
Na tegoroczne radosne Święta Bożego Narodzenia 
i zbliżający się Nowy Rok 2013, 

życzę Wam, Kochani i Waszym Rodzinom 
by szczęście i radość zawsze Wam towarzyszyły 

a uśmiech gościł na twarzach. 
Niech omijają wszystkich troski i zmartwienia 

a zdrowie służy jak najdłużej. 

                W imieniu Zarządu
                 życzy 
             Prezes Robert Helak
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Festyn „Lato z balonem”
 
 2 września br. na terenie 
Lotniczych Zakładów Naukowych 
odbył się festyn pod tytułem „Lato 
z balonem”. Organizatorem byli: Rada 
Osiedla Wrocław Psie Pole Zawida-
wie, Stowarzyszenie Absolwentów… 
oraz LZN. W programie imprezy zna-
lazły się liczne konkursy dla dzieci 
i dorosłych. Do wspólnej zabawy 
z dziećmi dołączyli: dyrektor LZN Jo-
lanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, Prze-
wodniczący Rady Osiedla Wojciech 
Błoński i wiceprezes Stowarzysze-
nia Barbara Ostroróg.  Niewątpliwą 
atrakcją był kilkukrotny przelot sa-
molotu Peiper 28 pilotowany przez 
absolwenta /TM-5 1978/ Jarosła-
wa Konstańczaka oraz start z placu 
warsztatowego i lot balonu Klubu 
Sportów Balonowych we Wrocławiu, 
którego Prezesem jest również absol-
went Robert Helak /TZ 1977/. Balon 
pilotował Robert Helak a towarzyszyli 
mu Małgorzata Kusz i Adam Skurzyń-
ski /TM-5  2002/. Załogę stanowili: 
płk Władysław Koźmiński, Henryk 

Bartoszewski i Paweł Jankowski. 
Szczególne zainteresowanie uczest-
ników festynu wzbudzili swoją obec-
nością Maciej Zegan - mistrz świata 
w boksie, Leszek Kołtun - mistrz świa-
ta w kick-boxingu, Wojciech Bartnik - 
ostatni medalista olimpijski w boksie. 
Maciej Zegan zaprezentował swo-
je umiejętności „walcząc” na scenie 
z Przewodniczącym Rady Osiedla 
Wojciechem Błońskim. Ogromny do-
ping publiczności pomógł wygrać 
Przewodniczącemu. Na festynie moż-
na było obejrzeć prace będące dorob-
kiem twórczym - ceramikę i rzeźbę 
Teresy Kasztelaniec-Jaworskiej, foto-
grafie Joanny Zielińskiej.  Wielu za-
trzymywało się, by przyjrzeć się rzeź-
bie w owocach i warzywach. Carving 
to dyscyplina, którą para się m.in. 
Jolanta Choińska z Brzegu Dolnego.
Wspaniałą oprawę muzyczną sta-
nowiły występy zespołów – Guitare 
Force, Loudogs, ANAKIN i kapele lzn
-enowskie. Pokazy „światło-dźwięk” 
i sztucznych ogni zakończyły oko-
ło 22.00 festyn „Lato z balonem”. 
Podczas festynu spotkało się parę 
pokoleń Psiego Pola, nie zabrakło też 
absolwentów szkoły, spośród których 
wielu przyszło już ze swoimi dziećmi i 
wnukami. Niektórzy  odnowili dawne 
znajomości i przyjaźnie.  Wydaje się 
nam, że wskazane, by było utrwale-
nie podobnych okazji, więc może z 
pojedynczego festynu uczynić NOWĄ 
TRADYCJĘ – festyn na koniec wakacji.
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Nowy rok szkolny w LZN
 3 września rozpoczął się 
nowy rok szkolny w Lotniczych Za-
kładach Naukowych. Nowy, bo pod 
nowymi rządami i nowy, bo z zupel-
nie nowymi kierunkami kształcenia. 
 Nauczycieli, rodziców i 
uczniów powitała dyrektor Jolanta 
Mazurkiewicz-Kaczyńska. W swoim 
wystąpieniu szczególnie zwróciła się 
do uczniów klas pierwszych, którzy 
dokonując wyboru szkoły o wielo-
letnich tradycjach zdeklarowali się 
na ich kontynuację. Przypomniała 
również o nich wiceprezes Stowarzy-
szenia Barbara Ostroróg wymieniając 
licznych absolwentów i podkreślając 
ich osiagnięcia zawodowe i życiowe.
 W roku szkolym 2012/2013 
kontynuowane są w technikum kie-
runki: technik mechanik, technik me-
chatronik a nowe to - technik infor-
matyk, technik eksploatacji portów i 
terminali.  Po kilku latach przerwy wzo-
niono kształcenie w ZSZ w zawodzie 
- operator obrabiarek skrawających.
 Wszystkim uczniom życzo-
no samych sukcesów w nauce i roz-
wijaniu swoich zainteresowań, na-
uczycielom dobrej i owocnej pracy.

