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BIULETYN Nr 13
5 lat Stowarzyszenia…
 Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczy-
cieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Nauko-
wych rozpoczęło swoją działalność 4 paździer-
nika 2006 roku i od tego czasu funkcjonuje jako 
organizacja non profi t.
Idea założenia Stowarzyszenia zrodziła się w 
trakcie organizowania jubileuszu 60-lecia LZN. 
 Naszym celem jest integracja absol-
wentów i nauczycieli, którzy ukończyli lub pra-
cowali w LZN (dawniej TBS) a także dziś uczą się 
i pracują oraz identyfi kują ze szkołą.
 Współpracujemy zarówno z dyrekcją 
szkoły, jak i Samorządem Uczniowskim. Chcemy, 
aby szkoła znowu kształciła mechaników, jak i 
średnią kadrę techniczną dla potrzeb przemysłu 
lotniczego. W tym celu od dwóch lat przyznaje-
my stypendia edukacyjne najlepszym uczniom 
technikum i tak otrzymywali lub otrzymują: 
Tomasz Mateński, Marcin Białas, Marek Zbierań-
ski, Sebastian Kałużyński. 
 Podczas spotkań Absolwentów i ze-
brań członkowskich Stowarzyszenia…,  stypen-
dysta M. Białas opowiadał o swoich zaintere-
sowaniach i ciekawie prezentował wykonane 
przez siebie 
urządzenia 
elektro-
techniczne.
 
Członkowie 
Stowarz y-
s z e n i a … 
biorą udział 
w uro-
czystościach szkolnych i okolicznościowych 
imprezach kulturalnych, m.in. rozpoczęcie 
roku szkolnego, pożegnanie maturzystów czy 
przedstawieniach teatralnych – „Dziady polskie”, 
„Dzień Wiosny” itp.

lipiec 2011



LAUR Stowarzyszenia

     Po raz pierwszy, z okazji 5-lecia Sto-
warzyszenia i 65-lecia  LZN, został przy-
znany „Złoty Laur Stowarzyszenia”. 
      Historia, jak go potocznie nazywa-
my, Krasnala - pilota, nawiązuje do tra-
dycji szkoły a krasnal - Wrocławia.
       Jego twórcą jest Wiktor Świąder, 
artysta plastyk, syn Andrzeja - Absol-
wenta, również plastyka. Wykonawcą 
odlewu jest Józef Janas - Absolwent a 
malowanie wykonał Zbigniew Maśli-
kowski, także Absolwent LZN.
      Laur Stowarzyszenia - Złoty lub 
Srebrny przyznaje Zarząd osobom 
szczególnie zasłużonym, zarówno dla 
szkoły jak i Stowarzyszenia.

 Aby zintegrować środowisko absolwen-
tów organizujemy lub wspieramy Zjazdy Absol-
wentów (1949-1959) m.in. 13 IX 2008r. czy nowo-
roczne spotkanie Seniorów. 
 W ramach działalności kulturalno-oświa-
towej zorganizowaliśmy dwa Pikniki Rodzinne – 
jeden na lotnisku w Mirosławicach, drugi w LZN. 
Piknik w Mirosławicach pozostawił niezapomnia-
ne wrażenia. 
 Swoje wokalne umiejętności prezento-
wali byli uczniowie, całe rodziny brały udział w 
rozgrywkach sportowych a wielu miało okazję 
podziwiać Ślęzę, Mietków i okolicę lecąc „Cesną”, 
pilotowaną również przez absolwenta. 
 Drugi Piknik Rodzinny organizowany na 
terenie szkoły, nie tylko zintegrował środowisko 
Psiego Pola, ale dał szansę zespołom artystycznym 
z LZN, SP – 10, 44, 98 i Gimnazjum nr 2 oraz miej-
scowym klubom – Tańca Towarzyskiego „Iskra”, 
„Alto”, „Fire Show”. Zarówno występy artystyczne 
jak i towarzyszące im imprezy sportowe cieszyły się 
dużą popularnością przynosząc sporo radości wy-
konawcom i 
widzom.
 
