
Dziś wreszcie wystartował nasz projekt ROOKIE: 
lotnicza zabawa dla dzieci 

Taką wiadomość wysłał 8 października br. Przewodniczący Per Findahl do 

wszystkich członków Podkomisji ds. Edukacji CIAM FAI, zwracając się do nas z 

apelem: 

„Podziel się tą wiadomością i pozwól nam być wzorem do naśladowania i 

rzecznikami projektu, abyśmy mogli uzyskać dobrą frekwencję i mnóstwo 

szczęśliwych dzieci!”. 

Projekt ROOKIE to wyjątkowe wydarzenie w lotniczym świecie. Pomysłodawcą 

jest Vincent Merlijn z Holandii – członek Podkomisji Edukacyjnej CIAM FAI. Tego 

dnia główna strona internetowa FAI została zdominowana przez mały model  

z napędem kondensatorowym. Dyskusje w Podkomisji Edukacyjnej CIAM FAI  

i przygotowania do tej wielkiej inauguracji trwały ponad rok, ale efekt jest 

imponujący. Na platformie internetowej FAI przygotowano specjalną stronę 

poświęconą projektowi Rookie, na której czytamy między innymi: 

„Jestem bardzo szczęśliwy i czuję się zaszczycony mogąc przedstawić nasz projekt 

Rookie. Projekt będzie dobrą platformą dla szkół, klubów itp. do rozpoczęcia 

budowy i latania modelami samolotów. W projekcie dążymy w szczególności do 

przyciągnięcia naszych młodszych pilotów, zachęcenia ich do aktywności w lataniu, 

a także aby zrozumieli, że istnieje ogólnoświatowa organizacja FAI zajmująca się 

wszystkimi rodzajami latania. Kto wie, czym bardzo młody pilot będzie latał  

w przyszłości? Główną osobą stojącą za projektem jest Vincent Merlijn, ale w 

pracę zaangażowała się cała Podkomisja ds. Edukacji CIAM FAI. Jestem teraz 

dumny z rozpoczęcia naszego projektu i mam nadzieję, że osiągniemy nasz cel z 

większą liczbą młodych aktywnych pilotów na całym świecie.” 

Per Findahl,  
Przewodniczący Podkomisji ds. Edukacji CIAM FAI 

 

Znajdziemy tam wszystkie niezbędne informacje i perfekcyjnie opracowane 
instrukcje. Zadbano, by na potrzeby inauguracji wykorzystać wszystkie kanały 
komunikacji z lotniczym Światem, tzn. fanpage FAI oraz CIAM FAI. Projektowi 
Rookie poświęcono również cały numer periodyku CIAM Flyer. Dla Vincenta 
Merlijna i Przewodniczącego Podkomisji ds. Edukacji CIAM FAI – Per Findahla 
należą się wielkie słowa uznania i Gratulacje! 

The FAI CIAM Rookie project jest sponsorowany przez: aviationtoys.nl  

https://www.fai.org/news/introducing-rookie-project-aviation-fun-kids
https://www.fai.org/rookieproject
https://www.fai.org/sites/default/files/ciam_flyer_4-21.pdf


Autor o swoim pomyśle: 

„Celem projektu Rookie jest wprowadzenie dzieci od 8 roku życia w świat 
sportu lotniczego, lotnictwa, techniki i nauki”. 

WARSZTATY 
Projekt Rookie zapewnia nauczycielom i organizacjom sportu lotniczego 
wszelkie narzędzia i informacje potrzebne do zorganizowania warsztatów 
odpowiednich dla dzieci w wieku 8 lat i starszych. 

KONKURS ONLINE 
Projekt Rookie obejmuje również konkurs online, w którym mogą wziąć udział 
dzieci w wieku do 14 lat. Dzieci muszą mieć możliwość uruchomienia modelu 
Rookie bez pomocy osoby dorosłej. 

NAGRODY 
Pod koniec każdego roku trójka najlepszych młodych pilotów otrzyma prezent 
od Aviationtoys.nl oraz certyfikat. Ponadto nazwisko Mistrza za dany rok 
zostanie umieszczone w „Sali Sław Rookie”. 

