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Nasi modelarze biorą udział w wielu modelarskich  konkursach i zawodach  

w Polsce oraz w Republice Czech. Są to konkursy o puchar burmistrza, wójta, 

starosty,  gdzie zdobywają czołowe lokaty indywidualnie i zespołowo.  

 Jednak najważniejszym dla każdego sportowca jest udział w 

Mistrzostwach Polski. Modelarze MDK Wrocław Krzyki po raz czwarty brali 

udział  w Mistrzostwach Polski Modeli Kartonowych. W ubiegłym roku zdobyli 

medale, a zespołowo wywalczyli trzecie miejsce. W tym roku również byliśmy 

obecni z modelami w Oleśnicy.  

W poszczególnych klasach modeli i kategoriach wiekowych nasi modelarze 

uzyskali następujące wyniki: 

1. W kategorii kartonowe figurki-młodzik Konrad Bickman zdobył srebrny medal 

i tytuł  I Wicemistrza Polski, a Jakub Sroczyński piątą lokatę. 

2. W kategorii kartonowe statki i okręty do linii wodnej junior-senior zdobył 

tytuł Mistrza i I Wicemistrza Polski oraz srebrny i złoty medal wywalczył 

Krystian Zamiar. W tej samej kategorii młodzicy Bruno Gaszewski uzyskał 8  

i 9 lokatę , a Antoni Dygoń 11 i 12 lokatę. 

3. W kategorii kartonowe pojazdy gąsienicowe -junior już licealista Jan Ludwina 

zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski oraz starszym modelem pamiętającym 

6 klasę szkoły podstawowej uzyskał 5 lokatę.. 

4. W kategorii kartonowe pojazdy gąsienicowe - młodzik Wojciech Hązła 

uzyskał  7 lokatę, a w kategorii kartonowe budowle - młodzik Wojtek Hązła 

uzyskał 5 lokatę. 

7. W kategorii kartonowe samoloty odrzutowe-młodzik Oskar Sędłak wywalczył 

tytuł I Wicemistrza Polski oraz srebrny medal. 

8. W kategorii kartonowe samoloty wielosilnikowe -junior Jan Ludwina zdobył 

tytuł II Wicemistrza Polski i medal brązowy. 



9. W kategorii pojazdy gąsienicowe 1/72 młodzik Szymon Gorczycki uzyskał  4 

lokatę 

10. W konkursie Grand Prix „Małego Modelarza” w kategorii samoloty 

wielosilnikowe Jan Ludwina uzyskał wyróżnienie. 

Bruno Gaszewski, uzdolniony modelarz tym razem miał pecha. W kategorii  

kartonowe modele artylerii nie miał konkurentów i uzyskał wyróżnienie. Do 

rozegrania kategorii muszą być zgłoszone co najmniej trzy modele. W sytuacji, 

kiedy zgłoszone są dwa lub jeden model  w danej klasie, przyznawane są 

wyróżnienia. W stosunku do roku ubiegłego w mistrzostwach brało udział mniej 

modeli. Część po wakacjach nie dotarła do modelarni. W tych mistrzostwach 

więcej rodziców z modelarzami uczestniczyło w dwudniowym konkursie.  

 

Henryk Napora 

 


