
Sprawozdanie z działalności KM za rok 2021                                                                            Strona 1 z 6 
 

 
 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI MODELARSKIEJ AEROKLUBU POLSKIEGO ZA ROK 2021 

 
A. SPRAWY OGÓLNE 

1. Rok 2021 niestety podobnie jak poprzedni był trudny z powodu covid 19. Pandemia 
pokrzyżowała plany nie tylko w życiu codziennym, ale również w działalności sportowej. Wielkie 
były oczekiwania sportowców, ale zweryfikowała je sytuacja epidemiologiczna. Bez względu na 
sytuację szczęśliwi jesteśmy, że udało się jednak rozegrać bardzo dużo zawodów na terenie 
Polski.  Modelarze, trenerzy i kluby z wielkim entuzjazmem organizowali zawody, a zawodnicy 
byli szczęśliwi, że mogą wziąć udział w rywalizacji i zaprezentować nowe rozwiązania, które 
wcielali w życie po długim okresie przerwy. 

2. W roku 2021 Komisja Modelarska odbyła dwa posiedzenia w dniach: 20.04.2021 – przez 
komunikator oraz 05-07.11.2021 r. w Pruszkowie połączone ze spotkaniem Komisji 
Modelarskiej z Asystentami Trenera Kadry Narodowej ds. poszczególnych kategorii z udziałem 
przedstawicieli władz Aeroklubu Polskiego i zaproszonych gości z Biura ZAP. Posiedzenia 
dotyczyły omówienia bieżących spraw związanych z modelarstwem, nowelizacji Regulaminów, 
rozpatrywaniu wniosków członków Komisji oraz innych skierowanych bezpośrednio do KM lub 
Aeroklubu. Nie była to łatwa praca, albowiem spraw było bardzo dużo i niektóre z nich 
wymagały szczegółowej analizy niezbędnej do oceny sytuacji. Nie mniej jednak udało się w 
wielu sprawach uzyskać konsensus co skutkuje podjęciem stosownych uchwał lub działań. 
Omówione zostało wiele ważnych dla środowiska modelarskiego spraw. Informacje 
szczegółowe zawarte są w protokołach, które są dostępne na stronie Komisji. W okresie 
sprawozdawczym podjęto 25 uchwał – jak w poniższym wykazie. 

 

KM 63/12/2020 18-01-2021 opłat „za wpis do kalendarza AP” za imprezy odwołane w roku 2020 

KM 64/12/2020 22-01-2021 zmian kadry trenerskiej w modelarstwie lotniczym i kosmicznym 

KM 65/02/2021 23-02-2021 ustalenia parametrów głównych algorytmu do podziału dotacji MKDNiS – UCHYLONA 

KM 66/02/2021 28-02-2021 
Zatwierdzenia podziału dotacji MKDNiS na rok 2021, na „Planowane działania w zakresie 
realizacji przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach nieolimpijskich w 
modelarstwie lotniczym i kosmicznym”. - UCHYLONA 

KM 67/04/2021 29-04-2021 uchylenia uchwał nr KM 65/02/2021 i KM 66/02/2021 

KM 68/04/2021 29-04-2021 podziału środków z MKDNiS przydzielonych przez Zarząd AP 

KM 69/05/2021 06-05-2021 powierzenia funkcji Asystenta TKN ds. modeli małych form Mariuszowi Wronie 

KM 70/05/2021 13-05-2021 sposobu powoływania KN na rok 2022 

KM 71/07/2021 02-07-2021 
oddalenia wniosku Wiesława Potoczka – Asystenta TKN ds. F5J o zweryfikowanie wyników 
MP F3K (uchwałę uzupełniają dwa załączniki) 

KM 72/08/2021 08-08-2021 
wyróżnienia Pana Gabriela Grabarkiewicza tytułem i odznaką:  
ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOTNICTWA SPORTOWEGO 

KM 73/08/2021 08-08-2021 
wyróżnienia Pana Zdzisława Nowakowskiego srebrną odznaką:  
ZA ZASŁUGI DLA AEROKLUBU POLSKIEGO 
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KM 74/08/2021 17-08-2021 dodatkowych środków na wyjazd reprezentacji modelarzy kosmicznych na MŚ do Rumunii 

