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Oœrodek Szkolenia Lotniczego

w Bezmiechowej otwarty
Oœrodek Szkolenia Lotniczego

w Bezmiechowej otwarty
"Szanowni Pañstwo, jest mi nie-

zmiernie mi³o powitaæ Pañstwa w miej-
scu, które jest symbolem polskiego
lotnictwa cywilnego. Wysi³kiem wielu
osób: pracowników Politechniki Rze-
szowskiej, Politechniki Warszawskiej
i przedstawicieli lokalnego œrodowiska,
miejsce to odzyska³o swoj¹ œwietnoœæ.
Dzisiaj otwieramy nowy etap jego
dzia³alnoœci, powo³uj¹c Oœrodek Szko-
lenia Lotniczego na podstawie certyfi-
katu udzielonego przez Urz¹d Lot-
nictwa Cywilnego. Mam nadziejê, ¿e
Oœrodek ten zapewni szkolenie wszyst-
kim chêtnym, a szczególnie studentom.
Chcia³bym dodaæ, ¿e oprócz szkolenia
szybowcowego realizowane s¹ ju¿ tu-
taj wspólne projekty badawcze, np.
w ramach dzia³ania inicjatywa techno-
logiczna - opracowanie konstrukcji
motoszybowca AOS 71.

Szanowni Pañstwo, uwa¿am, ¿e
uczelnie wy¿sze oprócz kszta³cenia
i prowadzenia badañ naukowych musz¹

uczestniczyæ w ¿yciu regionu. Pañstwa
obecnoœæ œwiadczy o tym, ¿e godnie
wywi¹zujemy siê z tego zadania" - tymi
s³owami JM Rektor prof. Andrzej Sob-
kowiak zainaugurowa³ uroczystoœæ
otwarcia Oœrodka Szkolenia Lotnicze-
go w Bezmiechowej w dniu
5 wrzeœnia 2009 r., wpisan¹
w cykl imprez zwi¹zanych
z obchodami Œwiêta Lotnic-
twa i w roku 90-lecia Aero-
klubu Polskiego.

Otwarciu OSL towarzy-
szy³a statyczna wystawa
samolotów ultralekkich
zlokalizowana w dolnej
czêœci lotniska. Najpiêk-
niejszym jednak lotniczym
elementem uroczystoœci
by³a pomalowana na kolor
pomarañczowo-kremowy
"Salamandra" - replika
przedwojennego szybowca
wykonana przez Henryka
Mynarskiego, w³aœciciela

Zak³adu Szybowcowego w Je¿owie Su-
deckim (o czym na dalszych stronach).
Ona w³aœnie w ca³ej okaza³oœci prezen-
towa³a siê na czo³owym miejscu w han-
garze pe³nym ju¿ ciesz¹cych oko
szybowców ró¿nych typów.

Profesor K. Arczewski - dyr Instytutu
Techniki Lotniczej Politechniki War-
szawskiej.

Fot. M. Misiakiewicz

Na pierwszym planie projektant Oœrodka in¿. arch.
S. Karpiel w rozmowie z kanclerzem J. Burym.

Fot. M. Misiakiewicz
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W uroczystoœci wziêli udzia³ m.in.:
wiceprezes Urzêdu Lotnictwa Cywil-
nego Zbigniew M¹czka, marsza³ek wo-
jewództwa podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski wraz z wicemarsza³kiem
prof. PRz Janem Burkiem, wiceprezy-
dent Rzeszowa Henryk Wolicki, liczna
delegacja Politechniki Warszawskiej
z prof. Krzysztofem Arczewskim - dy-
rektorem Instytutu Techniki Lotniczej
na czele, delegacja Wy¿szej Oficer-
skiej Szko³y Si³ Powietrznych w Dêbli-
nie, reprezentant w³adz centralnych
ABW Jan Zaj¹c, zastêpca podkarpac-
kiego komendanta Policji insp. Janusz
Golenia, rektorzy minionych kadencji
Politechniki Rzeszowskiej w osobach
prof. Kazimierza E. Oczosia i prof. Sta-
nis³awa Kusia, dyrektorzy i reprezen-
tanci aeroklubów, przedstawiciele
lokalnych w³adz samorz¹dowych,
cz³onkowie Fundacji Rozwoju Poli-
techniki Rzeszowskiej, studenci i pra-
cownicy uczelni, przedstawiciele me-
diów.