Dorobek 
Stowarzy-
szenia… 
i szkoły 
prezento-
waliśmy 
na Pikniku 
Lotniczym
 w Szymanowie z okazji 100-lecia lotnictwa i 
65-lecia lotnictwa polskiego na Dolnym Śląsku, a 
także sesji popularno-naukowej z okazji  900-lecia 
Psiego Pola.
Pikniki Rodzinne, Zjazdy Absolwentów pokazują, 
że istnieje potrzeba koleżeńskich spotkań absol-
wentów z dawnych lat, także z aktualnie uczącą się 
młodzieżą, dlatego zamierzamy je kontynuować.
 Z inicjatywy Stowarzyszenia i Wro-Lot dy-
rekcja LZN uwzględniła w planach szkoły na rok 
2011/12 nowy kierunek kształcenia: eksploatacja 
portów i terminali w 2-letniej szkole policealnej.
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 W miarę cyklicznie wyda-
jemy biuletyn Stowarzyszenia…, w 
którym poza wspomnieniami absol-
wentów, informacjami o zjazdach i 
spotkaniach klasowych, aktualnych 
wydarzeniach, imprezach i uroczysto-
ściach szkolnych, także zamieszcza-
my materiały dokumenty z Walnych 
Zebrań Stowarzyszenia…
 Posiadamy własną stronę 
internetową /www.stowarzyszenilzn.
pl/, aktualizowaną zgodnie z potrze-
bami członków.
Od jesieni 2010 roku przejęliśmy na prośbę 
założyciela, pana Zygmunta Hobota, Inter-
netowy Klub Absolwenta /www.klublzn.pl/, 
którego strona jest aktualnie opracowywa-
na. Będzie można na niej, jak dotychczas, 
umieszczać wspomnienia, zdjęcia i komen-
tarze. Prowadzimy także kronikę Stowarzy-
szenia…
 Na wniosek Absolwentów zbiera-
my materiały do „Izby Historii” szkoły, aby 
potwierdziła się myśl zapisana na wmu-
rowanej, z okazji 60-lecia LZN, tablicy, że: 
„Przeszłość zachowana w pamięci – staje 
się teraźniejszością.” T. Kotarbiński. Niewąt-
pliwie „Izba Historii” stałaby się miejscem, 
do którego chętnie wracaliby absolwenci a 
uczniowie mieli możliwość zapoznania się z 
dorobkiem i tradycjami szkoły. 
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wodowym w różnych typach szkół i klas - 28 
typów szkół i 60 specjalności, łącznie prze-
szło 15 tysięcy absolwentów, których można 
spotkać na całym świecie. Pracują oni nie-
malże we wszystkich  możliwych zawodach. 
LZN było nie tylko placówką oświatową, 
przygotowującą do konkretnego zawodu 
lub studiów,  ale także szkołą życia, dla wielu 
młodych ludzi. 
Łączy ich jedno: są jej absolwentami i 

65 lat 
Lotniczych Zakładów Naukowych

 11 czerwca szkoła obchodziła swoje 
urodziny, albowiem już od 65 lat działa ona 
na rynku edukacyjnym Wrocławia. 4 listo-
pada 1946 r. rozpoczęła  działalność „Szkoła 
Przemysłowa przy Państwowych Zakładach 
Lotniczych – Fabryce Silników nr 3 w Psiem 
Polu pod Wrocławiem” /później PZL-Hydral 
przy Bierutowskiej/. 
 Przez te 65 lat Lotnicze Zakłady Na-
ukowe specjalizowały się  w kształceniu za-