KM 75/08/2021 04-10-2021 
złamania regulaminu i dopuszczenia do zawodów zawodnika bez ważnej Licencji Sportowej 
FAI przez Aeroklub ROW 

KM 76/08/2021 04-10-2021 
złamania regulaminu i dopuszczenia do zawodów zawodnika bez ważnej Licencji Sportowej 
FAI przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych 

KM 77/08/2021 04-10-2021 naruszenia przepisów Kodeksu Sportowego FAI przez Marka Łysakowskiego 

KM 78/10/2021 31-10-2021 zmiany Asystenta TKN ds. konkurencji F5J 

KM 79/11/2021 06-11-2021 ustanowienia nowej konkurencji narodowej F1N/M 

KM 80/12/2021 09-12-2021 wniosku Jerzego Galusa o wprowadzenie zmian do Regulaminu zawodów w konkurencji A6 

KM 81/12/2021 09-12-2021 zakupu namiotu na potrzeby Modelarskiej Kadry Narodowej 

KM 82/12/2021 10-12-2021 
wyróżnienia Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie k/Rybnika Brązową Odznaką Za Zasługi dla 
Aeroklubu Polskiego 

KM 83/12/2021 10-12-2021 wyróżnienia Leszka MAŁMYGI Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego” 

KM 84/12/2021 30-12-2021 Zasad punktacji zawodów Pucharu Polski dla kategorii F1 – Edycja 2022 

KM 85/12/2021 30-12-2021 
utrzymania dotychczasowych zasad rozgrywania zawodów modeli „małych form”  
w konkurencjach F1G i F1H 

KM 86/12/2021 30-12-2021 
oddalenia wniosku o wprowadzenie oficjalnej klasyfikacji drużynowej dla poszczególnych 
klas mistrzowskich i tymczasowych podczas MP Seniorów i Juniorów (F1ABCQP) 

KM 87/12/2021 30-12-2021 
zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Modelarskiej w dniach 5-7.11.2021 w 
Pruszkowie 

 
3. Mimo ograniczeń członkowie Komisji wizytowali przebieg niektórych Mistrzostw Polski. 

Marek Dominiak wizytował MP S 2022 Leszno 
Norbert Suwała wizytował MP F1ABC 2022 Kietrz 

 

B. SUKCESY POLSKICH MODELARZY 

Niestety w związku z ogólnoświatową pandemią, w roku 2021 zostały rozegrane tylko jedne 
Mistrzostwa Świata w Buzau (Rumunia), które udało się przeprowadzić przy udziale 188 
zawodniczek i zawodników z 18 państw. Reprezentacja Polski odniosła wielki sukces zdobywając aż 
29 medali! 

Drugim powodem do zadowolenia jest fakt, iż udało się rozegrać prawie wszystkie Mistrzostwa 
Polski. Nie rozegrano MP w konkurencji F3P i F5J. 
Warto w tym miejscu podkreślić dużą aktywność polskich zawodników w zawodach zaliczanych do 
Pucharu Świata. Zawodnicy sklasyfikowani w PŚ z bardzo wysoką lokatą to: 
 

Jakub Wiśniewski – 1 m F1E Juniorzy sklasyfikowano 15 zaw. 

Franciszek Jędrysiak – 3 m F1Q Juniorzy sklasyfikowano 6 zaw. 

Kamil Pogonowski – 3 m F1Q Juniorzy  

Tomasz Frąk – 3 m F5J sklasyfikowano 261 zaw. 
 

Trzeba podkreślić, że w F5J rywalizowało 8 zawodników z Polski i aż 7 z nich uplasowało się w  
I połowie stawki). Nie najgorzej wypadli też zawodnicy startujący w konkurencji F3F. Do rywalizacji 
w ramach PŚ F3F przystąpiło 8 zawodników z Polski i co warto podkreślić, najlepszy uplasował się 
na 12 miejscu w klasyfikacji końcowej (przy 104 sklasyfikowanych zawodnikach).  
 
