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Wesołych Świąt
Niech nadchodzące Święta Wielkanocne

upłyną w miłej, rodzinnej atmosferze,
a wiosenna aura przynienie radość i spokój 

oraz zmobilizuje do dalszych działań.
Życzymy Wam i Waszym Rodzinom

wielu radosnych chwil, zdrowia, optymizmu, 
tradycyjnie smacznego jajka i mokrego dyngusa.                                                

W imieniu Zarządu
życzy

Prezes Robert Helak
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Spotkanie noworoczne      
Organizowane od kilku lat przez nasze 
Stowarzyszenie spotkania noworocz-
ne stają się powoli tradycją zwłasz-
cza, gdy co roku zwiększa się liczba 
uczestników. Było nas 79 osób.
 1 lutego 2014  razem święto-
wali członkowie i absolwenci-senio-
rzy 80-latkowie i 40-letnia młodzież, 
którzy mimo znacznej  różnicy wieku 
świetnie się bawili. Chcielibyśmy, aby 
inne klasy wzięły przykład z „Grupy 
dowodzonej przez Roberta Lubow-
skiego” i uczestniczyły w następnych 
spotkaniach. Im szczególnie serdecz-
nie dziękujemy.
 Spotkanie rozpoczął prezes 
Stowarzyszenia Robert Helak życząc 
zebranym, z okazji nowego roku, 
zdrowia, pomyślności, realizacji ma-
rzeń i dobrej zabawy. Wręczył również 
seniorom - 80-latkom okolicznościo-
we dyplomy i kwiaty, absolwenci  od-
śpiewali tradycyjne 100 lat. Dyplomy 
otrzymali: Eugeniusz Golińczak, Ta-
deusz Kubera, Tadeusz Kubik Jan Ma-
riański, Kazimierz Piwowarek, Zdzi-
sław Repski i Edward Skrzypniak.
 Gościliśmy Panią dyrektor 
LZN Jolantę Mazurkiewicz-Kaczyń-
ską, która opowiedziała o planach 
rozwoju szkoły, nowych kierunkach i 
naborze na  rok szkolny 2014/2015.
 Imprezę uświetniły występy 
absolwentów, którzy przy akompania-
mencie instrumentów śpiewali znane 
ballady i piosenki. I tak prezentowa-
li się: Krystian Harasimiuk /gitara/, 

Jacek Kamiński i Janusz Maik /akor-
deon/ Edward Skrzypniak /klarnet/ i 
gość p. Artur /akordeon/. Świetnie za-
brzmiało trio akordeonistów.
 O swoich zainteresowaniach, 
a nawet drugim zawodzie, opowiadał 
Jan Majerski /abs.1964/, który posłu-
gując się prezentacją, pokazał budowę 
zabawek, renowacje i rekonstrukcję 
mebli, rzeźb i innych oraz  intarsję. 
Prezentacja i wystawa wzbudziły duże 
zainteresowanie słuchaczy.
Ponadto imprezie towarzyszyła wysta-
wa fotografii Joanny Zielińskiej.
 Przy muzyce mechanicznej 
tańczono i śpiewano do późnych go-
dzin wieczornych.
Po spotkaniu od Roberta Lubow-
skiego: „Jeszcze raz serdecznie dzię-
kuję za zorganizowanie spotkania no-
worocznego .
 Wszyscy moi koledzy i ich  żony ( nie-
liczne)  byli zachwyceni atmosferą i 
luzem,  jakim mogli się cieszyć w cza-
sie spotkania.
 Proszę przekazać nasze podziękowa-
nia  pani Dyrektor za umożliwienie 
zwiedzenia szkoły i niech nam wyba-
czy tę odrobinę smędzenia  wynikają-
cą raczej z nieuwzględniania lat które 
upłynęły od  naszego pobytu w charak-
terze uczniów, niż złośliwości. 
Doszliśmy do wniosku, że Stowarzy-
szenie bardzo wysoko zawiesiło po-
przeczkę określając wiek kwalifikujący 
do otrzymania dyplomu na 80 lat, co 
oznacza, że nie została uwzględniona 
średnia wieku życia mężczyzn a prze-
cież większość to właśnie oni są absol-
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wentami.
 W każdym razie większość  była za 
tym żeby dyplomu doczekać.”