W czasie uroczystoœci nominacjê na
stanowisko dyrektora OSL odebra³
z r¹k JM Rektora dr in¿. Tomasz Rogal-
ski z Katedry Awioniki i Sterowania.
Powo³anie Oœrodka Szkolenia Lotni-
czego jest konsekwencj¹ zmian ozna-
czaj¹cych szersze ni¿ dot¹d udostêp-

nienie szkolenia szybowcowego, na co
w swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê
prorektor ds. rozwoju profesor Marek
Orkisz, mówi¹c:

"Szko³a Szybowcowa w Bezmie-
chowej pozostawi³a po sobie niezwyk³y
³adunek wspomnieñ i emocji, nigdy nie
usta³y fascynacja i szacunek dla tego
miejsca. Politechnika Rzeszowska jako

jedyna w kraju uczelnia kszta³c¹ca pilo-
tów lotnictwa cywilnego przejê³a na
progu XXI w. dziedzictwo lotnicze
s³ynnej przed wojn¹ lwowskiej uczelni
i na mocy uchwa³y Aeroklubu Polskie-
go z 14 grudnia 2004 r. wprowadzi³a tu
w³asny Aeroklub. Dziœ zmieniamy do-
tychczasow¹ strukturê i na mocy certy-
fikatu Urzêdu Lotnictwa Cywilnego
opatrzonego numerem PL-FTO-
-152/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
otwieramy kolejn¹ kartê historii tego
miejsca - Oœrodek Szkolenia Lotni-
czego - Oœrodek, w którym odbywaæ siê
bêdzie kszta³cenie rezerw kadr lotni-
czych na potrzeby szkolnictwa wy¿sze-
go oraz s³u¿b pañstwowych. Oœrodek,
który jest otwarty dla ka¿dego zaintere-
sowanego szkoleniem, którego misj¹
jest pielêgnowanie chlubnych lotni-
czych tradycji, a nade wszystko maj¹cy
staæ siê wizytówk¹ sportów lotniczych
Politechniki Rzeszowskiej, Podkarpa-
cia i kraju. Wszystkim tym, którzy two-
rzyli historiê Szko³y Szybowcowej
w Bezmiechowej sk³adamy w dniu dzi-
siejszym ho³d. Wszystkim tym, którzy
przyczynili siê do ponownego jej roz-
kwitu sk³adamy wyrazy wdziêcznoœci
i szacunku. Tym, którzy tworzyæ bêd¹
jej przysz³oœæ ¿yczymy wytrwa³oœci
i tylu l¹dowañ, co startów".

Kr¹¿y³y dwa szybowce, szuka³y smug bieli -

Zamkniêtej w kroplach rosy - otulonej ch³odem,

Spragnione lekkich noszeñ w b³êkitach przestrzeni -

Pierwszy widzia³ diamenty, drugi do nich drogê…

P³ynê³y dwa szybowce jak statki po niebie -

Znalaz³y bia³e smugi, b³êkit je odurzy³,

By³y s³oñcem i cieniem - razem obok siebie -

Pierwszy oczy otworzy³, drugi je przymru¿y³…

DWA SZYBOWCE

Zakochanym Szybownikom

Anna Magdalena Mróz

Fot. D. Kudeñ (Agencja Fotograficzna MobilFoto.pl)

BEZMIECHOWA 2009
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rozwoju mówi³ prof. M. Orkisz.
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"Salamandra" w Bezmiechowej"Salamandra" w Bezmiechowej

Uroczyste otwarcie Oœrodka Szko-
lenia Lotniczego by³o te¿ okazj¹ do zor-
ganizowania pikniku lotniczego. Choæ
pogoda nie dopisa³a i nie mo¿na by³o

podziwiaæ lataj¹cych szybowców, to
i tak nale¿y on do udanych, gdy¿ umo¿-
liwi³ spotkanie siê lotniczej braci z wie-
lu oœrodków. Wszystko dlatego, ¿e

Bezmiechowa ¿yje i przywraca dawn¹
œwietnoœæ temu niezwyk³emu miejscu
na lotniczej mapie Polski.

Marta Olejnik

Historia

Gdy jeszcze przed II wojn¹ œwia-
tow¹ in¿. Wac³aw Czerwiñski z Poli-
techniki Lwowskiej zaprojektowa³ lek-
ki, szkolny szybowiec WWS-1, z pew-
noœci¹ nie przypuszcza³, ¿e jego kon-
strukcja tak dobrze przyjmie siê we
wszystkich ówczesnych szko³ach szy-
bowcowych. Salamandra, bo tak szybo-
wiec nazwano ze wzglêdu na jego
bardzo niewielk¹ prêdkoœæ potrzebn¹
do lotu, od razu zyska³a przychylnoœæ
szerokiego grona pilotów, zarówno
tych doœwiadczonych, jak i rozpoczy-
naj¹cych sw¹ przygodê z awiacj¹. Bu-
dowana w dziesi¹tkach egzemplarzy,
znajdowa³a nabywców w ca³ej Europie.
Po wojnie trafi³a do Kanady, a nawet
odleg³ych Chin, gdzie eksploatowano
j¹ tak¿e w wersji dwumiejscowej.

