tym także do muzyki).  Były to już trzecie zawody modeli 
śmigłowców - najwyższej rangi, zorganizowane w Polsce, na lotnisku w Kruszynie. To najlepsze świadectwo, że 
Komisja CIAM FAI wysoko sobie ceni styl i jakość działania polskich organizatorów. 

Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych - największa impreza modelarstwa kosmicznego 2017 roku, zgromadziła 
ponad 200 uczestników z 17 krajów Europy (Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, 
Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, USA i Włoch). Było to pierwsze w historii spotkanie 
najlepszych modelarzy kosmicznych świata, na lotnisku w Kruszynie, którzy przez sześć kolejnych dni rywalizowali 
o tytuły Mistrzów Starego Kontynentu.  

Między innymi dzięki pracy członków Komisji, zawody te zostały wysoko ocenione pod względem sportowym  
i organizacyjnym. Głównym organizatorem MŚ i ME był Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego. 

 

4. Komisja Modelarska z dużą uwagą obserwuje i zarazem stymuluje rozwój nowej dyscypliny sportu modelarskiego, 
tzn. modeli quadrokopterów wyścigowych FPV. Aeroklub Gdański zorganizował międzynarodowe zawody DRONE 
FESTIVAL RACE – Gdynia, zaliczane do Pucharu Świata FAI i jednocześnie zawody ogólnopolskie w tej klasie 
modeli. Kolejną inicjatywą KM, w okresie sprawozdawczym, było włączenie Kol. Krzysztofa Hilbrychta do 
Podkomisji Dronów FPV przy CIAM FAI, jak też do grona Ekspertów Technicznych w tej dziedzinie. W ramach 
Komisji powołana została Podkomisja ds. Dronów, której przewodniczy Krzysztof Hilbrycht. 

 

5. Zgodnie z założeniami programowymi Komisji Modelarskiej oraz kalendarzem imprez na rok 2017, w dniach 24-26 
marca br. we Włocławku, odbył się czwarty kurs instruktorski zorganizowany przez Komisję – po wielu latach 
przerwy w szkoleniu kadr instruktorskich. Aeroklubu Włocławski, to bardzo dobre miejsce do szkolenia 
kandydatów na instruktorów w zakresie prostych form modeli latających. Na kurs przyjechało aż 35 osób, co 
najlepiej świadczy o dużym zainteresowaniu uprawnieniami instruktorskimi w środowisku modelarskim i nie tylko, 
bowiem wśród kursantów byli też dyrektorzy dwóch Aeroklubów Regionalnych oraz Sekretarz Generalny 
Aeroklubu Polskiego. To wyjątkowe zainteresowanie modelarstwem ze strony dyrektorów, bardzo cieszy i 
pozwala mieć nadzieję na zintensyfikowanie podstawowego szkolenia modelarskiego w klubach. 

http://spacemodels.pl/
http://rcheli-wchs2017.pl/
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6. Tradycyjnie z końcem roku Komisja Modelarska przystąpiła do aktualizacji „Systemu współzawodnictwa dzieci i 

młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym”, uwzględniającej zmiany przepisów – zgodnie z przyjętymi 
uchwałami. Ma to na celu ogłoszenie aktualnego „Systemu - Edycja 2018”, do stosowania od 1 stycznia 2018. 

 
7. Delegat Aeroklubu Polskiego do CIAM FAI – Marek Dominiak wziął udział w corocznym Spotkaniu Biura  

oraz Plenarnym Komisji Specjalnościowej Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego CIAM FAI, które odbywały się 
dniach 28 i 29 kwietnia 2017 roku w Lozannie. Pełny tekst Sprawozdania Delegata opublikowany jest na stronie 
Komisji Modelarskiej: 

http://komisjamodelarskaap.pl/wp-content/uploads/2013/12/2017-04-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 redagowanie wszystkich oficjalnych 
informacji oraz dokumentów publikowanych na stronie (była to praca społeczna Bogdana Wierzby, 
wykonywana na zasadzie wolontariatu, od roku 2014 - przez 2 kadencje), 

 opracowanie i koordynowanie kalendarza imprez modelarskich liczącego około 130 zawodów, 

 wizytowanie, w miarę możliwości czasowych, zawodów międzynarodowych i mistrzostw Polski, 

 prowadzenie rankingów i opracowanie projektu Kadry Narodowej na rok 2017, 

http://komisjamodelarskaap.pl/wp-content/uploads/2013/12/2017-04-CIAM-sprawozdanie-delegata-AP.pdf
http://www.komisjamodelarskaap.pl/
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 koordynowanie wszystkich spraw związanych z Kadrą Narodową i reprezentacjami na MŚ i ME, 

 podział środków z dotacji MSiT przeznaczonych na modelarstwo lotnicze i kosmiczne, 

 ustalenie i zatwierdzenie kierowników ekip na MŚ i ME, 

 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 (4 kursów) 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 2017 r. Trzeba pamiętać, że poza wyjazdami 
reprezentacji na MŚ i ME, 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. Dla skuteczniejszego monitorowania wpływów i wydatków (na subkoncie Komisji Modelarskiej) 
powołany został Skarbnik KM, którym został Henryk Krupa.  

 
 

11. Podejmowane uchwały były realizowane. 
 

Opracowanie sprawozdania: Bogdan Wierzba 

 

Uwagi: 
Wyniki mistrzostw Polski zorganizowanych w 2017 (dostępne są na stronie KM), 
Pełne wyniki MŚ i ME z udziałem Polaków - w zakładce „Sport-kategorie / Kategoria … / Wyniki”. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Sekretarz Komisji Modelarskiej 
Aeroklubu Polskiego 

 
Bogdan Wierzba 

Przewodniczący Komisji Modelarskiej 
Aeroklubu Polskiego 

 
Jerzy Boniecki 


