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64
TH

 GORDON BENNETT CUP 
FAI World Long Distance Gas Balloon Championship 

64. PUCHAR GORDONA BENNETTA 
Mistrzostwa Świata w lotach długodystansowych balonów gazowych 

 

Toruń, Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego 

 

 
 

(wersja 16.08.2021) 
 

Piknik 64. Międzynarodowych Zawodów o Puchar Gordona Bennetta 

  | moduł - MODELARSTWO  |  20-21.08.2021  |   

Zakończenie przygotowań do Pikniku – piątek do godz. 12:00 !!! 

Program modułu modelarskiego – PIĄTEK 20 sierpnia: 

16:00-19:30 – warsztaty modelarskie dla dzieci, pn. „Smyki na Start” 

17:30-18:30 – pokazy modeli latających w wykonaniu czołowych modelarzy Aeroklubu Polskiego 

Program modułu modelarskiego – SOBOTA 21 sierpnia: 

12:00-17:00 – warsztaty modelarskie dla dzieci, pn. „Smyki na Start” 

15:00-16:00 – pokazy modeli latających w wykonaniu czołowych modelarzy Aeroklubu Polskiego 



INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

o warsztatach Smyki na Start i wykonawcach pokazów modelarskich 

 

Data Rodzaj działania Koordynuje Uwagi 

20 i 21.08 

Smyki na Start  |  warsztaty modelarskie Aeromodelklubu Artbem 

Najmłodsi goście pikniku na pewno nie będą się nudzić. Wystarczy wpaść z opiekunem 
do namiotu modelarskiego, w którym będzie można zbudować samodzielnie … latający 
model szybowca PW-5 „Smyk”, ale to nie wszystko. Fajni instruktorzy z 
Aeromodelklubu Artbem pomogą zmontować Smyka i pokażą jak go puszczać. Każdy 
uczestnik otrzyma oryginalny Certyfikat na potwierdzenie wykonania i pierwszego lotu 
modelu. Zapraszamy! 

 Przygotowanie i realizacja:  Bogdan Wierzba – Aeromodelklub Artbem, 

 animatorzy: Marek Dominiak, Jan Krolik, Cezary Janas, Mariusz Januchowski, 

 uczestnicy: dzieci w wieku od 5 lat. 

 

Start 
Warsztatów: 

 
Piątek 16:00 

oraz  
Sobota 12:00 

20 i 21.08 

POKAZY (DYNAMICZNE) modeli latających w wykonaniu czołowych 
zawodników AEROKLUBU POLSKIEGO (aktualnych lub byłych Mistrzów 
Polski i reprezentantów Polski na Mistrzostwa Świata i Europy). 

Łączny czas realizacji pokazów modelarskich – 60 min.  

Marek Dominiak 

Start 
pokazów: 

 
Piątek 17:30 

oraz  
Sobota 15:00 
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 Marek DĄBROWSKI z Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, wielokrotny Mistrz Polski, 
czternastokrotnie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata!!! 
Zaprezentuje w locie zdalnie sterowaną, pięknie odwzorowaną makietę 
samolotu SNJ5 „Texan” (F4C). Budowa modelu trwała 3500 godzin! Model waży 
13 kg. Wykonany jest w skali 1:4.9 co daje rozpiętość 2630 mm. Konstrukcja 
mieszana. Kadłub laminatowy wykonany w formie, a skrzydła styropianowo 
balowe, pokryte tkaniną szklaną. Model posiada pneumatycznie wciągane 
podwozie i jest napędzany 3 cylindrowym silnikiem Saito o pojemności 60 ccm. 
Aparatura sterująca Futaba. W locie zaprezentowane zostaną klasyczne figury 
akrobacji lotniczej odzwierciedlające lot prawdziwej maszyny. Najnowszym 
sukcesem pana Marka jest 12 m w klasyfikacji indywidualnej na Mistrzostwach 
Świata FAI Latających Makiet Samolotów – 2018. Impreza odbywała się na 
dużym lotnisku Bazy Wojskowej  w Meiringen w Szwajcarii. Pan Marek startował 
w konkurencji F4C makietą samolotu Texan, rywalizując z 30 innymi 
zawodnikami z 12 państw. W klasie F4C model jest najpierw oceniany statycznie 
na podstawie dokładnej dokumentacji pierwowzoru (rysunki i zdjęcia). Gdy 
chodzi o loty, to każdy modelarz wykonuje trzy loty konkursowe oceniane przez 
grupę 5 sędziów. Wynik najgorszego lotu jest odrzucany, a średnia z dwóch 
najlepszych lotów plus nota za ocenę statyczną daje wynik końcowy. Marek 
Dąbrowski jest znakomitym konstruktorem dużych modeli redukcyjnych i jest 
znany z dokładności wykonania i odwzorowania najdrobniejszych szczegółów.   