Co wyró¿nia³o tê konstrukcjê wœród
bardzo licznego wtedy grona konkuren-
tów? Oczywiœcie w³asnoœci pilota¿owe
- ma³e, dobrze dobrane si³y na sterach,
wysoka statecznoœæ poprzeczna i jed-
noczeœnie dobra sterownoœæ, brak
sk³onnoœci do przepadania na skrzyd³o
czy wchodzenia w korkoci¹g. Salaman-
dra "chodzi³a za rêk¹", a ¿e zachowy-
wa³a siê œwietnie na ma³ych prêdkoœ-
ciach, okreœlano j¹ zawsze mianem szy-
bowca ³atwego w pilotowaniu i nie-
s³ychanie bezpiecznego. Szybowanie
40-50 km/h pozwala³o utrzymywaæ siê
nad zboczem przy "byle wietrze", a o-
budowana kabina (poza obrys wysta-
wa³a tylko g³owa pilota) zapewnia³a na
owe czasy wyj¹tkowy komfort. Cykl
produkcyjny szybowca trwa³ oko³o
dwóch tygodni, ¿ywotnoœæ zaœ okreœla-
no na 5 lat.

Salamandry lata³y w najwiêkszych
i najs³ynniejszych polskich szko-
³ach szybowcowych: od Bezmiecho-
wej i Ustianowej, poprzez Têgoborze,
Goleszów, Fordon, Je¿ów w Sudetach
czy póŸniejszy ¯ar, po p³askie aeroklu-
bowe lotniska. Niejednemu szybowni-
kowi zapad³y wiêc w pamiêci i w sercu,
a jak bardzo i dlaczego, postaram siê
opisaæ.

Próba wskrzeszenia inicjatywy bu-
dowy Salamandry w Politechnice Rze-
szowskiej z koñcem lat 90. spe³z³a na
niczym. Owszem, tu czy tam odzywa-
³y siê g³osy, ¿e warto, brak³o jednak
wspólnego zapa³u i przede wszystkim
czynów. Pamiêtam, jak razem z moim
nie¿yj¹cym ju¿ Ojcem, który zawsze
o Salamandrze wyra¿a³ siê z najwy¿-
szym uznaniem i sympati¹, jechaliœmy
sami do Bielska, gdzie odszukano
i skompletowano niemal¿e pe³n¹ doku-
mentacjê szybowca. Temat by³ jednak
zbyt du¿y, aby udŸwign¹æ go samemu,
tak¿e ze wzglêdu na deficyt czasu. Od

tamtej pory minê³o dok³adnie 10 lat
i dziœ… A jak¿e. Salamandra jest!

Jest Salamandra!

Z inicjatywy Henryka Mynarskiego,
dyrektora i w³aœciciela Zak³adu Szy-
bowcowego w Je¿owie Sudeckim, zbu-
dowano now¹ Salamandrê! Prace
trwa³y blisko 3 lata, ale ich efekt - przy-
najmniej dla mnie - jest osza³amiaj¹cy.
Zupe³nie nowa, przeœliczna IS-A "Sal-
cia" 53, wykonana wedle oryginalnej
dokumentacji, trafi³a we wrzeœniu br.
do Bezmiechowej. Wydarzenie to
zbieg³o siê w czasie z otwarciem Oœrod-
ka Szkolenia Lotniczego przy Akade-
mickim Oœrodku Szybowcowym Po-
litechniki Rzeszowskiej. Wœród licznie
zgromadzonych goœci z ca³ej Polski:
naukowców, konstruktorów, przedsta-
wicieli Urzêdu Lotnictwa Cywilnego,
ministerstw i w³adz lokalnych, pilotów
oraz mi³oœników lotnictwa, niewielu
by³o takich, którzy nie pokusiliby siê
o komplement w stosunku do szybow-
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ca, jego perfekcyjnego wykonania czy
o z³o¿enie gratulacji dumnemu produ-
centowi. Zw³aszcza dla osób znaj¹cych
historiê Salamandry, jej powtórne poja-
wienie siê w Bezmiechowej pozostanie
wydarzeniem bez precedensu.