Kilka słów z seminarium nad roz-
wojem badań kosmicznych...

 W dniu 13 września 2012  
roku Polska podpisala umowę 
członkowską z Europejską Agen-
cją Kosmiczną. Pod patronatem 
Prezydenta Wrocławia odbyło się 
dniu 6 października 2012r. semina-
rium  pod tytulem „Technologie sateli-
tarne i ich zastosowanie”. Seminarium 
było organizowane  przez UNICORN 
- Europejska Unia Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz klasy średniej, 
któremu przewodniczy nasz kolega 
absolwent         /Vat  1966/,      Jerzy Samborski.
 Jednym z ciekawszych wy-
stąpień byla wypowiedź prof. Marka 
Banaszkiewicza, dyrektora Centrum 
Badań Kosmicznych PAN, w której 
poruszył problem kształcenia kadr 
na poziomie średnim i wyższym dla 
zaspokojenia potrzeb rodzącego 
się w Polsce przemysłu kosmiczne-
go oraz wykorzystania technologii 
kosmicznych w życiu codziennym.

  I tutaj rysuje się pole dla naszej 
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szkoły w zakresie ksztalce-
nia kadr na poziomie średnim. 
Szkoła już poczyniła pierwsze  kroki 
w tym kierunku  wprowadzając  kilka 
lat temu kierunek mechatroniczny. 
 Będziemy zabiegać o nowe 
kierunki ksztalcenia w naszej szkole. 
Zarówno profesor Banaszkiewicz jak i  
profesor Janusz Sylwester z Wrocław-
skiego Centrum Słońca  przyjęli pro-
pozycję spotkania z młodzieżą LZN. 
 W seminarium uczestniczyli 
m.in. Barbara Ostroróg i Ryszard Mar-
szałek, członkowie Zarządu Stowa-
rzyszenia.
                                    Ryszard Marszałek

Spotkania klasowe

 Tradycyjnie jak co roku, gru-
pa najwierniejszych przyjaciół z Vat 
/1966/, razem z wychowawcą Stani-
sławem Rakoczym spotkała się tym 
razem u stóp Śnieżnika w dniach 21-
23 września 2012r.  W piątek po kola-
cji były „nocne Polaków rozmowy”.
W sobotę na odmianę zwiedziliśmy 
Jaskinię Niedźwiedzią z jej skalnymi 
naciekami, kopalnię złota w Złotym 
Stoku, Twierdzę Kłodzką z podzie-
miami oraz odrestaurowany Zamek 
na Skale w Trzbieszowicach. Następ-
nego dnia wizytowaliśmy kompleks 
narciarski Czarna Góra.
 Spotkanie należy zaliczyć do 
udamych i do zobaczenia w przy-
szłym roku.

Ryszard Marszałek

Rocznicowe spotkanie 
absolwentów klasy V AT, 

rocznik 1972-77
 W dniach 02-03 czerwca 
2012r. obchodziliśmy 40 rocznicę roz-
poczęcia naszej nauki w LZN. Tym ra-
zem miejscem spotkania był niezwy-
kle urokliwy Hotel SPA „Niezły Młyn” 
w Czeszowie, niedaleko Milicza. Już 
sama nazwa hotelu zapowiadała nie-
złe emocje. Na początek był to spływ 
kajakowy rzeką Baryczą po malowni-
czej krainie w Dolinie Baryczy. 

