
Jerzy Kosiński 
ponad pół wieku na rzecz 

warszawskiego i polskiego modelarstwa 



Przygodę z modelarstwem lotniczym 

rozpoczął jako 11-letni chłopak w modelarni 

Domu Kultury na warszawskim Kole 

• 1951 r. – pierwszy start Pana 

Jerzego w Ogólnopolskich 

Zawodach Modeli Latających w 

Kobylnicy k/Poznania, modelem 

szybowca swobodnie latającego 

– lecz bez większego sukcesu 



Największe 

SUKCESY SPORTOWE 

• 1961 r. – indywidualny Wicemistrz Świata (zdobywca srebrnego 
medalu) oraz drużynowy Mistrz Świata w klasie modeli 
swobodnie latających z napędem gumowym F1B – podczas 
Mistrzostw Świata w Niemczech, 
 

• Od tego wydarzenia Pan Jerzy zajmuje się głównie 
„gumówkami”, zdobywając w tej klasie 7-krotnie tytuł Mistrza 
Polski. Posiada pokaźną kolekcję medali mistrzostw Polski (18 
zł. 15 sr. i 9 br.) 
 

• Od 1968 roku rozpoczyna swą wielką przygodę z modelami 
zdalnie sterowanymi. Klasa F3A, to jego ulubiona konkurencja. 
Poświęcił jej najwięcej czasu i na tym polu odniósł także wiele 
sukcesów. 



Ustanowił 6 rekordów Polski, z czego 

cztery z nich są aktualne do chwili obecnej  

Długotrwałość lotu modelem 

z napędem gumowym F1B 1h 18’ 18’’ (1963 r. Ligota Dolna) 

Wysokość lotu modelem 

klasy F1B 1450 m (1963 r. Ligota Dolna) 

Długotrwałość lotu modelem 

wodnosamolotu RC kat. F3 1h 15’ (1970 r. Warszawa) 

Długotrwałość lotu modelem 

RC kat. F3 4h 29’ 42’’ (1972 Warszawa) 



Model rekordowy z roku 1972 
- konstrukcja Jerzego Kosińskiego (rozp. skrz. 2,5 m) 



Model rekordowy z roku 1972 
- (masa z paliwem: 4500 g, w tym 2190 g masa paliwa) 



Protokół z próby 

ustanowienia rekordu 

długotrwałości lotu  
w klasie modeli samolotów 

zdalnie sterowanych z 

napędem tłokowym 



 Historyczny 

wniosek 

o zatwierdzenie 

rekordu 

z dn. 14.11.1972 r. 



Przy dzisiejszym stanie techniki, 

modelarze podejmują się 

nieprawdopodobnych wyzwań. 

Przykładem jest przelot modelem 

balsowym przez Atlantyk w roku 

2003 (o tym wyjątkowym 

wydarzeniu pisałem na łamach 

ML „Skrzydlata Polska” – patrz Nr 

2 i Nr 5 z roku 2004)  



Jerzy Kosiński 

największym 

ekspertem 

w dziedzinie 

zdalnego 

sterowania 

oraz modeli klasy 

F3A (takich jak na 

zdjęciu) 



Spotkanie w aeroklubowej pracowni  

Pana Jerzego Kosińskiego (przed sezonem 2008) 



Spotkanie w aeroklubowej pracowni  

Pana Jerzego Kosińskiego (przed sezonem 2008) 



Spotkanie w aeroklubowej pracowni  

Pana Jerzego Kosińskiego (przed sezonem 2008) 



Spotkanie w aeroklubowej pracowni  

Pana Jerzego Kosińskiego (przed sezonem 2008) 



Spotkanie w aeroklubowej pracowni  

Pana Jerzego Kosińskiego (przed sezonem 2008) 



Jerzy Kosiński od kilkudziesięciu lat kieruje 

pracą sekcji modelarstwa w Aeroklubie 

Warszawskim. 

 

Jako ekspert od zdalnego sterowania oraz 

instruktor klasy „S”, jest autorem pomysłu 

szkolenia żołnierzy wojsk obrony 

przeciwlotniczej – z zastosowaniem modeli 

latających RC o konstrukcji kompozytowej. 

Wyszkolił na potrzeby wojska blisko 1000 

żołnierzy. 

 

Wielokrotnie uczestniczył w organizacji 

mistrzostw świata i Europy w Polsce. 

 



Instytucje przyjazne modelarstwu na 

Bemowie 

• Warszawa, rok 2007 
• Opracowanie – Bogdan Wierzba 

• Zdjęcia: archiwum AP oraz Andrzej Heldwein 

• Kopiowanie całej prezentacji lub jej fragmentów, bez zgody autora, zabronione 