Spotkanie z...
kpt. Andrzejem Osowskim

     Dnia 10 lutego br. odbyło się spo-
tkanie z kapitanem Andrzejem Osow-
skim /absolwent 1974/ latającym Bo-
eingiem 737-800 jak i 737-400 dla 
polskich, linii czarterowych Enter Air.
Spotkanie odbyło się w sali 55. Gdy 
weszliśmy, kapitan już tam stał w 
mundurze linii Enter Air z pięknym 
orzełkiem na sercu. Gdy wszyscy usie-
dli pan Andrzej rozpoczął prezentację 
zaczynając od przedstawienia siebie 
oraz swojej pierwszej wychowawczy-
ni pani Barbary Ostroróg i pokazania 
swojego munduru z czasów, gdy pra-
cował w PLL LOT. 
Na początku w zabawny sposób mó-
wił o swojej nauce w LZN, a potem 
opowiedział o swojej drodze do zdo-
bycia licencji pilota liniowego. Póź-
niej kapitan pokazywał nam zdjęcia ze 
swojej pracy, gdy jeszcze pracował w 
PLL LOT. Pod koniec odpowiadał na 
najróżniejsze pytania. Spotkanie uwa-
żam za udane, gdyż dowiedziałem się 
wielu ciekawych rzeczy. Mam nadzie-
ję, że będę miał okazję jeszcze spotkać 

się z panem kapitanem, by dowiedzieć 
się jeszcze więcej o pracy w lotnictwie.

Kamil Mark

***
Kamil Mark  - moja pasja

   Urodziłem się 7 sierpnia 1997r. Na-
ukę w LZN rozpocząłem w 2013 roku. 
Obecnie uczę się w klasie 1 o profilu 
Technik Eksploatacji Portów i Termi-
nali. Wybrałem tę szkołę ze względu 
na możliwości, jakie ona mi daje, abym 
w przyszłości mógł zostać pilotem 
liniowym. Interesuję się lotnictwem 
cywilnym oraz modelami samolotów 
latających. W przyszłości chciałbym 
zostać pilotem w liniach Enter Air na 
Boeing’u 737-400 i -800.
  Lotnictwem zainteresowałem się w 
2008 roku, gdy przeprowadziliśmy 
się do dzielnicy Wrocław-Ołtaszyn, z 
której widać maszyny podchodzące do 
lądowania na pasie 29. Ten widok za-
inspirował mnie.
   Modelarstwem zająlem się w 2012 
roku, po poznaniu kolegi, który po-
dziela moją pasję i wprowadził mnie 
w modelarstwo. Na dzień dzisiejszy 
posiadam 3 modele latające. Pierwszy 
z nich to motoszybowiec Orion wyko-
nany z pianki EPP z silnikiem z przo-
du. Drugi to Morback F3p model halo-
wy wykonany z depronu 3mm. Moim 
ostatnim samolotem jest szybowiec 
Jastrząb wykonany z balsy i okryty 
japonką. Latam na aparaturze Turnigy 
9Xr. Obecnie staram się o uzyskanie 
pozwolenia zdrowotnego, aby zacząć 
wyrabiać licencje na samolot tury-
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styczny.

Dzień Otwarty w LZN

   Tegoroczny Dzień Otwarty w LZN 
przebiegał w atmosferze wojskowo-
-mundurowej i mechaniczno-mecha-
troniczno-robotycznej.
    Spotkanie z mjr Stanisławem Skal-
skim i chor. Wojciechem Kluczewskim 
z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynie-
ryjnych i Chemicznych we Wrocła-
wiu zgromadziło liczną publiczność. 
Uczestnicy Polskich Misji Wojsko-
wych opowiadali o odpowiedzialno-
ści, żołnierskim życiu, poznawaniu 
obcych światów i kultur bogato ilu-
strując opowieść wykonanymi przez 
siebie zdjęciami. Ich prezentację uzu-
pełniała wystawa „Polskie misje woj-
skowe” przygotowana w bibliotece 
szkolnej przez p. Danutę Nawrocką-
-Bujko i Małgorzatę Szeligę-Wenzel.
  Z udziałem wojska odbył się 
też pokaz sztuk walki zademonstrowa-
ny przez żołnierzy z Zakładu Wycho-
wania Fizycznego i Sportu WSWI we 
Wrocławiu. Dotrzymywali im kroku 

także nasi uczniowie: Patryk Widera, 
Michał Sokołowski i Filip Świątko. 
Jan Nycek  z European Security Aca-
demy we Wrocławiu, (w której trene-
rem jest nasz absolwent Tomasz Bryl), 
zademonstrował licznie zebranym wi-
dzom pokaz filipińskiej sztuki walki - 
kalaki. 
   Na dziedzińcu szkolnym działo się 
bardzo militarnie, Mundury morrow, 
pojazdy wojskowe i ich repliki robiły 
wrażenie na odwiedzających, budząc 
żywe zainteresowanie. Nasze samolo-
ty jako obiekty zabytkowe doczekały 
się należnej im prezentacji przygo-
towanej przez  Witolda Wenzla, na-
uczyciela historii w LZN a wykonanej 
przez uczniów Marka Jedejko i Marci-
na Korzeniewskiego. 
   Grupa rekonstrukcyjna „Twierdza 
BTR 40 ”- Military Camp z Lotniska 
Szymanów - z panem Robertem Tur-
koniakiem - w roli dowódcy grupy 
rekonstrukcyjnej, w wozie pancernym 
przywoływała kadry z filmów sensa-
cyjno-wojskowych. Inspektor Artur 
Rychard pokazał redukcyjne modele 
latające.
  W auli szkolnej odbył się turniej 
„Robo” przygotowany przez Szkol-
ne Koło Robotyki, pokaz z fantomem 
udzielania pierwszej pomocy dzie-
ciom pod opieka kol. Urszuli Misiek, 
Danuty Bujko i Małgorzaty Wenzel. 
   Klasy  pod kierunkiem wychowaw-
ców przygotowały prezentacje: me-
chatroniczną (4bt, Jan Steczowicz, 
Grzegorz Łomotowski), mechanicz-
ną (2bt- Kamil Demczyszyn, Tomasz 