Krajobraz na aktywną rekreację wy-
marzony. Spływ zakończył się wyści-
giem oraz ogniskiem z tradycyjnymi 
kiełbaskami. Po powrocie do hotelu 
był czas na dalsze atrakcje. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszył się 
basen i sauny w podziemiach hote-
lu. Wodnym radościom i uciechom 
nie było końca. Przypomnieliśmy so-
bie lata naszej młodości spędzonej 
wspólnie w LZN. Po takiej aktywności 
należała się nam odrobina relaksu, 
głównie w barze… Wieczorem trady-
cyjnie odbyła się uroczysta kolacja. Po 
odczytaniu lisy obecności z naszego 
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Spotkania klasowe różnych roczników



Początek roku szkolnego 2012/2013

Psie Pole nadal w remoncie
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klasowego dziennika przystąpiliśmy 
do uczty. Nasze małżonki dopingują 
nas do organizacji tych spotkań w 
związku z tym frekwencja na spotka-
niu była jak zwykle wysoka. Były zdję-
cia, ciekawe historie oraz prezentacje 
indywidualnych dokonań. Nie za-
brakło części rozrywkowej - tańców 
z muzyką z lat siedemdziesiątych… 
Czy ktoś jeszcze pamięta takie kape-
le jak Led Zeppelin, Deep Purple czy 
Electric Light Orchestra? Łza w oku 
się kręci… 
 Nazajutrz opowieści i wspo-
mnień ciąg dalszy. Po południu dzień 
powrotów oraz obietnice kolejnego 
spotkania. To już niebawem, gdyż 
czas biegnie tak szybko…

Przewodniczacy klasy 
Dariusz Kędziora

 
Spotkanie po latach.

 26 sierpnia 2012r. kilku z nas, 
absolwentów Technikum Budowy 
Silników Lotniczych, przeżyło wzru-
szajace chwile. Nasz kolega Chaim 
Libster z Izraela zorganizował (i sfi-
nansował) klasowe spotkanie. To my, 
uczniowe „b” klasy (Chaim Libster, 
Andrzej Adamowicz, Władysław Ka-
siuk, Wincenty Paszkowski, Bogusław 

Trocha i Antoni Myszakowski), 
ponownie się spotkaliśmy. Niektó-
rym z nas towarzyszyły żony a Cha-
imowi także siostra przybyła z Izraela. 
Poznaliśmy się bez trudu. Część nieja-
ko oficjalną poprowadziła biegle Pani 
Barbara Ostroróg, wiceprezes Stowa-
rzyszenia, która wspomagala nas w 
organizacji. 
Były kwiaty, prezenty, króciutkie 
mowy. 
 Wielką radość wywołało po-
jawienie się naszego wychowawcy 
Profesora Zbigniewa Solnicy, który 
mimo zaawansowanego wieku i nie 
najlepszego zdrowia przybył do nas 
z Wałbrzycha. Profesor był wyraźnie 
wzruszony, a my nie kryliśmy naszych 
emocji. A potem, aż do głębokiej 
nocy, wspominaliśmy czasy przeszłe, 
opowiadaliśmy sobie o naszym życiu, 
radościach, sukcesach, wymieniliśmy 
adresy w przekonaniu, że nasze 
kontaky będą trwały dłużej.  
 Na koniec spotkania wykluła 
się myśl, by w przyszłym roku, w 50-tą 
rocznicę egzaminu maturalnego, zor-
ganizować wspólne dla wszystkich 
roczników spotkanie koleżeńskie. Już 
powstał komitet organizacyjny, który 
boryka się z podstawowym proble-
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mem: brakiem aktualnych adresów.  
  Jeżeli ktokolwiek zna adre-
sy maturzystów z techniukum lub 
TZ z1963 roku proszony jest o ich 
zgłaszanie do Stowarzyszeniu Ab-
solwentów /Barbara Ostroróg/ lub 
na adres mailowy.

Antoni Myszakowski  

Plan pracy Stowarzysznia
- Organizacja comiesięcznych spotkań 
Zarządu Stowarzyszenia 
- Organizacja spotkań integracyjnych 
dla członków Stowarzyszenia
- Periodyczne wydawanie BIULETYNU
- Aktywny udział w życiu społeczności 
LZN-u
- Promowanie, propagowanie Stow.                                                                              
jako organizacji pożytku publicznego 
- Honorowanie zasług (dorobku życio-
wego) i poczynań na rzecz Stow. po-
przez uroczyste wręczanie Lauru Stowa-
rzyszenia
- Pozyskanie członków 
- Pozyskiwanie nowych członków
- Monitoring wpłat składek członkow-
skich 
- Organizacja corocznego Pikniku Ro-
dzinnego
- Nawiązywanie kontaktów z innymi or-
ganizacjami skupiającymi sympatyków 
lotnictwa
- Pozyskiwanie grantów i dotacji od 
sponsorów
- Przyznawanie stypendiów edukacyj-
nych dla najlepszych uczniów LZN-u
- Dalsze ulepszanie strony internetowej 
- Prowadzenie Kroniki Stowarzyszenia
- Założenie oraz prowadzenie Izby Histo-
rii na terenie LZN-u 
- Kontynuacja przeprowadzania badania 

