Wrocław, 4.04.2017

W Nowym Tomyślu 18 i 19 marca 2017 odbył się III Ogólnopolski Konkurs Modeli
Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla. Ogólnopolski konkurs przerodził się w
międzynarodowy dzięki modelarzom z Czech, Litwy i Łotwy, którzy wzięli udział. Do konkursu
modelarze zgłosili 464 modele we wszystkich kategoriach. W konkursie wzięli udział modelarze z
MDK Wrocław Krzyki. Zgłosili 19 modeli w kategorii wiekowej młodzik i wywalczyli następujące
lokaty
Statki i okręty
-Anastazja Kubiak – brązowy medal
-Łucja Łaz – IV lokata
Rakiety
- Wojciech Głomb – medal srebrny
-Tomasz Głomb – medal brązowy
samoloty tłokowe jednosilnikowe
-Jan Ludwina – medal brązowym
-Tomasz Głomb – IV lokata
-Wojciech Głomb – V lokata
Budowle
-Urszula Jaśnikowska – złoty medal
-Tomasz Głomb – brązowy medal
Pojazdy gąsienicowe
-Tomasz Głomb złoty medal
- Jan Ludwina – srebrny medal
- Wojciech Olesiejuk – IV lokata
- Tymoteusz Dreksa – X lokata.
Na 19 zgłoszonych modeli nasi modelarze wywalczyli 8 medali, a zespołowo zajęli czwartą lokatę.
Do czołówki medalowej zbliżają się ci uczestnicy zajęć, którzy przygodę z modelarstwem
rozpoczęli we wrześniu 2016 roku. Tymoteusz i Bartek pracują samodzielnie i o pomoc proszą przy
rozwiązywaniu nowych i trudniejszych problemów. Karol i Wiktor budują kolejne plastikowe
modele bardzo sprawnie, celowo i bezpiecznie posługując się większością narzędzi modelarskich.
Artur ładnie nakłada samodzielnie kalkomanie na model, który sam pomalował. Igor doskonali na
następne zawody plastikowy model samolotu myśliwskiego.
Ogromne postępy poczyniły „Maluchy” Nastka, Piotr i Paweł. Małymi rączkami coraz dokładniej
wycinają pokonując oporny papier. Najchętniej jednak kleją, a sporo kleju zostaje na paluszkach,
stole i ubraniach. Mamy ze stoickim spokojem stwierdzają że „nic się nie stało” Jak wytrwają,

to w przyszłym roku mogą sięgnąć po medale w najmłodszej kategorii
wiekowej.
Trzecioklasista Piotr skończył model ambulansu, z którego obydwaj jesteśmy dumni. Wojtek
buduje kartonowy model latarni. Jest bardzo dokładny. Precyzyjnie wycina i oszczędnie nakłada
klej i model wygląda wspaniale, tak jak „Chata Olenderska” Bartka.

W dniach 25-26 marca 2017 odbył się XXI Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych
”Świdnicki Junior” Konkurs odbywa się we współpracy transgranicznej z modelarzami z Trutnov.
W pierwszych edycjach konkursu brali udział i zdobywali medale obecnie już panowie Paweł
Czekałowski i Łukasz Grabowski. W XXI konkursie modele do konkursu wystawili nasi młodzi
modelarze i to z sukcesami. W konkursie biorą udział modele kartonowe i plastikowe. Pierwszy raz
młodzi modelarze mogli zaprezentować modele plastikowe.
Karol Bąbelewski wystawił plastikowy model armaty polowej. Dokładnie zrobiony na ładnej
podstawce wspaniale się prezentował. Janek Ludwina wystawił modele kartonowe czołgu
i samolotu w polskich barwach. Wojtek i Tomek Głąb wystawili modele samolotów, rakiet
i budowli. Lee Rybacki pierwszy raz startował modelem samolotu. Bartek i Tymek startowali
modelami czołgu i budowli. Piotrek Krzak wystawił model polskiego czołgu, który jest ładnie
waloryzowany. Nastka Kubiak pokazała swoje pojazdy. Ula Jaśnikowska wystawiając kartonowy
model zamku Karlstejn wzbudziła duże zainteresowanie wśród zwiedzających. Wszystkie prace
naszych modelarzy zostały nagrodzone medalami. Należą im się ogromne gratulacje.
Henryk Napora