Węzik, 4at i Janusz Boczniewicz), 
doświadczenia fizyczne (1at, 1bt, 1ct, 
3bl i Dorota Pawlaszek), Auto-Cad w 
praktyce (Wiesław Smosna).
Wychodząc z auli można było popró-
bować zdrowej żywności w wiosennej 
aranżacji przygotowanej przez kl.3bl 
i 3dl pod okiem Zdzisławy Świątek, 
Elżbiety Modrzejewskiej i Magdaleny 
Kuśmierskiej.
   W sali gimnastycznej królowała 
minisiatkówka , w pracowni matema-
tycznej gry logiczne „Logiczne myśle-
nie”, w pracowni języka angielskiego 
prezentacja „We want sou Here!”. 
   Znalazło się też miejsce dla nas. 
Stowarzyszenie rozbiło się obozem w 
auli, w roli „harcmistrzyni” wystąpi-
ła Barbara Ostroróg, „drużynowym” 
był Marian Skąpskim a Piętaszka rolę 
wzięła na siebie dekoratorka całości 
Teresa Kasztelaniec-Jaworska, co od-
notowała czujnym okiem druhna Joan-
na Zielińska w licznych fotografiach.  

Szkolna prezentacja 
robotów

   Dnia 12 marca br. w trakcie Dnia 
Otwartego LZN, jedną z atrakcji cie-
szącą się niemałym powodzeniem 
była szkolna prezentacja robotów po-
łączona z pokazem przygotowanym 
przez Politechnikę Wrocławską. 

Na prezentacji prowadzonej przez 
pana Wiesława Smosnę, uczniów Koła 
Robotycznego i osobę autora można 
było podziwiać roboty klasy Minisu-
mo i Linefollower. MInisumo to czoło-
wa kategoria robotów, w których spe-
cjalizuje się szkolne koło prowadzone 
przez pana Janusza Boczniewicza. Ich 
zadaniem jest wypchnięcie z okrą-
głego ringu (dojo) przeciwnika, przy 
czym oba roboty nie mogą być stero-
wane przez człowieka, a za ich zacho-
wanie odpowiada wgrany wcześniej 
program. Linefollower to mniej znana 
we Wrocławiu dyscyplina polegająca 
na stworzeniu robota podążającego za 
linią ( musi on pokonać wyznaczoną 
trasę w jak najszybszym czasie).
     Oprócz tego pokazu, w trakcie 
którego zainteresowane osoby mogły 
dowiedzieć się ciekawych informacji 
o konstrukcji naszych "zawodników" 
jak i ważnych dla gimnazjalistów in-
formacji o ofercie kierunku mechatro-
nicznego  w LZN-ie, prezentacje przy-
gotowali studenci Politechniki pod 
kierownictwem profesora Piotra Wrze-
cioniarza. Pan profesor, który jest po-
mysłodawcą międzyszkolnych zawo-
dów Ligi Robotów oraz ich głównym 
koordynatorem, razem ze studentami 
zaprezentował kolejny etap rozwoju 
szkolnych Kół Robotycznych. 
     Po dwóch latach od wprowadzenia 
do szkół, instytutowych robotów mo-
dułowych, którymi uczniowie toczą 
dziś nową "zimną wojnę" o jak najlep-
sze przystosowanie do kolejnej odsło-
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ny zawodów, uczestnicy uzyskali ko-
lejną "broń" od której w dużej mierze 
zależą wyniki przyszłych starć mini-
sumo - możliwość zaprogramowania 
robotów. Stworzony przez studentów 
system ma bardzo prosty interfejs 
przez co mogą w nim stawiać pierw-
sze kroki zarówno uczniowie szkół 
średnich jak i gimnazjów.
W trakcie Dnia Otwartego odwiedzili 
nas uczniowie Gimnazjum nr 1 wraz 
z opiekunem i własnym minisumo, co 
musiało zaowocować międzyszkol-
nym sparingiem. Nasz Deuter znów 
pokazał, że zasługuje na najwyższe 
miejsca w zawodach, pokonując prze-
ciwnika 3:0. Starcie zakończyliśmy 
mimo wszystko w przyjaznej atmos-
ferze i razem zastanowiliśmy się co 
można byłoby poprawić w robocie 
gimnazjalistów, by ten polepszył swe 
wyniki.