              Pragniemy, aby tradycją stało się 
wręcznie Lauru Stowarzyszenia - tym, którzy 
zasłużyli się dla Stowarzyszenia i szkoły.
 Przy Państwa wsparciu i zaanga-
żowaniu chcielibyśmy umożliwić uczniom 
rozwój ich zainteresowań w ramach zajęć 
pozalekcyjnych i zmierzamy do opracowa-
nia takiego programu.
 Dziękujemy wszystkim, którzy z 
nami współpracują i zwracamy się do Absol-
wentów, Nauczycieli i Sympatyków z prośbą 
o nadsyłanie wspomnień, fotografii i innych 
dokumentów a także o dołączenie do Sto-
warzyszenia…
 Prezesem Stowarzyszenia Absol-
wentów...  od 2006 roku, jest Absolwent LZN 
Robert Helak.
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wspólnie tworzyli i tworzą jej historię.
 Uroczystości szkoły zaszczycili 
swoją obecnością Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Lilla Jaroń /b. naucz. LZN/, Zastępca 
Dyrektora MEN w Departamencie Stra-
tegii Aleksandra Lisek /b. naucz. LZN/, 
Wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl 
/absolwent/, Dyrektor Wydz. Edukacji 
Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu 
Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydz. Edu-
kacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 
Maria Iwona Bugajska, Prezes Zarządu 
Okręgu  ZNP Mirosława Chodubska.
 Na uroczystości przybyli byli 
dyrektorzy Lotniczych Zakładów Nauko-
wych - Ignacy Bekier, Zbigniew Solnica, 

Piotr Kończyk i Barbara Ostroróg oraz 
byli i obecni nauczyciele, absolwenci i 
uczniowie.

 Stowarzyszenie wyróżniło 
Złotym Laurem Stowarzy-
szenia emerytowanych dy-
rektorów LZN Ignacego 
Bekiera i Piotra Kończyka 
oraz Lotnicze Zakłady Na-
ukowe.
 Uroczystość uświetnił 
występ uczniów. Goście i 
Absolwenci zwiedzili sale 
lekcyjne, okolicznościową 
wystawę kronik szkolnych, 

mogli obejrzeć prezentację multimedialną o 
szkole a przede wszystkim spotkali sie zno-
wu po latach, wymieniając wspomnienia 
i doświadczenia.
 Absolwenci wyrażali nadzieję, że  za 
kolejnych 5 lat ponownie odwiedzą szkolne 
mury.

Pobyt w strefie legendy szkoły

 Hoc est vivere bis, vita posse priore frui. 
(To jest żyć dwa razy, cieszyć się życiem przeży-
tym). Marcjalis
 Jak miło jest odwiedzić swój dom, a 
zwłaszcza spotkać się z bliskimi i wtopić się we 
wspólne virtuum wspomnień. Jak dobrze jest 
także przekomarzać się z przeszłością i spostrze-
gać, że dawne przyczyny męczących stresów są 
tak mało znaczące dziś, a niezauważalne wte-
dy źródła radości rosną, i rosną wciąż, i stają się 
najważniejsze. Naukowcy twierdzą, że tak jest w 
odniesieniu do wszystkiego, co było nam kiedyś 
znajome i przetrwało, a zwłaszcza w obcowaniu 
z legendą, w której brało się udział, np. z legendą 
naszej Szkoły. Coś w tym jest.
Spragnieni odwiedzin wg tej obietnicy uniwer-
sum, postanowiliśmy, choć raz jeszcze spotkać 
się w naszym budynku internatu, po ponad pięć-
dziesięciu latach od zamieszkania w nim po raz 
pierwszy. 
Wstąpić kolejny raz w mury szkoły, usiąść w ławce 
i oddać się karnemu zewnętrznie, sceptycznemu 
w środku, bytowi młodzieńca w mundurze, 
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 Tak było 11 czerwca 2011 roku w LZN