To wielka zasługa trenera, asystentów i klubów, które mimo utrudnień zdołały wstrzelić się w czas, 
kiedy obostrzenia epidemiologiczne były zmniejszone. Wszyscy zawodnicy z ochotą spotkali się w 



Sprawozdanie z działalności KM za rok 2021                                                                            Strona 3 z 6 
 

swoim gronie i uczestniczyli w rywalizacji. Wskazuje to na profesjonalne podejście do sportu oraz 
chęć lepszego przygotowania się do następnego sezonu, miejmy nadzieję, normalnego. 
 

C. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA CIAM FAI 

Przewodniczący Komisji Modelarskiej AP – Bogdan Wierzba, został nagrodzony najwyższym 

odznaczeniem modelarskim, jakim jest FAI Aeromodelling Gold Medal.  Jesteśmy dumni, że po 

25 latach drugi działacz modelarski z Polski otrzymał to najwyższe wyróżnienie. 

D. AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA MODELARZY 

1. Z inicjatywy Przewodniczącego KM Bogdana Wierzby od roku 2018 kalendarz imprez tworzony 
jest metodą „on-line” bezpośrednio przez zainteresowane kluby. Dzięki temu pozornie drobna 
innowacja w znacznym stopniu ułatwia współpracę między klubami a KM. Jest to zdecydowane 
potwierdzenie, że środowisko modelarzy nadąża za nowoczesną technologią i ułatwia pracę 
wszystkim osobom współpracującym z Trenerem i Asystentami TKN. 

2. U podstaw licznych sukcesów polskiego modelarstwa na arenie międzynarodowej jest 
nieustająca troska KM o współzawodnictwo dzieci i młodzieży (np. cykl zawodów regionalnych, 
ogólnopolskich zaliczanych do Pucharu Polski – w konkurencji modeli szybowców halowych 
F1N, zawody lokalne i MP w konkurencji modeli balonów i latawców, jak również w klasach 
narodowych dedykowanych dla wielu adeptów modelarstwa lotniczego i kosmicznego. 

3. Komisja Modelarska zwraca uwagę nie tylko na zawodników, ale również sędziów, którzy są 
niezbędni do oceny prawidłowego przebiegu zawodów krajowych i międzynarodowych. Listę 
sędziów międzynarodowych FAI koordynuje nasz Delegat Marek Dominiak natomiast listę 
sędziów AP uzupełnia członek KM Michał Gryglas. Takie działania ułatwiają organizatorom 
wybór czynnego sędziego z odpowiednimi kwalifikacjami. 

4. Zgodnie z planem zadań Komisji Modelarskiej odbył się kurs instruktorski organizowany przez 
Aeroklub Włocławski pod kierunkiem TKN Jerzego Bonieckiego. Można mieć nadzieję, że 
pozyskanie nowych, wykwalifikowanych fanów naszej dyscypliny sportu lotniczego zaowocuje 
zwiększeniem udziału dzieci w zawodach dla nich dedykowanych. 

5. Delegat Aeroklubu Polskiego do CIAM FAI – Marek Dominiak wziął udział w corocznym 
spotkaniu Biura oraz Plenarnym Komisji Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego CIAM FAI, które 
odbyło się za pomocą komunikatora ZOOM. Obszerne sprawozdanie Delegata Marka Dominiaka 
znajduje się na stronie Modelarstwo w AP i wszystkie ważne fragmenty sprawozdania są od 
razu w sposób innowacyjny tłumaczone na język polski. 

6. Skarbnik Komisji Modelarskiej Marek Dominiak na bieżąco egzekwuje zaległe wpłaty za rok 
2021 od nierzetelnych organizatorów zawodów i tym samym stan konta jest zgodny i 
zwiększony o ściągnięte długi. Pozwoli to na lepsze dofinansowanie kolejnych imprez oraz 
zakup niezbędnego sprzętu dla modelarzy. 

7. Dzięki zaangażowaniu Przewodniczącego Bogdana Wierzby, Komisja Modelarska uzyskała zgodę 
władz Aeroklubu Polskiego na przeznaczenie środków finansowych „uwolnionych” po 
odwołanych MŚ i ME, na dodatkowe zakupy sprzętu sportowego na potrzeby KN. 