Kamil Demczyszyn

LZN w NOWYM 
ROKU SZKOLNYM

 Organizacja  roku szkolnego 
2014/2015 rozpoczęła się wyjątkowo 
szybko. Już w październiku zainicjo-
wane zostały spotkania komisji ds. 
rozwoju szkoły. Efektem prac  jest  

zatwierdzona do realizacji  innowacja 
pedagogiczna: Służba w Wojsku.      
           Nowe pomysły są odpowiedzią 
na oczekiwania i zainteresowania 
młodzieży. Chcemy, aby oferta naszej  
szkoły stała się atrakcyjną dla gimna-
zjalistów.   Wszystkie pozytywne dzia-
łania doprowadziły, że do Lotniczych 
Zakładów Naukowych będą mogli się 
rekrutować  między innymi młodzi pa-
sjonaci lotnictwa i  wojska. 
  Zachęcamy także zainteresowanych 
mechaniką, mechatroniką i logistyką.   
  Od września planujemy kształcenie 
w następujących zawodach :
w technikum:
technik mechanik 
technik mechanik lotniczy
technik logistyk z innowacją pedago-
giczną Służba w Wojsku 
technik eksploatacji portów i terminali 
technik mechatronik

w zasadniczej szkole zawodowej:
monter mechatronik 
operator obrabiarek sterowanych nu-
merycznie

w szkole policealnej:
technik eksploatacji portów i terminali

  Pragniemy podnosić poziom kształ-
cenia i zdobywania umiejętności, jed-
nocześnie chcemy, aby mlodzież mo-
gła rozwijać własne pasje - sportowe, 
techniczne, modelarskie i inne. 
   Naszym atutem są bardzo dobrze 
wyposażone w sprzęt pracownie tech-
niczne, komputerowe i inne, co po-
twierdza dbałość o jakość dydaktyki 
szkolnej.  

Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska6
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Wspomnienia 

Moje osobiste „Pro memoria” Ignacego 
Bekiera… Obrazki z przeszłości.

Czerwiec-lipiec 1959.
 Stoję w tłumie, takich jak ja, mło-
dych chłopaków i ich rodziców na szkol-
nym dziedzińcu, w amfiladzie samolotów 
– weteranów nie tak bardzo odległej II 
wojny swiatowej, przed nieotynkowaną, 
ceglaną fasadą rozłożystego, dwupiętro-
wego, z bocznymi skrzydłami budynku 
szkoły, szkoły naszych ambicji i marzeń.
 Szmer przyciszonych nerwo-
wych rozmów naszej kilkusetosobowej 
gromady zamiera, gdy na balkonie nad 
trzydrzwiowym wejściem zaczynają po-
jawiać się postacie w białych kitlach,
 Stoję blisko wejścia i spostrze-
gam, że przed grupę „postaci w bieli” 
wysuwa się nieco niższy, ciemnowłosy, 
z wyraźnie widocznym pasemkiem siwi-
zny po środku głowy stateczny pan także 
odziany w nieskalanej bieli kitel.
 W ciszy, jaka zapadła sły-
chać spokojny, ale dochodzący do uszu 
wszystkich zebranych głos. Słyszymy po-
witanie kandydatów na uczniów Techni-
kum Budowy Silników na Psim Polu. Po 
życzeniach pomyślnych rezultatów egza-
minu wstępnego inni panowie w kitlach 
wyczytują kolejno nazwiska dopuszczo-
nych do egzaminu. Poszczególnymi gru-
pami wchodzimy do lśniących czystością 
i polerowanymi posadzkami korytarzy sal 
wykładowych. Zaczynają się egzaminy 
wstępne.
 Po południu tego samego dnia 
zasiadamy wraz z towarzyszącymi nam 
rodzicami i opiekunami w auli – zapiera-
jącej dech w nas „małolatach” swym wy-

strojem – z czworobokiem święcących u 
sufitu szklanych kul. Ten sam średniego 
wzrostu pan, już bez kitla, w szarym do-
brze skrojonym garniturze swym spokoj-
nym, ale dobrze słyszalnym głosem wita 
zebranych i zapowiada, że informacje, 
które zaraz usłyszymy nie dla każdego z 
zebranych będą radosne. Rośnie napię-
cie wraz z wyczytywanymi nazwiskami 
przyjętych już uczniów i jest moje nazwi-
sko w klasie c Technikum. Euforia i ulga. 
Jeszcz tylko sprawdzenie na liście, czy 
aby nie ma pomyłki w pisowni nazwiska, 
często zamieniano r na w w jego środ-
ku… ojciec kupuje mi dużą torbę czeko-
ladowych cukierków w pachnącym kawą 
sklepiku tuż przy „psiepolskim” ryneczku 
za całe 50 złotych.
 Tym witającym nas przed egza-
minami i później, przed ogłoszeniem wy-
ników był dyrektor szkoły Ignacy Bekier.