także przybyć do nas. W ostatniej chwili zabra-
kło im jednak zdrowia, ale korzystając ze ścieżki 
1900 MHz, głośno mówiącego GSM, Pani Pro-
fesor była z nami w klasie. Objaśniła nam m.in. 
pochodzenie swojego zwrotu „koteczku”, a my 
chórem, razem ze „smarkaczami”  z klasy niżej, 
odśpiewaliśmy jej sto lat. 
Obecny także wśród nas Prof. St. Rakoczy wyja-
wił nam zalety swojego wzrostu, a po wręcze-
niu plakietki uczestnika zjazdu, zaszczycił nas i 
spożył nawet 
z nami wspólny obiad, jak w rodzinie.
 Umawiając spotkanie naszej klasy z 
wychowawczynią, erudytką fizyki, kusiłem za-
powiedzią wykładu na temat wektora czasu, 
co Pani Profesor skwitowała, niby to naiwnie, 
ale też i z nadzieją ”Czyżby już coś o tym było 
wiadomo, na pewno?”. Przypomniałem o od-
nalezionej notatce z mojego zeszytu do fizyki, 
z czerwca 1961r.  Oficjalna wówczas definicja, 
stricte wg programu nauczania, na bazie i po 
linii doktryny politycznej, brzmiała wówczas: 
„Materią nazywamy wszystko, co nas otacza, 
istnieje niezależnie od naszej woli i świadomo-
ści i działa na nasze zmysły.”, czyli „byt określał 
świadomość”.  
Tak, tak, to fakt. Indoktrynacja. Dzisiaj popular-
nie (poza nauką) słyszymy, że materia to „ogół 
obiektywnie istniejących przedmiotów fizycz-
nych, poznawalnych zmysłami”. A ponadto już 
w 1948r. N. Wiener, twórca cybernetyki, wspo-
mniał o luce informacyjnej poza materią i ener-
gią. Przecież nawet samotny atom wie, co ma 
robić, gdy spotka drugą cząstkę materii. 
 Skąd takie małe coś wie, jak się za-
chować? Współcześni naukowcy kombinują, 
głosząc np. indogenezę. A dziki, czy zdeprawo-
wany człowiek, spotykając drugiego, w buszu, 
lagrze, na peryferiach, wciąż znajduje tylko 
jedno rozwiązanie. Aby poczuć się lepiej, musi 
zabić tego drugiego. 
Ludzie! Głośmy wici: Cywilizacjo! Rozwijaj się 
szybciej, wszędzie, a zwłaszcza w nas samych! 
Kulturo! Nie deprawuj do zdziczenia, a ucz mi-
łości, np. do bliźniego i ucz jak żyje się pięknie 
razem, bądź nawet tylko obok siebie, ale i w od-
powiedzialności, nie jedynie za samego siebie!
Pomijam dalszy ciąg wywodu, wystarczy, że sły-
szeli go obecni na wykładzie. 
 Na ewentualne komentarze osobiste 
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jak za dawnych lat.
Z szeroko otwartymi na powitanie oczami i z 
bijącymi jakoś żywiej sercami liczyliśmy siebie 
i naszych wychowawców w rosnącej gromadce 
uczestników zjazdu, konstatując serdecznym 
smutkiem nieobecnych. Nie wszyscy z nas przy-
byli, ale mimo to czuliśmy obecność tej reszty, 
bez której to spotkanie byłoby jakąś niespra-
wiedliwą fikcją, na którą nigdy nie będziemy 
chcieli się zgodzić. Wcześniej przeszukaliśmy 
znajome relacje i przestrzenie, stare adresy każ-
dego z naszych kolegów i ich rodzin oraz każ-
dego z naszych nauczycieli. 
 Wielu już niestety spoczywa na 
cmentarzach, po całym świecie.  Z nie wszyst-
kimi także zdążyliśmy się spotkać przed ich 
odejściem. Zatem, przed zjazdem, odwiedzili-