ankietowego wśród absolwentów LZN-u 
nt.: Izby Historii i pozyskiwanie pamiątek 
(eksponatów) „lotniczych” do Izby Histo-
rii
- Promowanie idei nadania imienia Lot-
niczym Zakładom Naukowym 
- Aktywne włączanie się do obchodów i 
uroczystości organizowanych przez spo-
łeczność lokalną Psiego Pola oraz współ-
praca z innymi organizacjami z terenu 
Psiego Pola
- Wytypowanie i zmotywowanie człon-
ków – absolwentów lat 1990–2010 do 
aktywnego uczestnictwa w pracach Sto-
warzyszenia
- Prowadzenie akcji promującej przeka-
zywanie 1% podatku na rzecz Stowarzy-
szenia.

Bajka o „OKULARNIKACH”
 
      Było w tej Szkole wiele ciekawych 
rzeczy, zdarzeń i epizodów, które 
miały i przynosiły różne ciekawe na-
stępstwa …. .                         
Wracając do innych owoców zażyłości 
różnych, ówczesnych, nadmiernie ak-
tywnych, uczestników życia tej szkoły.                                                                                                                                          
    - Gdzieś chyba na przełomie roku 
64-65 pojawił się w szkole  p. Alfred 
Szwarst -  i zaczęło działać reaktywo-
wane kółko teatralne. Tam udzielali 
się Janek Fornal, Mietek Łabinowicz, 
Staszek Złotogórski  i jeszcze kilku 
kolegów, których nie chcę wymie-
niać  bo jednak tyle lat minęło i choć 
pamięć jeszcze służy, lecz staje się …
jakby selektywna” i mam drobne wąt-
pliwości.   Odbyło się kilka ciekawych 
spektakli.  Jasio z Mietkiem okazali 
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się dobrymi aktorskimi zadatkami, 
ale w nowym roku szkolnym   65-66 
coś jakby zamarło i pan Alfred chyba 
przestał u nas pracować. U rozbudzo-
nych talentów była potrzeba jakiejś 
dalszej próby. Rozochoceni udanymi 
produkcjami przed publiką szkolnej 
gawiedzi i przed trochę inną publicz-
nością klubu „Ikar” , wszyscy szukali-
śmy czegoś więcej, Kiedyś rozmawia-
jąc  z  Jasiem Fornalem  wpadliśmy 
na pomysł , aby może coś  takiego 
zorganizować na naszej zbliżającej 
się studniówce. Od słowa do słowa 
zapadła decyzja na tak. Obydwaj tro-
chę pisaliśmy w szkolnych gazetkach, 
były tam pamflety, wiersze, trochę 
opowiadań, takie rozległe spektrum 
zależnie od  potrzeby chwili. Tylko, 
że chcieć to jeszcze nie zawsze móc. 
Czasem brakuje wiedzy, czasem do-
świadczenia, ustaliliśmy –  że trzeba 
zasięgnąć języka.   Ponieważ Mietek 
z Jasiem utrzymywali jeszcze pry-
watne kontakty z  p. Alfredem Szwar-
stem, postanowiliśmy spróbować 
namówić go na jakąś  pomoc dla nas. 
Pan Alfred mieszkał  wtedy  w Zakrzo-
wie bądź gdzieś na jego obrzeżach, 
odziedziczyli po rodzinie żony stare 
ogrodnictwo.  Pamiętam jak podczas 
pierwszej wizyty u niego byliśmy za-
znajamiani z hodowlą pomidorów 
bez ziemi ,na siatkach, ale w takich 
foliowych korytach z przesączającą 
się , wśród korzeni pomidorów,  wodą 
z odżywczymi nawozami.   Wtedy ab-
solutne nowatorstwo.    Podczas tych 