Konstrukcja

Tak samo jak jej starsze siostry
(sprzed ponad 60 lat!) wspó³czesna Sa-
lamandra wykonana zosta³a w techno-
logii drewnianej, g³ównie przy wy-
korzystaniu sosny. Jakie to drewno,
sk¹d je pozyskiwaæ i jak oprawiaæ, po-
zostanie tajemnic¹ producenta. Faktem
jest, ¿e staranny dobór tego materia³u,
jego sezonowanie i obróbka s¹ same
w sobie sztuk¹, któr¹ dziœ zna ju¿ bar-
dzo niewielu. Wytwórc¹ (w 100%) jest
oczywiœcie Zak³ad Szybowcowy w Je-
¿owie, znany w Polsce i w œwiecie
z produkcji znakomitych dwumiejsco-
wych szybowców PW-6 i jednomiejs-
cowych PW-5. Bez ponoszenia do-
datkowych kosztów, dziêki wiedzy i za-
anga¿owaniu dyrekcji i pracowników
"SZD-Je¿ów" powsta³a nowa Salaman-
dra. Od pierwowzoru ró¿ni j¹ jedynie
zastosowanie nowoczesnych klejów,

lakierów oraz pokrycie powierzchni
noœnych lekkim p³ótnem bawe³nianym.

Kabina, stwarzaj¹ca nieco k³opotu
przy wsiadaniu z ubranym uprzednio
spadochronem, jest jednak bardzo ob-
szerna i wygodna. Pozycja pilota sie-
dz¹ca, z doœæ daleko usytuowanymi
peda³ami steru kierunku oraz krótkim
dr¹¿kiem sterowym, odbiega oczywiœ-
cie od wszelkich wspó³czesnych roz-
wi¹zañ. Wystaj¹c¹ g³owê i ramiona
chroni od wiatru dyskretna owiewka
z pleksiglasu, co pozwala na latanie bez
nakrycia g³owy, bez okularów i w ko-
szulce z krótkimi rêkawami. Przecie¿
nie wieje! Nad g³ow¹ wystaje nieco ke-
son skrzyd³a, co jest zalet¹ przy mocno
operuj¹cym s³oñcu -  daje cieñ.

Producent wyposa¿y³ swoj¹ Sala-
mandrê w trzy standardowe przyrz¹dy:
prêdkoœciomierz, wysokoœciomierz
i skompensowany wariometr. To luksus
w takim szybowcu, chocia¿ osobiœcie
uwa¿am, ¿e nie do koñca potrzebny.
Ca³e wnêtrze zosta³o wymalowane na
soczysty, jasnozielony kolor, sklejka
pod pleksi i za plecami pilota na
br¹zowo, a reszta - na pomarañczowo.
Przezroczyste, pokryte lakierem bez-

barwnym pozosta³y znaczne czêœci
skrzyde³ i wszystkie powierzchnie ste-
rowe. Szybowiec wygl¹da pstrokato
i zdecydowanie wyró¿nia siê kolory-
styk¹. Jakoœæ malowania jest perfek-
cyjna.

Na obu usterzeniach (pionowe -
p³aska p³yta, poziome - cienki profil
dwuwypuk³y symetryczny) konstruktor
przewidzia³ odci¹¿enia aerodynamicz-
ne w postaci wysuniêtych przed osie
obrotu fragmentów powierzchni stero-
wych. To miêdzy innymi dziêki nim Sa-
lamandra jest tak lekka i przyjemna
w sterowaniu. Ca³oœæ konstrukcji zo-
sta³a spiêta niezliczon¹ na pierwszy rzut
oka liczb¹ stalowych linek. Utrzymuj¹
one sztywnoœæ konstrukcji i nadaj¹ jej
wytrzyma³oœæ, zw³aszcza w chwili, kie-
dy 6-8 naci¹gaj¹cych linê gumow¹ po-
mocników próbuje "rozerwaæ" szy-
bowiec startuj¹cy ze zbocza.

Skrzyd³a, konstrukcji dŸwigarowej
z kesonem krytym cienk¹ sklejk¹, pod-
parte s¹ zastrza³ami z rur stalowych. Za-
budowano w nich wysuwane z góry
i z do³u hamulce aerodynamiczne
(pierwsze Salamandry nie posiada³y ta-
kiej mechanizacji skrzyd³a), chocia¿
zasadnoœæ ich u¿ycia pozostaje pod
znakiem zapytania. No, chyba ¿e l¹do-
wisko jest krótsze ni¿ 50 m. Zastosowa-
no lotki na podobieñstwo szczelino-
wych, o wyj¹tkowo du¿ej powierzch-
ni. Ca³oœæ napêdów stanowi¹ linki sta-
lowe, a jedynie w "beczce" kad³uba
pierwszy element prze³o¿enia kinema-
tyki dr¹¿ka sterowego to rura duralumi-
niowa. Podwozie klasyczne zast¹piono
d³ug¹ p³oz¹ sosnow¹, dodatkowo
wspieran¹ pompowanym amortyzato-
rem (podobnie jak w szybowcu SZD-9
Bocian). Ma³a p³ózka ogonowa zaopa-
trzona jest w uchwyt do kotwiczenia.