…
Jest pogodny, ale jesiennie chłodny i 
świeży poranek. Jesteśmy już „stary-
mi wyjadaczami”! Trzecia chyba klasa, 
któryś z internatowych wychowawców 
zgarnia nas, korzystając z niespodziewa-
nego okienka w ciągu dnia lekcyjnego. 
Dostajemy grabie i jakieś szufle, czy ło-
paty, miotły… Mamy wiosennie wygra-
bić i posprzątać trawniczki przy szkol-
nym dziedzińcu. To dwa małe prostokąty 
świeżo odradzającej się po zimie trawki 
i trawniki wokół stojących przed szkołą 
samolotów. No, ale nam – przyszłym zdo-
bywcom przestworzy – grabienie i zbie-
ranie zeschłych liści za bardzo „nie leży”. 
Raczej podpierając się na przydzielonych 
narzędziach, niż stosownie ich używając, 
zajęci sobą i beztroskimi rozmówkami 
prawie nie zauważamy, jak na słynną tłu-
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stą plamę na trylinkowej nawierzchni 
przed frontem szkoły najeżdża i zatrzy-
muje się raczej bezszelestnie Warszawa 
M-20 i wysiada z niej dyrektor Bekier. 
Trzymamy fason i zachowując się jak 
gdyby nigdy nic nonszalancko i bez-
trosko szurając narzędziami słyszymy 
spokojny i uprzejmy głos dyrektora: 
„Uważajcie tylko na te młode listki, 
które niebawem wyrosną z trzonków 
waszych grabi i łopat.” Patrzymy po 
sobie i w kierunku dyrektora, który 
spokojnym, statecznym krokiem, nie 
oglądając się na nas zmierza w kierun-
ku wejścia do szkoły.

…
Letni, wakacyjny obóz wędrowny na-
szej szkoły. Idziemy od Krynicy Gór-
skiej przez Rytro, Szczawnicę, Łapsze 
Niżne i takowe Wyżne do Czechosło-
wacji – w Słowackie Tatry Wysokie.
W Bukowinie Tatrzańskiej dołącza do 
nas Dyrektor Bekier. Zmierzamy szosą, 
gęsiego ku granicy.
Po noclegu w domkach przy schronisku 
na Łysej Polanie wstaje jeszcze lekko 
zamglony, ale zapowiadający się po-
godny dzień. Jakiś starszy turysta wy-
chodzący z domku obok naszego spo-
gląda nieco ku górze i woła: ”Oto nasz 
piękny Dziad Wołoszyn!”.
Patrzymy z kumplem w tym samym 
kierunku i widzimy wiszący nieomal 
nad nami – jakby na wyciągnięcie ręki 
-  zielonkawobrązowy samotny szczyt.
Patrzymy po sobie. Do obiadu jakieś 
cztery do pięciu godzin… Może sko-
czymy… Zdążymy! Szybko przez las 
w górę wzdłuż potoku… Wodogrzmoty 
Mickiewicza i szosa do Morskiego Oka 