wizyt byliśmy przez gospodarza za-
znajamiani z wymogami i tajnikami 
kabaretu - jako rodzaju sztuki, trochę 
sprawdzane były nasze predyspozy-
cje oraz sprawdzane przygotowywa-
ne przez nas teksty. Dużo rozmów, po-
rad, masa poświęconego nam czasu, 
wszystko bezinteresownie, dla chwa-
ły Sztuki. Może nie przez takie duże S, 
ale co tam, jak szaleć to z  fasonem.  
Przygotowania do tego trwały dwa 
miesiące.  W składzie uczestników wy-
stępujących byli: Jasiu Fornal, Mietek 
Łabinowicz, Zbyszek Pindelski, Sta-
szek Złotogórski  i ja. Teksty pisaliśmy 
przeważnie z Jasiem.  A każdy z pozo-
stałych   uczestników, mógł do nich 
wnieść swoje trzy grosze i po dyskusji 
wszyscy  uznawali je za wspólne.    
 Przed studniówką oczywiście 
jeden z pedagogów z grona dyrek-
torskiego chciał sprawdzić  „popraw-
ność”  tekstów…. , chociaż oczywiście 
były one konsultowane ze „Szwar-
stem” i „Andrzejkiem”. Oczywiście 
naszej zgody na tą cenzurę nie było, 
więc występ odbył się nie na początku 
studniówki, ale już w trakcie jej trwa-
nia, trochę z zaskoczenia. Ale widać, 
że teksty nie były zbyt nieetyczne, bo 
ten pedagog potem mówił, aby dać 
je do kroniki szkoły, ale nie wywołało 
to naszej  euforii i obyło się bez zgo-
dy na ten przywilej (unieśliśmy się, ze 
względu na okazany nam, wtedy 19-
20 latkom, „całkowity” brak zaufania).    
 Ciąg dalszy w następnym biu-
letynie - Mirosław Bożyk.



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 syste-
matycznie opłacają składki.
 Jesteśmy organizacją non profit, składki i 
ewentualne darowizny są jedynymi środkami pozwa-
lającymi na rytmiczne funkcjonowanie Stowarzysze-
nia.
 Prosimy zatem o dokonanie wpłat, składek 
zaległych i bieżących.                   Zarząd                    
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www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl //www.klublzn.pl //e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm, stowarzyszenie_lzn@neostrada.pl
tel./fax 71/ 330 70 53 (bezpośredni), 71/ 345 61 79  w. 154                dyżur: środa  10.00 - 13.00
KRS 0000265272               KONTO BANKOWE   32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

               Komisja stypendialna
przyznała stypendia na I semestr 
roku szkolnego 2012/2013 uczniom 
– Rafałowi Rudnickiemu z klasy 2 bt 
/średnia ocen 5,29, zachowanie wzo-
rowe/, szczegółnie uzdolnionemu 
w przedmiotach ścisłych, członkowi 
Koła Robotyki, uczestnikowi wielu 
konkursów oraz Pawłowi Froni z kla-
sy 4 bt /średnia ocen 4,57, zachowa-
nie dobre/. Paweł rozwija swoje zain-
teresowania mechaniczne.

Odeszli:
Edward Dobkowski - 7 lipca 2012r., 
nauczyciel przedmiotów zawodo-
wych w latach 1976-88; pochowany 
jest na cmentarzu w Radwanicach;
Tadeusz Małycha - 28 październi-
ka 2012r., absolwent TZ 1965/66, na-
uczyciel przedmiotów zawodowych 
w latach 1972-79; czł. Stowarzyszenia; 
pochowany na cm. w Pawłowicach.
Czesław Bałoniak - 28 listopada 
2012r., nauczyciel zawodu 1970-90 
i wychowawca internatu 1990-93; 
członek Stowarzyszenia; pochowany 
na cmentarzu w Pawłowicach.

       Spotkanie Noworoczne
  
        Wzorem lat ubiegłych Stowarzy-
szenie organizuje spotkanie nowo-
roczne w dniu 2 lutego 2013 r. od 
godziny 13.00 w Klubie Creator, 
ul. Szybowcowa 23 /Gądów - tramwaj 
3, 10, 33 Plus, autobusy 128 z prze-
siadką przy zajezdni na Legnickiej, 
126, 136, dojście od Lotniczej i Szy-
bowcowej/.    Koszt uczestnictwa 
80 złotych od osoby.
          Wpłaty należy dokonać do 
dnia 27 stycznia 2013r. na konto 
Stowarzyszenia; 
Konto: 32 1020 5226 0000 6702 
0230 3782 /z dopiskiem Spotkanie 
Noworoczne/ lub bezpośrednio 
w siedzibie Stowarzyszenia w każ-
dą środę i piątek od godziny  10.00 
do 14.00.  Wpłata jest równoznaczna 
z uczestnictwem.
Zapraszamy członków Stowarzysze-
nia i absolwentów wraz z rodzina-
mi oraz nauczycieli LZN do wzięcia 
udziału w spotkaniu. 
Może to odpowiednie miejsce i czas 
na spotkania klasowe? 
 W programie - liczne atrakcje.


