
 

 

Modelarze Aeroklubu Polskiego na Pikniku  
64. Międzynarodowych Zawodów o PUCHAR GORDONA BENNETTA 

 

W dniach 20 i 21 sierpnia br. na Lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu odbywał się 
Piknik 64. Międzynarodowych Zawodów o PUCHAR GORDONA BENNETTA, jako impreza 
masowa, zorganizowana specjalnie dla widzów z całego kraju i zagranicy, którzy przyjechali 
podziwiać załogi uczestniczące w 64. PUCHARZE GORDONA BENNETTA oraz ich balony.  

Puchar GB jest imprezą FAI w randze Mistrzostw Świata długodystansowych balonów 
gazowych. To najstarsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie w sporcie lotniczym oraz 
największe wyzwanie dla pilotów. To opowieść pełna przygód, umiejętności, odwagi, 
przetrwania i szczęścia. Cel jest prosty: przelecieć jak największą odległość – w linii prostej, 
od miejsca startu. Poniżej trochę historii: 

Międzynarodowy konkurs został zainicjowany przez poszukiwacza przygód i potentata 

prasowego Jamesa Gordona Bennetta Jr. w 1906 roku, kiedy 16 balonów wystartowało  

z Ogrodów Tuileries w Paryżu we Francji. Dwustutysięczny tłum nie wiedział, że ten wyścig 

będzie trwał przez cały XX wiek. Kraj zwycięskiej ekipy otrzymuje prawo organizacji 

następnych zawodów. 

Polska sześciokrotnie tryumfowała w tych zawodach. Czterokrotnie przed wojną w latach 1933, 1934, 

1935, 1938 i dwukrotnie po wojnie w latach 1983, 2018. Nazwiska polskich pilotów balonowych 

Hynka, Burzyńskiego, Pomaskiego, Wysockiego, Janusza, Janika, Maknego i Cieślaka na trwałe 

wpisały się do historii lotnictwa. W stulecie polskiej niepodległości, w 2018 roku załoga Mateusz 

Rękas i Jacek Bogdański zwyciężyła zawody o Puchar Gordona Bennetta zapewniając Polsce 

przywilej ich organizacji w 2020 roku. 

Starty do pucharu trzykrotnie odbywały się w Polsce. Miejscem ostatnich przedwojennych zawodów  

w 1939 roku miał być Lwów jednak wybuch II wojny światowej uniemożliwił ich rozegranie. Kolejna 

nieudana próba rozegrania polskiego Pucharu Gordona Bennetta miała miejsce po zwycięstwie 

Polaków w 1983 roku jednak sytuacja polityczna spowodowała, że zawody w 1984 rozegrano  

w Szwajcarii. Następna polska edycja zawodów przypadała Polsce w 2020 roku, jednakże z powodu 

pandemii koronawirusa Sars-Cov-2 zawody mające się odbyć we Wrocławiu zostały przeniesione na 

rok 2021. Start został przeniesiony na lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. 

Od 1906 roku zasady są takie same i w teorii proste: najlepsi piloci balonów gazowych startują z tego 

samego miejsca, w podobnym czasie na balonach o jednakowej pojemności. Wszyscy próbują 



osiągnąć jak najdłuższy dystans w linii prostej od miejsca startu do lądowania w obszarze mapy 

zawodów przy czym nie wolno lądować na wodzie. Dwuosobowe załogi spędzają ze sobą 2-3 dni  

w jednym małym koszu pokonując setki kilometrów. Dzisiaj ten sport łączy tradycję z nowoczesną 

technologią, a widzowie mogą podziwiać zmagania zawodników online gdziekolwiek na Świecie 

(żródło: http://gb2020.aeroklub-polski.pl). 

Zainteresowanych charakterystyką techniczną balonów odsyłam na stronę Komisji Balonowej FAI  
https://www.fai.org/commission/cia oraz Pucharu GB -  https://legends.gordonbennett.aero  

Pomysł pokazów i warsztatów modelarskich, w ramach pikniku 64. Zawodów o Puchar Gordona 
Bennetta, zrodził się podczas jednej z wizyt u Sekretarza Generalnego AP. Po krótkiej wymianie myśli 
uznaliśmy, że to wspaniała okazja do skutecznej promocji i popularyzacji modelarstwa. 
Zadeklarowałem wówczas, że opracuję i przedstawię koncepcję całego „modułu” modelarskiego, 
informując Komisję Modelarską o samym pomyśle i sposobie realizacji.  

Zgodnie z oczekiwaniami Organizatora „moduł” modelarski miał wyglądać tak samo każdego dnia 
piknikowego. Pomimo okresu urlopowego udało się zaprosić grupę znanych modelarzy – czołowych 
polskich zawodników i przekonać, że naprawdę warto. Koordynatorem modułu MODELARSTWO był 
piszący te słowa. 

Na wspomniany moduł składały się: pokazy modeli latających, warsztaty modelarskie dla dzieci, pn. 
„Smyki na Start” oraz wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z Polski, które zdobywały medale 
FAI w latach 2000-2021 w Finale Światowym Konkursu Młodych Artystów FAI. 

Wśród wykonawców pokazów same znane nazwiska: Marek Dąbrowski z Aeroklubu Ziemi 
Mazowieckiej i Radosław Oleksy z Aeroklubu Ostrowskiego (wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski  
i reprezentanci Polski na Mistrzostwa Świata), którzy zademonstrowali pięknie wykonane makiety 
samolotów (Texan i Fokker) w pełnych realizmu lotach pokazowych. Licznie zgromadzeni widzowie 
mieli doskonałą okazję, by z nimi porozmawiać. To dużego formatu pasjonaci i sportowcy, ale zawsze 
chętnie opowiadający o swych modelach i dzielący się doświadczeniem. Dla ciekawości warto 
podkreślić, że Marek Dąbrowski spędził przy budowie swojego Texana … aż 3500 godzin, a podwozie 
w jego modelu wciągane jest siłownikami pneumatycznymi.  