Jak lata Salamandra?

Co dobrze wygl¹da, powinno do-
brze lataæ. Tê m¹dr¹ maksymê nie ja
wymyœli³em i nie zamierzam bynaj-
mniej przypisywaæ sobie jej autorstwa.
Jej trafnoœæ mia³a potwierdziæ siê do-
piero w tydzieñ po dotarciu Salamandry
do Bezmiechowej. Z wielk¹ niecierpli-

Instruktor szybowcowy Andrzej Kaniecki dogl¹da zabezpieczenia g³ównych swo-
rzni skrzyde³. Z ty³u twórca nowej Salamandry - Henryk Mynarski z "SZD Je¿ów".
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woœci¹ czekaliœmy wiêc na dzieñ, kiedy
s³oñce rozpêdzi brudne, czarne chmury
nad S³onnem i bêdziemy wreszcie mo-
gli "spróbowaæ". Tymczasem dziêki
przychylnoœci w³adz Politechniki Rze-
szowskiej szybowiec na dobre zadomo-
wi³ siê w nowoczesnym i mocno ju¿
nape³nionym hangarze Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego.

W niedzielê 13 wrzeœnia 2009 r. mo-
gliœmy wreszcie wykonywaæ upragnio-
ne loty. Na pierwszy ogieñ posz³y
oczywiœcie liny gumowe. Mimo nie-
zbyt korzystnych warunków pogodo-
wych (lekki wiatr z przeciwnego
kierunku) szybowiec z najwiêksz¹
³atwoœci¹ odrywa³ siê od murawy szy-
bowiska, zamieniaj¹c energiê lin na do-
datkowych kilka metrów wysokoœci
i wrêcz zawisaj¹c nad zboczem. Jak za-
tem lata Salamandra? Chyba tak, jak mi
j¹ wiele razy opisywano, choæ ja uwa-
¿am, ¿e … jeszcze lepiej. Rzeczywiœcie
czuæ, ¿e jest niezwykle lekka (waga
szybowca pustego to zaledwie 146 kg),
przyjemna w sterowaniu, grzeczna
i pos³uszna. Na ma³ych prêdkoœciach,
kiedy wiatr wieje w nos niczym przy
jeŸdzie na rowerze, sama utrzymuje
równowagê poprzeczn¹ i kierunek.
Blokuj¹c dr¹¿ek sterowy kolanami,

mo¿na wystawiæ obie rêce poza obrêb
kabiny i ³apaæ z powietrza przys³owio-
we motyle. Próba rozpêdzenia rozpo-
czyna siê najpierw od sporej straty
wysokoœci i jest to rzecz, na któr¹ warto
zwróciæ uwagê przy l¹dowaniu. W wa-
runkach bezwietrznych lub przy podej-
œciu pod wiatr konieczny jest du¿y
nadmiar wysokoœci. Instrukcja u¿ytko-

wania w locie podaje doskona³oœæ 14,
ale przy locie ¿aglowym, gdy szybo-
wiec "wisi" nad zboczem, nie ma to
wiêkszego znaczenia. Zapewne mo¿na
sterowanie Salamandr¹ porównaæ do
wdziêcznej Muchy 100 - bardzo lekko
i "za rêk¹". Próba zestawienia z PW-2
Gapa raczej nie mo¿e siê udaæ, bo Gapa
(sk¹din¹d bardzo sympatyczna) przy
Salamandrze po prostu nie lata.

Salamandra jest wspania³ym szy-
bowcem i innym od wszystkich, które
dane mi by³o do tej pory poznaæ. Wyko-
nuj¹c lot nisko nad lasem, mia³em nie-
odparte wra¿enie, ¿e ewentualne przy-
musowe l¹dowanie na drzewach to ¿ad-
na trudnoœæ i ¿aden strach. L¹dowanie
w ograniczonym terenie? Czemu nie?
Przy prêdkoœci podejœcia ok. 60 km/h
dobieg wynosi mniej ni¿ … 9 m !

Co bêdzie dalej?

IS-A Salamandra 53 jest kon-
strukcj¹ sprawdzon¹. Ewolucja, któr¹
przesz³a od pocz¹tku swojego istnienia,
wy³¹cznie najlepsze opinie i ogromna
popularnoœæ mówi¹ same za siebie. ¯e
jest to tak¿e szybowiec bezpieczny,
œwiadczy szereg ³agodnych w skutkach
zdarzeñ, powodowanych przez niedo-

Zachwyceni szybowcem studenci WBMiL.