już za nami. Coraz bardziej stromo, 
ogromne głazy, zimne i oślizgłe, poro-
śnięte zdradliwymi mchami…
 Nagle dobiega nas z dołu gwizd 
i jakieś krzyki. Oglądamy się za siebie 
i … siadamy na tyłkach. To efekt tego, 
co nieomal pod sobą widzimy. Wąska 
wstążka szosy z mostem nad  Wodogrz-
motami. Na skraju szosy jakaś grupka 
ludzi w zielonych skafandrach, z ple-
cakami macha do nas i krzyczy, żeby 
zaraz złazić… No cóż! Złazimy, a ra-
czej w rozpaczliwym stylu zjeżdżamy, 
chwytając się po drodze, czego się tylko 
da, żeby nie sturlać się do samej szosy.
 Oczekujący na nas na jej pobo-
czu mają gęby niewróżące niczego do-
brego. Zaczyna się ni to przesłuchanie, 
ni to połajanka. Panowie są z TOPR-u. 
nasze szczęście polegało na tym, że 
nas w ogóle wypatrzyli, ale poza tym 
dotarło do nas, że to może być ostatni 
wyczyn na tym obozie i nici z Czecho-
słowacji. Po prostu po takim numerze, 
„ciupasem”, najbliższym autobusem do 
domu. Chcieli nas zabrać jako” urato-
wanych” do swej bazy w Zakopanem. 
Mówimy, że my nie, my z Łysej Polany. 
Na to oni, że nas tam dowiozą… My, 
że szkoda fatygi, że sami dojdziemy 
przez las. W końcu „odpuścili”, ale że 
na Łysą Polanę i tak zameldują i spyta-
ją, ćży doszliśmy.
 Po powrocie do obozu obiad 
nam wcale nie smakował. Czekaliśmy 
tylko na wezwanie „przed oblicze” i 
nieubłagany werdykt … i nic.
Wieczorem apel! Stoimy w karnym 
czworoboku i czekamy na wyrok… 
Przemawia Dyrektor Bekier: „Jutro 
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przekraczamy granicę z Czechosłowa-
cją! Przypominam o zasadach porusza-
nia się w wysokich górach, chodzenia 
po oznakowanych szlakach… Zasadach 
bezpieczeństwa” itp, itd… Poza prze-
ciągłym spojrzeniem w nasza stronę 
znowu … nic.
Potem było przejście przez Wysokie 
Tatry (Czeskie a raczej Słowackie), 
niezapomniane widoki znad Strbskiego 
Plesa na Gerlach, potem Bańskie Jaski-
nie, Stary i Nowy Smokowiec, pierwsze 
„zagraniczne zakupy -  niezwykle tanie 
i powszechnie dostępne mandarynki!
Obozowa plotka donosiła, że „Dyro” 
kupił swej żonie piękne, białe czółen-
ka…No cóż, w końcu byliśmy w kra-
inie Baty.
 Do dziś nie wiem, czy Dyrek-
tor wtedy, na Łysej Polanie wiedział o 
naszym lekkomyślnym, mogącym się 
bardzo źle skończyć „taternickim wy-
czynie”. Być może dał nam szansę. 

…
Chyba czwarta klasa…
Mgr Leszek Kózka prowadzi z nami 
nadobowiązkowy kurs języka angiel-
skiego. Rzeczona „nadobowiązko-
wość” i dobrowolność wynika nie tylko 
z faktu, że nasz drugi język zagranicz-
ny, obok obowiązkowego – jakby ina-
czej – rosyjskiego, prowadzi ten sam 
nauczyciel. Ma na to coraz większy 
wpływ tzw. Subkultura młodzieżowa i 
nadciągająca z zachodu moda na blues, 
rock’n roll, twist i te rzeczy…
Na lekcjach angielskiego obok strasz-
nych scholastycznych pieśni typu”His 
is the farmer, Has a dog. His nam eis 
Bobby Bingo…” porykujemy głosika-

mi w obszarze mutacji. Ponoć robimy 
w tym angielskim tak oszałamiające 
postępy, że będzie na kolejnej lekcji 
angielskiego wizytacja! Dyrektora Be-
kiera!
Lekcja się zaczyna. Jesteśmy nieco 
spięci, cedzimy ostrożnie angielskie 
słówka i zwroty, dyrektor siedzi z tyłu 
klasy, coś tam notuje. Lekcja dobiega 
końca. Dyrektor wstaje i prosi o chwi-
lę uwagi…Jest pod wrażeniem naszych 
postępów, ale … czuł się za naszymi 
plecami jakby siedział w klasie geniu-
szy, wybitnych malarzy, muzyków, 
wynalazców, bowiem oglądane z tyłu 
nasze fryzury przypominały mu Matej-
ków, Bachów, Mozartów, Chopinów, 
einsteinów, Newtonów… No cóż, po-
równania raczej z górnej półki, łechcą-
ce nasze ego, ale…
 Epoka długowłosych idoli mło-
dzieżowych zbliża się nieuchronnie.