Chodzi o zabawę, szczególnie dla dzieci, które chcą dostać się do lotnictwa w 
zabawny i łatwy sposób. Nie ma minimalnego ograniczenia wiekowego do 
udziału. Zawsze lot będzie ważny, o ile dziecko samo wypuści model i czas lotu 
zmierzy osoba dorosła. 

„Życzę wszystkim dobrej zabawy!” 

Vincent Merlijn 

 

Poniżej podajemy linki do firm, w których możecie kupić swojego ROOKIE: 

 Aviation toys  -  Netherlands/Europe, 

 Hoelleinshop  - Germany/Europe, 

 Hummingbird model products  - Canada/North-America, 

 Aerobertics  - Belgium/Europe, 

 Superfly  - United Kingdom, 

 modellismopolo - Italy/Europe 

 

 

 

https://www.aviationtoys.nl/a-61162400/products/rookie/
https://www.hoelleinshop.com/Planes-Helicopters-Quadcopters/Planes/Free-flight-planes/Hoellein/ROOKIE-Der-erste-Schritt-in-ein-himmlisches-Hobby-.htm?shop=hoellein_e&SessionId=&a=article&ProdNr=WSAT01&t=49301&c=50139&p=50139
https://hummingbirdmodelproducts.com/woodenshoe-aviation-kits/rookie
https://aerobertics.be/en_be/rc-models/wsat-rookie-glider
https://www.superfly.online/
http://modellismopolo.it/index.html


Model ROOKIE w Polsce. 

Na etapie dyskusji w ramach Podkomisji ds. Edukacji CIAM FAI, zrodził się 
pomysł zorganizowania pierwszych warsztatów „Rookie workshop” w Polsce. 
Zamówiliśmy pierwszą partię modeli ROOKIE dla Aeromodelklubu Aretbem i 
siedmioletnie maluchy zbudowały takie modele bez większych trudności. 
Wiem, że zabrzmi to niewiarygodnie, ale warsztaty trwały 1,5 godziny! Drugim 
etapem warsztatów była wycieczka na pobliskie lotnisko Aeroklubu 
Warszawskiego. Dzieci zwiedziły salę briefingową, spotkały się z młodym i 
sympatycznym pilotem szybowcowym w hangarze szybowcowym, a 
ukoronowaniem były samodzielne loty modelami Rookie. Radość maluchów i 
ekscytacja lotami Rookie była ogromna. Nie mam najmniejszych obaw, czy to 
jest to. Ten model może zbudować małe dziecko – jak to miało miejsce w 
Aeromodelklubie Artbem, podczas warsztatów. Żadne z dzieci nie miało szans 
by się nudzić podczas warsztatów, a radość i zabawa podczas samodzielnych 
lotów - nie do opisania. I to jest najważniejszy cel tego fantastycznego projektu. 
Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć z przeprowadzonych warsztatów. 

Z nieukrywaną satysfakcją chciałbym poinformować, że w gronie Podkomisji ds. 
Edukacji CIAM FAI zrodził się pomysł, żeby wszyscy jej członkowie (o ile się 
zdeklarują) zostali konsultantami krajowymi ds. Projektu Rookie. Tak też się 
stało w przypadku mojej osoby. Ponadto widząc duże zainteresowanie Czarka 
Janasa tym projektem, zaproponowałem dodatkowo jego kandydaturę na 
drugiego konsultanta z Polski i Podkomisja to zaakceptowała. 

W najbliższym czasie postaramy się szczegółowo zaprezentować cały projekt, 
zwłaszcza regulamin w/w konkursu online dla dzieci do lat 14. Przekazując tę 
informację, proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się z informacjami na 
stronie FAI dedykowanej temu interesującemu projektowi Rookie. 

Bogdan Wierzba 

Członek Podkomisji ds. Edukacji CIAM FAI   

 

 

https://www.fai.org/rookieproject