Po ponad 60 latach znów nad S³onnem start Salamandry z liny gumowej.
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œwiadczonych, pocz¹tkuj¹cych pilotów
szybowcowych w czasach, kiedy szko-
lono wy³¹cznie metod¹ jednosterow¹.
Wielokrotnie Salamandry ratowa³y
zdrowie i ¿ycie, rozpraszaj¹c energiê
zbyt twardego l¹dowania czy wrêcz
niefortunnego zderzenia z ziemi¹.
Lata³y przecie¿ bardzo wolno, pozo-
staj¹c jednoczeœnie stateczne i zawsze
sterowne.

Dzisiaj, kiedy na nowo zdobywaj¹
popularnoœæ górskie szybowiska, kiedy
okazuje siê, ¿e w górach w przeciwieñ-
stwie do lotnisk p³askich mo¿na lataæ
przez ca³y rok - a do tego bardzo tanio
i skutecznie, warto pomyœleæ o powro-
cie do sprawdzonych, dobrych kon-
strukcji. Salamandra posiada jeszcze
jedn¹ cenn¹ cechê, wyró¿niaj¹c¹ j¹
wœród wspó³czesnych szybowców - jest
bardzo tania! Budowa serii kilku sztuk
zamyka siê w cenie przeciêtnego nowe-
go szybowca klasy klubowej.

Jest wielka szansa, ¿e te piêkne szy-
bowce znów zagoszcz¹ na naszych szy-
bowiskach. W³adze Politechniki Rze-
szowskiej bardzo przychylnie patrz¹ na
tê konstrukcjê, ju¿ planuj¹c, wspólnie
z Zak³adem Szybowcowym w Je¿owie
Sudeckim, przysz³e praktyki studenc-
kie, zarówno przy konstrukcjach drew-
nianych, jak i przy kompozytach. Có¿
mo¿e byæ bardziej ciekawego i rozwi-

jaj¹cego, jak nauka poprzez praktykê?
I to pod okiem najbardziej doœwiadczo-
nych prowadz¹cych? Porozumienie po-
miêdzy PRz a SZD pozwoli nie tylko
ugruntowaæ wiedzê zdobywan¹ pod-
czas studiów na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa, ale tak¿e da szansê
poznania "od kuchni" tajników budowy
sprzêtu lotniczego i nabycia umiejêtno-
œci praktycznych. Takich absolwentów
ceni siê najbardziej, wystawiaj¹ oni bo-
wiem najlepsze œwiadectwo uczelni,
któr¹ koñcz¹.

Akademicki Oœrodek Szybowcowy
w Bezmiechowej prze¿ywa renesans.
Uruchomienie szybowiska z prawdzi-
wego zdarzenia, gdy powo³ano do ¿ycia
Oœrodek Szkolenia Lotniczego, zatrud-
niono kwalifikowan¹ i umotywowan¹
kadrê oraz doposa¿ono hangar i war-
sztaty, jest kwesti¹ tygodni. Bezmie-
chowa przecie¿ zaczyna ¿yæ jesieni¹,
kiedy gor¹ce po³udniowe wiatry tworz¹
na nawietrznych stokach Gór S³onnych
sprzyjaj¹cy szybowaniu ¿agiel, a i czê-
sto ³agodne fale.

Roœnie popularnoœæ Góry Szybow-
cowej wœród studentów Politechniki
Rzeszowskiej i Warszawskiej, czego
dowodem jest liczba wykonanych
w tym roku startów i nadanych upraw-
nieñ. Wiele aeroklubów regionalnych
zarezerwowa³o ju¿ terminy przyjaz-

dów, a goœcie z Europy chc¹ dowoziæ
w³asne szybowce. Jednak pomimo
wzorcowego doposa¿enia Bezmiecho-
wej w sprzêt lataj¹cy, ci¹gle brakuje
tam szybowców tanich, ³atwych w pilo-
ta¿u i w pe³ni bezpiecznych. Osobiœcie
nie mam w¹tpliwoœci, ¿e Salamandry
tak¹ rolê spe³ni³yby najlepiej.

Salamandra pana Henryka Mynar-
skiego pozostanie w Bezmiechowej do
póŸnej jesieni 2009 r. Od w³adz Poli-
techniki Rzeszowskiej zale¿y, czy za-
goœci na sta³e w tym magicznym i piêk-
nym miejscu. Ze wzglêdu na swoj¹ hi-
storiê (in¿. W. Czerwiñski zaprojekto-
wa³ przecie¿ tê konstrukcjê "pod
Bezmiechow¹") i zasadnoœæ wykorzy-
stania w³aœnie tu - w kolebce polskiego
szybownictwa, mo¿e siê ona staæ naj-
lepsz¹ wizytówk¹ Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego, w tym rze-
szowskiej uczelni.