…
Piąta klasa. Przygotowania do stud-
niówki.
Poprzedni rocznik udekorował salę 
swojej studniówki (vis a vis stołów-
ki) w stylu wnętrza piekieł. Papierowe 
czerwono-żółte języki ogni piekiel-
nych… alegoria wobec zbliżającej się 
nieubłaganie matury nie do pobicia.
   My poszliśmy drogą raczej tradycyj-
nie elektryczną. Nad parkietem siatka z 
kilometrów sznurka a na niej zwisający 
gąszcz serpentyn, baloników i czegoś 
tam jeszcze, zas na ścianach malowane 
w pośpiechu na sklejanych arkuszach 
Bristolu nasze własne pomysły z dzie-
dziny tzw. humoru szkolnego. I tak na 
przykład obok Napoleona wiezionego 
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na wyspę św. Heleny w złotej klatce z 
umieszczonym w dymku napisem „On 
miał też swoją studniówkę”, w rogu 
sali powiesiliśmy plakat z symbolem 
– wówczas obowiązującym – matu-
ralnego szczęścia, czyli kominiarzem. 
Kominiarz ów zdawał się być w sta-
nie wskazującym na spożycie, trzymał 
się nadłamanej gazowej latarni, zaś w 
dymku wychodzącym z jego ust wid-
niało szekspirowskie: „To be or not to 
be”.
Traf chciał, że przy stoliku postawio-
nym dokładnie pod tym malunkiem za-
siadł wraz z żoną zaproszony na naszą 
imprezę Dyrektor Bekier. Sprawa nie 
zostałaby w ogóle zauważona, gdyby 
nie wścibstwo i tzw. zmysł kompozy-
cyjny fotografa grasującego po Sali i 
pstrykającego co chwila fotki dokumen-
tujące dla potomnych owo obrośnięte 
stuletnią tradycją przedkomersowe zda-
rzenie rozrywkowe młodzieży szkolnej. 
Otóż, „materiał fotograficzny” dotarł 
był na stół redakcyjny szkolnego  „or-
ganu wiszącego” (jak mawiał o gazet-
kach ściennych nieodżałowany Jeremi 
Przybora), czyli „Odgłosów”, które co 
roku publikowały okolicznościowo w 
gablotce przy schodach na pierwszym 
piętrze fotoreportaże ze studniówek.
 Sprawę wziął na klatę nasz 
humanistyczny guru, opiekun szkolnej 
redakcji, polonista mgr Andrzej Lange. 
Nam fotka z Dyrem bardzo się podo-
bała, zwłaszcza jego lekko przymglo-
ny wyraz twarzy, ale całą odpowie-
dzialność za jej opublikowanie i tzw.
wydźwięk tej kompozycji zatrzymanej 
w kadrze brał na siebie nasz naprawdę 

szanowany polonista. Zdjęcie wśród 
kilkunastu innych zawisło w gablocie 
budząc na ogół wesołe reakcje ogląda-
jących.
 Przy następnym redakcyjnym 
spotkaniu spytaliśmy nieśmiało nasze-
go opiekuna, jak było z tym zdjęciem. 
Odpowiedział po chwili robiąc charak-
terystyczny dla niego w chwili zasta-
nowienia „dzióbek”: „No…, nie było 
łatwo”.
Zza jego grubych jak denka butelek oku-
larów błysnął szelmowski uśmiech…

…
Matura!

Jesteśmy już po obu pisemnych! Ustny 
piszemy na drugim piętrze po stronie 
Sali gimnastycznej, w pracowni, której 
okna wychodzą na szkolny dziedziniec 
z samolotami.
W komisji egzaminacyjnej obok na-
szych wykładowców i Dyrektora Bekie-
ra zasiada przedstawiciel Ministerstwa 
Przemysłu bodajże Maszynowego. Taki 
obserwator z ramienia resortu. 
 Pisemny polski poszedł mi do-
brze i z ustnego jestem zwolniony, ale i 
tak jest co zdawać. Matematyka, obrona 
pracy dyplomowej i egzaminy z wiedzy 
o Polsce i świecie współczesnym… 
Pierwsze dwa przechodzą dobrze, bez 
problemów i zakłóceń.
Przy „wiedzy o…” ożywia się przedsta-
wiciel ministerstwa. Mam mianowicie 
omówić zagadnienie okresu „błędów i 
wypaczeń” w Polsce i ZSRR ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tzw. kultu jed-
nostki J. Stalina.
Uczący nas wówczas historii mgr Zbi-
gniew Solnica onegdaj spokojnie i w 
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zrównoważonym tonie, dość powścią-
gliwie omówił ten temat.
 Był rok 1964 – środek okresu 
gomółkowskiego i pomimo początko-
wej euforii wszystko włącznie z histo-
rią (szczególnie najnowszą) wróciło w 
zasadzie do utartego wcześniej nurtu 
półprawd i stosownych przemilczeń.
 Przygotowując się do odpowie-
dzi a właściwie do mini referatu zauwa-
żyłem jak dyrektor spogląda ku mnie z 
obawą, czy aby czegoś nie „chlapnę”.
 Gdy omawiam historycznie 
przełomowy XX Zjazd KPZR i słyn-
ny referat N.S. Chruszczowa obnaża-
jący kult jednostki pada kilka pytań ze 
strony pana z ministerstwa. Dyrektor 
Bekier jakby lekko unosi się na krze-
śle… jakoś odpowiadam na zadawane 
mi dość natarczywe pytania o charak-
terze, jak mi się wówczas wydawało 
politycznym. Pan z ministerstwa kiwa 
nieznacznie głową w geście aprobaty .. 
Uff!
 Po przepytaniu całej naszej 
grupy jesteśmy zaproszeni przed ko-
misję w celu podsumowania wyników 
egzaminu ustnego. 
 Z naszej wtedy grupy chyba 
tylko jeden nie zdał… Dyrektor Bekier 
wymienia nazwiska najlepiej zdających 
tego dnia. Po wymienieniu kilki z nas 
chwilę zawieszenia jego głosu wyko-
rzystuje technolog z WSK inż. Macie-
jewski i podpowiada również moje na-
zwisko. Chwila milczenia i … Dyrektor 
Bekier powtarza je również.
 Na rozsłonecznionym dziedziń-
cu szkoły postałem chwilę i w oknie 
pracowni, w której przed dwiema go-