Michał Rumiński z Aeroklubu Pomorskiego (modelarz, ale też pilot szybowcowy) zaprezentował duży 
model akrobacyjny do startów w konkurencji IMAC. Warto dodać, że Michał zawsze specjalizował się 
w modelach akrobacyjnych (outdoor’owych, jak też indoor’owych). Można przypuszczać z dużą doza 
prawdopodobieństwa, że modelarstwo pomogło mu śmiało wkroczyć do akrobacji szybowcowej. 
Potwierdzeniem jest brązowy medal i tytuł drużynowego Wicemistrza Świata zdobyty na ostatnich 
Mistrzostwach Świata w Lesznie. 

Grupa znanych modelarzy: Cezary Janas z Aeromodelklubu Artbem, Krzysztof Jasiński i Krzysztof 
Urbanek – obaj z Klubu MLiK Łaskiego DK, zademonstrowali w locie: modele szybowców RC 
wyrzucanych z ręki (klasy F3K o rozpiętości 1,5 m) oraz modele motoszybowców z silnikami 
elektrycznymi (klasy F5J o rozpiętości 4 m i konstrukcji całkowicie z włókien węglowych). 
 
Notki BIO o realizatorach „modułu” MODELARZE. 
 

Do zorganizowania i poprowadzenia warsztatów modelarskich dla dzieci, pn. Smyki na Start został 
zaproszony Aeromodelklub Bemowskiego Centrum Kultury – jako partner organizacyjny Pikniku.  

Dzięki warsztatom, które były oblegane przez dwa piknikowe dni, najmłodsi goście pikniku na pewno 
nie mogli się nudzić. Wystarczyło wpaść z opiekunem do namiotu modelarskiego, w którym można 
było zbudować samodzielnie … latający model szybowca PW-5 „Smyk”. Instruktorzy z 
Aeromodelklubu Artbem pomagali zmontować Smyka i pokazywali jak model puszczać i w razie 
konieczności wyregulować. Każdy uczestnik otrzymywał oryginalny Certyfikat na potwierdzenie 
wykonania oraz pierwszego lotu modelu. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Podczas warsztatów prowadzonych przez czterech instruktorów dzieci zbudowały aż 180 dużych 

http://gb2020.aeroklub-polski.pl/
https://www.fai.org/commission/cia
https://legends.gordonbennett.aero/


modeli PW-5 Smyk oraz 160 małych modeli PW-5 Smyk. Na podstawie dotychczasowego 
doświadczenia wiem, że to absolutny rekord takich warsztatów. 

Instruktorzy Aeromodelklubu Artbem przywieźli sztalugi i wystawę prezentującą prace plastyczne 
laureatów FAI Young Artists Contest (Konkursu Młodych Artystów FAI). To świetny pomysł i okazja do 
popularyzacji pięknej idei Międzynarodowej Federacji Lotniczej, organizowanej nieprzerwanie od 
roku 1986. Dodajmy, że Polska uczestniczy w konkursie od 2000 roku. Autorami prac plastycznych są 
dzieci i młodzież z Polski, które zdobywały medale FAI w latach 2000-2021. Łącznie to już 9 medali,  
z czego jesteśmy dumni. Warto podkreślić, że co roku dzieci malują inny temat ale zawsze związany  
z lotnictwem. 

Warsztatami oraz wystawą zainteresowali się młodzi dziennikarze z Radia RMF FM, którzy 
zarejestrowali wywiad z Bogdanem Wierzbą. To wielka radość, że tym sposobem o Konkursie 
Młodych Artystów FAI usłyszało wielu radiosłuchaczy. Mam nadzieję, że za sprawą tego wywiadu 
będziemy mieli znacznie więcej uczestników konkursu w tym roku.   

Z nieukrywaną radością chciałbym podkreślić, że w drugim dniu Pikniku strefę Modelarzy odwiedził 
Prezes Aeroklubu Polskiego – Jerzy Makula i z wielkim zainteresowaniem obserwował poczynania 
młodych warsztatowiczów i oczywiście pokazy w wykonaniu wyczynowych zawodników AP. 

W imieniu Komisji Modelarskiej AP bardzo dziękuję władzom Aeroklubu Polskiego, za pokrycie 
kosztów finansowych całego przedsięwzięcia. Oceniam to, jako najlepsze świadectwo, że Zarządowi 
bardzo zależy na popularyzacji sportu lotniczego wśród dzieci i młodzieży. Mam też nadzieję, że tego 
rodzaju eventy modelarskie, z dużą publicznością, będą organizowane coraz częściej. 

Wielkie słowa uznania kieruję do Izabeli Krawczyk (autorki zdjęć) i wszystkich Kolegów, którzy 
postanowili włączyć się w realizację całego modułu Modelarstwo – na zasadzie pełnego wolontariatu. 
Serdecznie Wam dziękuję.  

Warsztaty, na pięć dużych stołów, były możliwe dzięki wsparciu Bemowskiego Centrum Kultury  
i Komisji Paralotniowej AP, która użyczyła dużego pneumatycznego namiotu. Dziękujemy!  
                                                                                                                                                                           
 

Oprac. Bogdan Wierzba 


