
Mam na imię Adam. Jestem uczniem II klasy 
gimnazjum w Zespole Publicznego
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 

w Szadku.



Od kilku lat interesuję się modelarstwem. Od kilku lat interesuję się modelarstwem. 
Jestem członkiem Klubu modelarskiego Jestem członkiem Klubu modelarskiego 
w Zduńskiej Woli. W swojej „karierze’’ w Zduńskiej Woli. W swojej „karierze’’ 

złożyłem kilka modeli, między innymi:złożyłem kilka modeli, między innymi:



Ślizg Ślizg ‘’‘’TempestTempest’’ z silnikiem spalinowym. Model ’’ z silnikiem spalinowym. Model 
wykonany przeze mnie z materiałów, takich jak: wykonany przeze mnie z materiałów, takich jak: 
drewno balsy, laminat z włókna szklanego oraz drewno balsy, laminat z włókna szklanego oraz 

węglowego, aluminium, stal. Model został węglowego, aluminium, stal. Model został 
zaprojektowany w Wielkiej Brytanii.zaprojektowany w Wielkiej Brytanii.



Model osiąga prędkość około 60 km/h Model osiąga prędkość około 60 km/h 
przy 40 000 Obr/min. Silnik ma około przy 40 000 Obr/min. Silnik ma około 

3 KM oraz 3,5 ccm pojemności3 KM oraz 3,5 ccm pojemności. . Model ten Model ten 
jest zdalnie sterowanyjest zdalnie sterowany.



MotoMoto--SzybowiecSzybowiec ‘’‘’SidSid’’ zrobiony samodzielnie. ’’ zrobiony samodzielnie. 
Model wykonany z: drewna balsy, sklejki, Model wykonany z: drewna balsy, sklejki, 

włókna szklanego oraz żywicy epoksydowej. włókna szklanego oraz żywicy epoksydowej. 
Napędzany jest on silnikiem elektrycznym Napędzany jest on silnikiem elektrycznym 

o mocy 600 W. o mocy 600 W. 



Śmigłowiec ‘’HKŚmigłowiec ‘’HK--600’’. Model złożony 600’’. Model złożony 
z części aluminiowych oraz wykonanych z części aluminiowych oraz wykonanych 

z włókna węglowego.z włókna węglowego.



Śmigłowiec ma napęd elektryczny o mocy Śmigłowiec ma napęd elektryczny o mocy 
4 200 W oraz średnicę łopat  około 1,4 m.4 200 W oraz średnicę łopat  około 1,4 m.



Samochód ‘’REELY’’. Model ten służy Samochód ‘’REELY’’. Model ten służy 
do pokonywania zakrętów w kontrolowanym do pokonywania zakrętów w kontrolowanym 

poślizgu.  Został specjalnie do tego przeze mnie poślizgu.  Został specjalnie do tego przeze mnie 
przystosowanyprzystosowany.



Samochód ma silnik elektryczny Samochód ma silnik elektryczny 
oraz napęd na cztery koła. Model złożyłem oraz napęd na cztery koła. Model złożyłem 

samodzielniesamodzielnie.



Oto mój najnowszy nabytek ślizg ‘’Ikarus’’.
Model ten jest w trakcie budowy.



Wszystkie te modele są zdalnie Wszystkie te modele są zdalnie 
sterowane przez aparaturę radiowąsterowane przez aparaturę radiową.



Zaczynałem od modeli piankowych Zaczynałem od modeli piankowych 
oraz z drewna balsy, na których uczyłem się oraz z drewna balsy, na których uczyłem się 
„latać”, aż po modele z włókna szklanego, „latać”, aż po modele z włókna szklanego, 

węglowego oraz aramidowego. węglowego oraz aramidowego. 



Wszystkie moje modele powstały we własnej, Wszystkie moje modele powstały we własnej, 
małej modelarni, na strychu mojego domu. małej modelarni, na strychu mojego domu. 
Urządziłem ją sam, a także sam zakupiłem Urządziłem ją sam, a także sam zakupiłem 

wszystkie narzędzia oraz przybory modelarskie.wszystkie narzędzia oraz przybory modelarskie.

Każdą wolną chwilę spędzam  w moimKażdą wolną chwilę spędzam  w moim
''Królestwie Modeli''.''Królestwie Modeli''.



Kiedy tylko mam możliwość  uczestniczęKiedy tylko mam możliwość  uczestniczę
w zawodach organizowanych przez mój w zawodach organizowanych przez mój 

klub modelarskiklub modelarski.



Bardzo lubię 
moje hobby 

a w przyszłości
chciałbym kształcić 

się w kierunku 
technicznym 

i elektronicznym.

Dziękuję za uwagę.