 potwierdzony 



20 i 21.08 

 Radosław OLEKSY z Aeroklubu Ostrowskiego, wielokrotny reprezentant Polski na 
Mistrzostwa Świata i Europy w kon. latających makiet samolotów (F4H), Asystent 
Trenera KN ds. makiet samolotów, organizator wielu edycji Mistrzostw Polski w tej 
konkurencji. Zaprezentuje w locie zdalnie sterowaną makietę samolotu FOKKER 
Dr.1, o rozpiętości skrzydeł około 2,5 m. Kolega Radosław startował tym modelem na 
ostatnich Mistrzostwach Świata FAI Latających Makiet Samolotów w roku 2018. 
Impreza odbywała się na dużym lotnisku Bazy Wojskowej  w Meiringen w Szwajcarii. 
Na 34 startujących modelarzy-pilotów zajął wysokie 11 miejsce, a ekipa polska 
uplasowała się na 5 miejscu. Radek Oleksy jest uczniem s.p. Henryka Jerzyka i cieszy 
fakt, że po odejściu Mistrza (który także zajmował się makietami samolotów) 
kontynuuje jego dzieło – organizując wiele interesujących imprez krajowych i 
międzynarodowych. Zawodowo spełnia się prowadząc znany sklep dla modelarzy 
lotniczych. 

 potwierdzony 

20 i 21.08 

 Michał RUMIŃSKI z Aeroklubu Pomorskiego, czołowy zawodnik w konkurencji 
dużych modeli akrobacyjnych F3M oraz IMAC. Reprezentant Polski na 2. 
Mistrzostwach Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych (Pruszków, 2015), 
aktualnie szybowcowy pilot akrobacyjny – Wicemistrz Świata w Akrobacji 
Szybowcowej - Leszno, 2021 (zdobywca brązowego medalu w klasyfikacji 
drużynowej. Zaprezentuje w locie duży model akrobacyjny do startów w klasie IMAC. 
Przygodę z modelarstwem rozpoczął w wieku 6 lat. Już jako siedmiolatek wystąpił w 
pokazach na imprezie międzynarodowej w Dęblinie, latając modelem akrobacyjnym 
RC. Starannie i konsekwentnie prowadzony przez swojego trenera – ojca Janusza 
Rumińskiego, rozpoczął starty w zawodach dużych modeli akrobacyjnych F3M, na 
warszawskim Bemowie. Miał wtedy zaledwie 11 lat. Kariera Michała jest najlepszym 
potwierdzeniem edukacyjno-wychowawczego charakteru sportu modelarskiego.  

 Janusz RUMIŃSKI z Aeroklubu Pomorskiego, ojciec i trener Michała, były czołowy 
polski zawodnik z wielkim dorobkiem medalowym w konkurencji modeli 
akrobacyjnych F3A i F3M, instruktor i sędzia międzynarodowy. Wieloletni kierownik 
Sekcji Modelarskiej w Aeroklubie Pomorskim. 