IS-A Salamandra 53, o znakach reje-
stracyjnych SP-8016, jest jeszcze
w trakcie lotów testowych i nie ka¿dy
ma mo¿liwoœæ wypróbowania jej w po-
wietrzu. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e
szybowiec zobaczyæ warto i trzeba.

Na rêce pana Henryka Mynarskiego,
inicjatora i twórcy wspó³czesnej Sala-
mandry, sk³adam w imieniu swoim
i spo³ecznoœci Akademickiego Oœrodka
Szybowcowego serdeczne podziêko-
wania za wysi³ek w³o¿ony w odtworze-
nie oraz udostêpnienie nam tego piêk-
nego szybowca. Pierwszy lot, po ponad
60 latach nieobecnoœci Salamandry
w Bezmiechowej, który mia³em przyje-
mnoœæ wykonaæ, traktujê jako wielkie
wyró¿nienie. I chocia¿ bardzo chcia³em
byæ "tym pierwszym", który poleci,
myœlê sobie, ¿e ten lot nie nale¿a³ siê
mnie, tylko najbardziej zas³u¿onemu
dla wspó³czesnej Bezmiechowej pilo-
towi, a prywatnie mojemu dobremu ko-
ledze - Piotrowi Bobuli. Piotr równie¿
"spróbowa³" Salamandry i wyra¿a siê
o niej z najwy¿szym uznaniem. A takie-
go g³osu w dyskusji o przysz³oœci nie
sposób pomin¹æ.

Micha³ Ombach
Fot. M. Ombach, C. Zdrójkowski

Leci, leci Salamandra ...
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W dniach 24-28 wrzeœnia 2009 r.
w Bezmiechowej odby³a siê szósta edy-
cja Miêdzyuczelnianych Warsztatów
In¿ynierskich, organizowanych przez
Stowarzyszenie M³odych In¿ynierów
Lotnictwa. Do Akademickiego Oœrod-
ka Szybowcowego Politechniki Rze-
szowskiej zjecha³o ok. 100 osób zwi¹-
zanych z lotnictwem (in¿ynierów, dok-
torów, przedstawicieli firm z bran¿y
lotniczej i studentów).

Pierwszy dzieñ przeznaczono na
przyjazdy i zakwaterowanie. Drugiego
dnia uczestnicy odbyli wycieczkê do
zak³adów "PZL-Mielec". W trzecim
i czwartym dniu mia³y miejsce wy-
k³ady zaproszonych goœci, a tak¿e co-
roczny konkurs na bezza³ogowy aparat
lataj¹cy. Dla studentów piêciu ze-
spo³ów z politechnik: Warszawskiej,
Rzeszowskiej, Wroc³awskiej i Bia-
³ostockiej by³ to g³ówny punkt progra-
mu. Po ca³orocznych przygotowaniach,
projektowaniu i budowie samolotów
przyszed³ czas na zmierzenie siê z kon-
kurencj¹ i pokazanie swoich osi¹gniêæ
przed szerokim gronem ekspertów. We
wszystkich edycjach konkursu tryum-
fowa³ do tej pory zespó³ KNL Politech-
niki Warszawskiej, dlatego te¿ po-
zosta³e ekipy przystêpowa³y do tego-
rocznej rywalizacji w imiê dewizy "Bij
mistrza", co z pewnoœci¹ mia³o wp³yw
na wysoki poziom konkursowych kon-
strukcji.

Jako pierwsi swoj¹ pracê zaprezen-
towali przed komisj¹ i pozosta³ymi
uczestnikami warsztatów studenci Po-
litechniki Rzeszowskiej. Przez 45 mi-
nut oœmiu cz³onków Ko³a Naukowego
Lotników opisywa³o projekt, budowê,
osi¹gi i wyposa¿enie zupe³nie nowej
konstrukcji - samolotu PR-5 "Wie-
wiór". Du¿e wra¿enie na sêdziach zro-
bi³ m.in. "Elektromechaniczny uk³ad
pozycjonowania anteny œledz¹cej" -
wykonany przez studenta V roku awio-
niki Mieczys³awa Ma³ka jako praca dy-
plomowa. Do komisji sêdziowskiej

zosta³a przekazana tak¿e 40-stronico-
wa dokumentacja techniczna samolotu.