dzinami zdawałem swój najważniejszy 
egzamin stał Dyrektor Bekier. Chwilę 
patrzyliśmy na siebie i zauważyłem, jak 
ręka Dyrektora powoli podnosi się ku 
górze.
Lekko zbaraniałem zastanawiając się, 
czy nie odwzajemnić gestu… Podnie-
siona ręka jakby zawisła w powietrzu, 
następnie poprawiła krawat i Dyrektor 
znikł w głębi pomieszczenia.

…
Coś w rodzaju epilogu…

1968 – czwarty rok studiów na Poli-
technice Wrocławskiej.
Już jest raczej „z górki”! już jesteśmy 
po wydarzeniach marcowych, po straj-
kach, czystkach, wykluczeniach i po-
wtórnych przyjęciach w „poczet stu-
dentów”. Cześć moich kolegów już nie 
jest studentami i w sierpniu czeka ich 
„wycieczka do Czechosłowacji w zie-
lonych organizacyjnych mundurkach”. 
Wrócą na Politechnikę za rok i skończą 
studia z listami pochwalnymi gen. Woj-
ciecha Jaruzelskiego za dobrze spełnio-
ny obowiązek.
 W „Olimpie” – akademiku przy 
Wita Stwosza odwiedza mnie nieocze-
kiwanie dobry znajomy z TBS-u Wła-
dek Jaksa-Rożen. To od niego dowia-
duję się, że Ignacy Bekier nie jest już 
dyrektorem naszego technikum. Ponoć 
wyjechał do Szwecji. Ma prowadzić 
tam jakiś instytut związany z kulturą, z 
kontaktami międzynarodowymi. 
 Kilku moich kolegów i znajo-
mych z „roku” już przysyła widokówki 
i zdjęcia z Izraela. Niektórzy siedzą na 
czołgach…

 Jan Majerski



Szanowni Absolwenci, 
Sympatycy i członkowie Rodzin.

 
      Serdecznie dziękujemy wszystkim ofia-
rodawcom, którzy przekazali 1% podatku 
i inne darowizny na cele Stowarzyszenia.
       Środki te wykorzystamy na stypendia 
i okolicznościowe wydawnictwa.
     Prosimy o szczodrość i przekazywa-
nie nie tylko podatku na nasze cele.

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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Zjazd Absolwentów 1964

  Komitet Organizacyjny Zjazdu Absol-
wentów 1964 informuje, że Zjazd odbę-
dzie się w dniu 21 czerwca br. od godz. 
10.00 w Lotniczych Zakładach Nauko-
wych /w dawnej stołówce/.
 Wpłaty, po informacji telefonicz-
nej lub mailowej Komitetu, należy do-
konać na konto Stowarzyszenia z dopi-
skiem „Zjazd Absolwentów 1964”.
Nr konta Banku PKO:
  32 1020 5226 0000 6702 0230 3782 
lub  w siedzibie Stowarzyszenia w każdą 
środę w godz.10.00 -14.00. 

Ostateczny termin wpłaty:
 31 maja 2014r.

Zapraszamy. Prosimy o poinformowanie 
swoich kolegów.

Zapraszamy na Walne Zebranie
Stowarzyszenia...

w dniu 31 maja 2014r.
       Wszystkich członków Stowarzyszenia 
zachęcamy do aktywniejszego uczestni-
czenia w jego działalności. Walne Zgro-
madzenie odbywające się w maju jest 
świetną okazją do odnowienia przyjaźni 
i znajomości, a jednocześnie do zapo-
znania się z działaniami Stowarzyszenia, 
uzupełnieniem zaległych składek, ankiet 
czy deklaracji. 
    Jeśli macie jakieś sugestie, a jednocze-
śnie dyponujecie odrobiną wolnego cza-
su to przybądźcie w dniu 31 maja br. na 
godzinę 9.30 /I termin rozpoczęcia ob-
rad/.  
    Po zakończeniu obrad, przewidywany 
czas 13.30, zapraszamy na obiad.
Ze względu na organizację dnia prosimy 
o potwierdzenie swojej obecności do 15 
maja br.- mailowo, telefonicznie lub oso-
biście w siedzibie Stowarzyszenia.
   Zgodnie z informacją na zaproszeniu.
   Zaprasza Zarząd Stowarzyszenia.