 potwierdzony 
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 Cezary JANAS z Aeromodelklubu Artbem, wielokrotny reprezentant Polski na 
Mistrzostwa Świata i Europy w kon. modeli szybowców RC wyrzucanych  
z ręki (F3K), Ekspert techniczny w FAI CIAM, Asystent TKN, uczestnik dwóch 
ekspedycji naukowych (projekt Monica) w okolicach Stacji Antarktycznej im. H. 
Arctowskiego, jako pilot bezzałogowego samolotu fotogrametrycznego PW-ZOOM 
(2015-2016), finalista Mistrzostw Świata F3K – 2019 (12 m). Swój pierwszy model do 
startów w tej konkurencji zbudował w 2005 roku. Zaprezentuje w locie to co istotne 
w tej konkurencji, czyli starty bez użycia holu czy wyciągarki - przez dynamiczne rzuty 
(z obrotu) na wysokość 70-80 m. Osiągając taką wysokość po starcie, można uzyskać 
czasy lotu w granicach kilku minut. Natomiast wykorzystując termiczne, pionowe 
ruchy powietrza - nazywane przez szybowników "kominami termicznymi", czas lotu 
może wzrosnąć do kilkudziesięciu minut. Widzowie oglądający loty modelu F3K  
z łatwością zauważą, że do uprawiania tej subdyscypliny wcale nie są potrzebne duże 
lotniska. Typowy model szybowca F3K ma 1,5m rozpiętości,  
a jego masa  mieści się w granicach 200-400 g, w zależności od panujących 
warunków atmosferycznych. 

 potwierdzony 

20 i 21.08 

 Krzysztof URBANEK z Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego w Łasku. 

Doświadczony zawodnik startujący od wielu lat w konkurencji modeli szybowców 
zdalnie sterowanych. Ostatnio występuje na zawodach modeli motoszybowców z 
napędem elektrycznym F5J. Zaprezentuje w locie model motoszybowca VERTIGO – 
klasy F5J, zbudowany całkowicie z włókien węglowych. Będzie to lot grupowy, w 
którym wystąpi trzech modelarzy szybowników: Krzysztof Jasiński, Krzysztof Urbanek 
oraz Cezary Janas.  

 potwierdzony 



20 i 21.08 

 Krzysztof JASIŃSKI z Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego w Łasku. 

Modelarstwem zajmuje się 57 lat. Zaczynał od latawców i prostych modeli 

szybowców oraz modeli  

z napędem gumowym. Kilka lat później związał się z Aeroklubem Łódzkim  

i zaczął zajmować się wyczynowymi modelami F1B z napędem gumowym, odnosząc 

wiele sukcesów sportowych. 

Kolejna inspiracja to zdalnie sterowane modele szybowców  (F3F do lotów na zboczu  
oraz F3B i F3J, czyli do latania – odpowiednio na czas i prędkość oraz do latania 
termicznego. W konkurencjach tych zdobył tytuły Mistrza Polski – aż 12 razy.  
Absolwent Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Na czas nauki zmienił 
barwy klubowe i reprezentował wtedy Aeroklub ORLĄT w Dęblinie. 
W roku 1989 r. reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata FAI Modeli 
Szybowców RC w konkurencji F3B (Aérodrome de Melun-Villaroche, pod Paryżem).   
Zawodowo, przez całe życie, związany z modelarstwem. Od roku 1990 
współwłaściciel firmy Art-Hobby i zarazem główny konstruktor ponad 40, różnych 
typów, modeli szybowców i motoszybowców z napędem elektrycznym. Były to 
modele produkowane w technologii opracowanej przez Krzysztofa Jasińskiego 
właśnie. O jakości i własnościach lotnych modeli Jasińskiego najlepiej świadczy fakt, 
że były dystrybuowane do wielu krajów europejskich oraz do USA i Japonii. Od 2 lat 
na emeryturze. Status emeryta oznacza, że pan Krzysztof ma więcej wolnego czasu, 
więc postanowił uprawiać nową konkurencję F5J, tzn. motoszybowce z napędem 
elektrycznym. Dzisiaj będą Państwo mieli okazję zobaczyć taki model w locie. 
VERTIGO, to konstrukcja całkowicie z włókien węglowych i o rozpiętości skrzydeł – 4 
m!!! 

 potwierdzeni 

20 i 21.08 
 Zaprezentowanie w locie dużego latawca PANDA (3,5 x 3 m), jeśli warunki wiatrowe 

pozwolą. Bogdan Wierzba potwierdzony 
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WYSTAWA – ekspozycja prac plastycznych wszystkich polskich laureatów KONKURSU 
MŁODYCH ARTYSTÓW FAI – zdobywców medali FAI, której celem jest promocja FAI 
Young Artists Contest w Polsce. 

Bogdan Wierzba  

 

 
Opracował: 

Bogdan WIERZBA 
 
 

 
 

 