8. W okresie sprawozdawczym członkowie KM wspierali bieżące funkcjonowanie Działu Sportu 
Aeroklubu Polskiego, w tym między innymi: 

 opracowanie i koordynowanie kalendarza imprez modelarskich  

 wizytowanie, w miarę możliwości czasowych, zawodów krajowych 
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 prowadzenie rankingów i opracowanie projektu Kadry Narodowej na rok 2022,  

 koordynowanie wszystkich spraw związanych z Kadrą Narodową i reprezentacjami na MŚ i 
ME,  

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

 ustalenie i zatwierdzenie kierowników ekip na MŚ i ME,  

 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 i sędziów oraz ewidencjonowanie ich uprawnień.  

 Informacja Przewodniczącego KM na temat Projektu ROOKIE ogłoszonego przez CIAM FAI, 
którego celem jest zachęcenie dzieci (do 14 lat) do fascynacji lotnictwem w interaktywny 
sposób i przez zabawę. Założenie jest proste: dzieci będą budowały model samolotu ROOKIE 
i uczyły się latać. Powstała strona internetowa dedykowana dla szkół, klubów i osób 
indywidualnych, zawierająca wiele informacji o projekcie oraz instrukcję jak zrobić i latać 
modelem ROOKIE. Wszystkie informacje o projekcie FAI ROOKIE zostały już opublikowane, w 
wersji polskiej na stronie Modelarstwo w AP, w zakładce „Młodzież / Projekt Rookie”. 
Inicjatorem i realizatorem wszystkich opracowań w wersji polskiej jest Bogdan Wierzba – 
członek Podkomisji ds. Edukacji CIAM FAI. 

9. 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. Na apel Sekretarza Generalnego 
Komisja Modelarska włączyła się w organizację Pikniku, podejmując się zorganizowania całego 
modułu modelarskiego. Z ramienia Komisji koordynatorem był Bogdan Wierzba przy wielkim 
wsparciu Marka Dominiaka i Cezarego Janasa.  

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, Cezary Janas, 
Krzysztof Jasiński, Radosław Oleksy, Michał i Janusz Rumińscy i Krzysztof Urbanek. Link do 
pełnej relacji z Pikniku. 

10. Należy podkreślić, że bieżąca współpraca Komisji Modelarskiej z pracownikami Działu Sportu 
w Biurze ZAP, była bardzo dobra. Nasi „urzędnicy” dbają o przestrzeganie wszelkich procedur, 
ale i służą wsparciem. Potwierdzeniem jest aktywny udział i poprowadzenie wielogodzinnych 
wykładów / szkolenia dla uczestników kursu w Pruszkowie. Pełna realizacja Kalendarza imprez 
sportowych i przedsięwzięć szkoleniowo-organizacyjnych w 2021 r, to kolejny przykład dobrej 
współpracy, którą doceniamy. Zarysowana ocena nie będzie pełna, jeśli pominiemy  przypadki, 
zlecania jakiegoś większego zadania, do zrobienia w zbyt krótkim czasie. Zadania, które np. 
wymaga jeszcze dyskusji w gronie Komisji. 

https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/aktualnosci/modelarze-ap-na-pikniku-64-zawodach-o-puchar-gordona-bennetta/
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11. Należy również uświadomić wszystkich, że paca w Komisji Modelarskie, to nie tylko zaszczyt, 
ale również obowiązek, który nie wiąże się z gratyfikacją finansową. Gdyby nie zaangażowanie 
„fanatyków” sportu modelarskiego w osobach członków KM, osób współpracujących, 
asystentów oraz Trenera Kadry Narodowej sytuacja polskiego modelarstwa byłaby mocno 
skomplikowana i utrudniona. Mamy nadzieję, że wszystkim nam starczy sił do jeszcze lepszej 
pracy w nowym roku a modelarze pokażą prawdziwą moc na arenie krajowej i 
międzynarodowej. 

 
E. ONI CO JUŻ ODESZLI 

W roku 2021 z wielkim żalem pożegnaliśmy naszych kolegów modelarzy: Antoni Opoczka, Tadeusz 

Wiśniowski, Andrzej Kiepsch, Michał Wójcik, Grzegorz Data. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz KM AP 

Ewa Dudziak-Przybytek 

 

Przewodniczący KM AP 

Bogdan Wierzba 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE KM  
INFORMACJA O STANIE FINANSÓW NA SUBKONCIE KOMISJI MODELARSKIEJ AP za rok 2021 

 

 