W godzinach popo³udniowych
odby³y siê testy samolotów, a tak¿e pre-
zentacje konkursowe pozosta³ych
uczestników. Z bardzo dobrej strony
pokaza³a siê ekipa SAE Politechniki
Warszawskiej, która debiutowa³a
w tym roku, a jednak okaza³a siê bardzo
wymagaj¹cym i dobrze przygotowa-
nym rywalem. Studenci Politechniki
Bia³ostockiej wystawili skromny, dwu-
osobowy sk³ad o niewielkim bud¿ecie,
który pozwoli³ na stworzenie lekkiego,
energooszczêdnego bezza³ogowca. Ze-
spó³ z Politechniki Wroc³awskiej zbu-
dowa³ kompozytow¹ konstrukcjê,
która bardzo dobrze prezentowa³a siê
w locie, natomiast zespó³ KNL Poli-
techniki Warszawskiej - dotychczaso-
wy zwyciêzca konkursów - potwierdzi³
swoje wysokie aspiracje, przywo¿¹c
sprawdzony i dobrze funkcjonuj¹cy
model "OSA" z poprzednich lat.

Ostatni dzieñ warsztatów to nie-
zwykle emocjonuj¹ce i decyduj¹ce
o kolejnoœci loty. Zadanie, jakie sta³o
przed uczestnikami konkursu, polega³o
na odnalezieniu i okreœleniu po³o¿enia
poprzez wspó³rzêdne geograficzne
dwóch punktów (bia³ych kwadratów
o boku 1,5 m z czarnym krzy¿em), któ-
re zosta³y wczeœniej rozmieszczone
przez organizatorów konkursu na bez-
miechowskim stoku. Zadanie to uda³o
siê wykonaæ jedynie zespo³om SKNL
Politechniki Rzeszowskiej i SAE Poli-
techniki Warszawskiej. SKNL pokaza³
tak¿e wysoko punktowane l¹dowanie
na spadochronie, obserwacjê terenu
z powietrza w czasie rzeczywistym za
pomoc¹ minikamery umieszczonej na
pok³adzie, rejestracjê parametrów lotu
oraz wykonywanie zdjêæ z powietrza
na polecenie operatora. Przewagê nad
pozosta³ymi Politechnika Rzeszowska
uzyska³a równie¿ dziêki doskonale
przygotowanej stacji naziemnej.

"Z³ote ch³opaki". Od lewej: Marcin Marchewka, Micha³ Wojas, Mieczys³aw
Ma³ek, Maciej Roga, Micha³ Karaœkiewicz, Maciej Dubiel, Grzegorz £obodziñski,
Piotr Szaniec.

Fot. w³asna

Z³oto Ko³a Naukowego LotnikówZ³oto Ko³a Naukowego Lotników
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VIII GAZETA POLITECHNIKI

W godzinach popo³udniowych
odby³a siê ocena poszczególnych ze-
spo³ów wed³ug wczeœniej przedstawio-
nego regulaminu. Zespó³ SKNL Poli-
techniki Rzeszowskiej okaza³ siê naj-
lepszy niemal we wszystkich katego-
riach i uzyska³ 76,5 punktów na 100
mo¿liwych. Drugie miejsce zajê³o
KNL Politechniki Warszawskiej z 62
punktami, kolejne zaœ SAE Politechni-
ki Warszawskiej, Politechnika Wroc-
³awska i Politechnika Bia³ostocka.

Tegoroczna edycja konkursu na
bezza³ogowy aparat lataj¹cy okaza³a
siê wielkim sukcesem studentów Poli-
techniki Rzeszowskiej - byli bezkonku-
rencyjni. Znakomicie przygotowany,
uzupe³niaj¹cy siê zespó³ pokaza³, ¿e
czteroletni rozwój samolotu PR po-
d¹¿a³ w dobrym kierunku i bêdzie kon-
tynuowany w kolejnych latach.

Zespó³ SKNL Politechniki Rze-
szowskiej wyst¹pi³ podczas tegorocz-
nych warsztatów w sk³adzie: Maciej
Dubiel, Grzegorz £obodziñski, Maciej
Roga, Micha³ Wojas, Micha³ Karaœkie-

wicz, Marcin Marchewka, Mieczys³aw
Ma³ek oraz Piotr Szaniec. Serdeczne
podziêkowania za wsparcie kierujemy
do WSK "PZL-Rzeszów", prorektora
ds. kszta³cenia prof. dr. hab. in¿. Leszka
WoŸniaka, dziekana Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa dr. hab. in¿.

Krzysztofa Kubiaka, prof. PRz oraz
Fundacji Rozwoju Politechniki Rze-
szowskiej. Szczególne podziêkowania
kierujemy do Katedry Awioniki i Ste-
rowania.

Micha³ Wojas

Konkurs na bezza³ogowy aparat lataj¹cy sukcesem naszych studentów.
Fot. w³asna

Wytyczony przez Studenckie Ko³o Naukowe
GLOB "Szlak Rektorski" w Bezmiechowej.
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