śmy ich w ostatecznych kwaterach, gawędząc o 
tym i o owym. Zaskakujące i ważne były te roz-
mowy w myślach. W prowadzonym dialogu ze 
spoczywający obok kolegą, zauważamy, że on 
jakby się zgadza ze wszystkim, a nawet milcząc 
przytakuje tezom. Nawet taki profesor, czujny i 
staranny w wychowywaniu nas, nie zabiera gło-
su, gdy zgłaszamy jakakolwiek wątpliwość przy 
jego mogile, jakby chciał powiedzieć „Przecież, 
już sam wiesz”. Można mu wtedy przypomnieć, 
czego nie zauważył, a on milcząc przyzna nam 
rację. Nie musi już wystawiać nam oceny. Po 
latach, ze zdumieniem w takich chwilach, osa-
motnieni wyczuwamy wartość, albo bezsens 
własnych myśli czy czynów. Odwiedzajmy, na-
wet dalekich znajomych. 
Powiększa się nasze grono transcedentalne, a 
wkrótce i my, po kolei, do niego dołączymy.  Śp. 
Proforzy: Fr. Kaczmarek, W. Sulima, St. Beutel, F. 
Ruszel, I. Zambrzycki, I. Mastalerz, T. Gierczak, A. 
Lange, B. Krukierek, Z. Skowysz, Zb. Bocheński, 
J. Biel, K. Borkowski, R. Tyc i siedmiu z naszych 
kolegów, odeszli już z tego świata. 
Pozostając w naszych refleksjach i wspomnie-
niach, są wciąż obecni z nami. Odczuwając do-
tkliwie brak ich obecności, oddaliśmy im cześć, 
wstawiając się za nimi u Pana Boga poprzez 
Mszę Świętą w Sanktuarium MBB UCh, sprawo-
waną przez naszego kolegę z klasy Ks. Kan. RM 
S. Babicza.
 Nasza wychowawczyni, Pani Profesor 
A. Grabińska, a także nasz nauczyciel od magi-
stra vitae Pan Profesor K. Jantas, żyją i chcieli 
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pozwalam czytelnikom tego komunikatu bez 
obrazy, według ich orientacji, fundamentów 
intelektu, czy własnych preferencji. Przyroda się 
obroni, ale historia fauny na globie, wciąż głod-
nej miłości, jest mało logiczna. Zróbmy wresz-
cie coś skutecznego i z tym niedostatkiem.
 Nagrodą szczególną 
w dniu zjazdu była wizyta w naszym klasowym 
gronie Pana Dyrektora Bekiera, który ze wzru-
szeniem, wobec całej klasy, pozdrowił Naszą 
Wychowawczynię oraz w niespożytej wciąż 
energii życiowej podzielił się z nami odrobiną 
swoich przeżyć. 
Pytał o nasze kariery i zachwycał się każdą, na-
wet krótką opowieścią, jakby nigdy nie stracił 
z nami więzi. Jak pamiętam, każde spotkanie 
z nim nie było zwykłym kontaktem, a stawało 
się nagle ważne wskutek nieoczekiwanego, 
charyzmatycznego motywowania. Odczuliśmy 
wyraźnie, że moc i fenomen osobowości Dyrek-
tora były z nim także i tym razem. Dzięki Ci, Dy-
rektorze, za kierowanie naszą Szkołą do dobrej 
wielkości! 
Pisząc kiedyś hasło o LZN do Encyklopedii Wro-
cławia miałem na myśli tego właśnie twórcę 
szkoły i ten okres, mundurowy, dla zapobieże-
nia dyssypacji młodzieńczej energii, którą skie-
rowano dzięki temu, ku właściwemu, jak się po-
tem okazało, pożytkowi. Niektórych to nawet 
wyzwoliło, i to bardzo.
 A oto przykładowa plakietka uczestni-
ka Zjazdu, którą oprócz uczestnikom zwykłym, 
wręczono z honorami: Panu Dyrektorowi Bekie-
rowi, Pani Dyrektor Oleszek i Panu Profesorowi 
Rakoczemu. 

Poniżej zdjęcie klasy  IA TBSL z 1960 r., na-
stępnego dnia, przed swoim hotelem, budyn-
kiem nr 4 Internatu, obecnie bardzo gościnnym 
schroniskiem PTSM przy LZN.

 PS. Legenda Szkoły jest żywa i wciąż 
trwa. Brakuje jej dzisiaj wsparcia, programowe-
go i osobowego. Hm!

Andrzej Polański

 Kilka dni po spotkaniu „klasowym” 
postanowiłam przelać na papier moje reflek-
sje. Może komuś spodobają się i przypomną 
atmosferę? 
Ale ab ovo, spotkaliśmy się już po raz kolejny, 
tym razem przy okazji obchodów 65-lecia LZN 
oraz obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia 
Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotni-
czych Zakładów Naukowych. Każda przyczyna 
jest przecież dobra. Wprawdzie my, III A Tz rocz-
nik 1975, nie musimy szukać szczególnych pre-
tekstów, ponieważ widujemy się regularnie, ale 
spotkania na terenie szkoły mają inny wymiar, 
niż na neutralnym gruncie. 
 Spiritus movens organizacji naszych 
spotkań jest Ela, której energia i zapał mobili-
zuje nas do uczestnictwa w nich. 11 czerwca 
spotkaliśmy się w niewielkim gronie, ale bardzo 

mocnym. 
Obie z Elą, po wypełnieniu obowiąz-
ków służbowych związanych z naszym 
członkostwem w Stowarzyszeniu  i po 
zwiedzeniu szkoły zebrałyśmy naszych 
Panów w stołówce na mniej formalnej 
uroczystości. Rozmowami i żartami 
przeplatane były liczne sursum corda. 

Nie wszyscy wcześniej zapowiedziani mogli w 
tej zabawie uczestniczyć. 
 Nasza wychowawczyni p. Elżbieta 
Felzenowska nie mogła być z powodów osobi-
stych.
Bogdan przebywający służbowo w Stanach 
(pracuje w Dolinie Lotniczej w Rzeszowie) przy-

LUBIMY SIĘ SPOTYKAĆ
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Pożegnanie maturzystów
 Kolejne pokolenia opuszczają mury 
naszej Alma Mater.
 Żegnając tegorocznych Absolwentów 
wręczyliśmy pamiątkowy znaczek LZN i nagro-
dy naszym stypendystom.
 Wszystkim życzymy upragnionych in-
deksów i dobrego startu w życiu.  

Zakończenie roku szkolnego
 Upragnionych wakacji doczekali się uczniowie LZN. 22 czerwca odebra-
li świadectwa, nagrody i wyróżnienia, szczególnie Ci, którzy aktywnie uczestni-

czyli w życiu szkoły.
 Marcin Białas, stypendysta Stowarzy-
szenia, jest najlepszym uczniem w szko-
le, otrzymał świadectwo z wyróżnieniem 
/średnia ocen 5,13/ i nagrodę Stowarzy-
szenia. 
 Sebastan Kałużyński, też stypendysta 
Stowarzyszenia, uzyskał średnią ocen 4,5 
i od nas nagrodę.

Szanowni Absolwenci, 
Sympatycy i członkowie Rodzin.

 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom, którzy przekazali 1% podatku 
i inne darowizny na cele Stowarzyszenia.
 Środki te wykorzystamy na stypen-
dia i okolicznościowe wydawnictwa.

Zarząd

DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 Dziękujemy tym członkom, którzy 
systematycznie opłacają składki.
 Jesteśmy organizacją non profit, 
składki i ewentualne darowizny są jedynymi 
środkami pozwalającymi na rytmiczne funkcjo-
nowanie Stowarzyszenia.
 Prosimy zatem o dokonanie wpłat, 
składek zaległych i bieżących.                   Zarząd                    

słał nam wspaniałe pozdrowienia. Nie zostaliśmy jednak całkowicie „osieroceni” przez Grono Peda-
gogiczne pracujące w naszych czasach w LZN.  
 Zaszczyciła nas swoim towarzystwem p. Barbara Ostroróg i bawiła się równie wspaniale 
jak my.  Wspominaliśmy liczne uroczystości i imprezy szkolne, ale także dyktanda ortograficzne, 
nieprzeczytane lektury czy ściągi na klasówkach. 
 Również przygarnęliśmy do naszego grona trzy „sieroty” z innych klas, czyli Lucynkę, 
Danusię i Czesię.  Impra (jak mówi młodzież) trwała do późnych godzin i jak wiem, niektórzy 
przenieśli ją na teren bardziej neutralny, natomiast inni zakończyli obietnicą ponowne-
go, niedługiego spotkania. 
Sądzę, iż takie właśnie spotkania mają większy urok, lepszą atmosferę i są bardziej luźne, 
niż kolejne po 10, 15 czy 20 latach. 
 Reasumując, koleżeński zjazd był sympatyczny i na nowo scalił naszą klasę.
 Pozdrowienia dla całego rocznika 1975.                                  Danuta Biernacka


