Wesołych Świąt!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017
składamy Wam i Waszym rodzinom
najserdeczniejsze życzenia;
radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół,
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech szczęście i radość towarzyszy Wam na co dzień
a w Nowym Roku
niech spełnią się wszystkie plany i marzenia.
W imieniu Zarządu
Prezes Robert Helak
Biuletyn nr 28
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Spotkanie Noworoczne - 28 stycznia 2017 roku, godz. 16.00
Zapraszamy!!!
>>>>>>>

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

11 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze. W zebraniu wzięło udział: 40 członków przy ogólnej liczbie:
257 osób.
Podsumowano 4-letnią działalność Stowarzyszenia i zakreślono plan pracy
na najbliższy rok, w tym najważniejsze to:
- zorganizowanie Zjazdu Absolwentów z okazji 70-lecia LZN
- uruchomienie Izby Historii i Tradycji LZN i udostępnienie jej do zwiedzania
uczniom i mieszkańcom Psiego Pola
- opracowanie i wydanie monografii
- organizowanie lekcji wychowawczych dla uczniów LZN i okolicznych
szkół w Izbie Historii
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
- zorganizowanie Spotkania Noworocznego i pomoc przy organizowaniu
zjazdów klasowych
- wspieranie absolwentów w trudnych sytuacjach życiowych
- wydawanie Biuletynów
- współpraca ze środowiskiem lolalnym, m.in. z Partnerstwo-Zawidawie
- organizowanie cotygodniowych spotkań dla członków Stowarzyszenia
i Sympatyków...
W wyniku tajnych wyborów:
w skład Zarządu weszli:
1. Helak Robert		
- prezes
2. Ostroróg Barbara
- wiceprezes
3. Kasztelaniec-Jaworska Teresa
- sekretarz
4. Oskroba Paweł
- skarbnik
5. Biernacka Danuta
- członek
6. Marszałek Ryszard - członek
7. Skąpski Marian
- członek
8. Kwasińska Bożena - członek
9. Zielińska Joanna
- członek

Komisja Rewizyjna:
1. Kędziora Dariusz - przewodniczący
2. Pławiak Janusz
3. Wenzel Witold
Sąd Koleżeński:
1. Kaśków Franciszek - przewodniczący
2. Misiek Urszula
3. Wasilewska Małgorzata

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, zaś Zarząd działa
społecznie.
Materiały do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.
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Jubileusz 70-lecia
Lotniczych Zakładów Naukowych

Legendarna szkoła techniczna Lotnicze
Zakłady Naukowe, wcześniej Technikum Budowy Silników na podwrocławskim Psim Polu liczy sobie 70 lat.
8 października 2016 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe. Zjazd zgromadził licznych absolwentów z całej Polski
i świata, byłych nauczycieli oraz przedstawicieli władz miasta i Wydziału Edukacji. W tym dniu odbył się też jubileusz
10-lecia działalności Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków
LZN. Na tę okoliczność została otwarta
Izba Historii i Tradycji LZN.
Zjazd przeszedł oczekiwania organizatorów. W progi szkoły przybyło około
tysiąca osób: Absolwentów zgłaszających się oficjalnie do udziału, byłych nauczycieli i pracowników LZN z różnych
lat oraz zaproszonych gości z wiceprezydentem Wrocławia Adamem Grehlem
na czele.
W dniu Zjazdu przybyły do szkoły tłumy
Absolwentów najmłodszych roczników,
liczących na spotkanie z kolegami, chcących zwiedzić szkołę, obejrzeć kroniki i
przyjrzeć się wydarzeniu.
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą
koncelebrowaną m.in. przez absolwenta rocznik 1968 ks. prof. Jerzego Machnacza, podczas której poświęcony został
nowy sztandar LZN. Obecni uczniowie pełnili posługę ministrancką. Klasa mundurowa poprowadziła pochód
ulicami zrewitalizowanego Psiego Pola,
przez Rondo Lotników Polskich, ulicą
Kiełczowską do szkoły.

Tu nastąpiły uroczystości oficjalne, których podniosły ton ociepliło nieprzewidziane programem wystąpienie Kamila
Iwankiewicza absolwenta rocznik 2001.
Przedstawił on historię modelu Dreamlinera trzymanego pod pachą: Przed 16
laty - gdy rozeszła się hiobowa wieść
^wygaszaniu 5-letniego technikum
kształcącego w specjalnościach lotniczych - w niewyjaśnionych okolicznościach tenże model zniknął z gabinetu
ówczesnego dyrektora LZN, i powraca
do szkoły w chwili, gdy do LZN wracają
kierunki lotnicze. Owacje, które nastąpiły potem wprowadziły nastrój niebywałej radości i swojskości, właściwy
temu miejscu. Uczniowie przedstawili
świetny, lekki program teatralny a absolwenci i nauczyciele umaili go muzycznie i wokalnie.
Ważnym wydarzeniem stało się otwarcie w budynku B1 dawnego internatu
Izby Historii i Tradycji LZN. Powstała
siłą rąk, umysłów i sponsoringu absolwentów i wolontariuszy Stowarzyszenia LZN – od projektu wstępnego
Piotra Kuny, absolwenta rocznik 1996
poprzez remont budowlany pomieszczeń, renowację 70-letnich drzwi i witryn szkolnych, aż po same eksponaty.
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Gromadzono je latami, zapobiegano
zniszczeniu i ocalono od zapomnienia.
Powstało muzeum a wraz z nim miejsce
spotkań dla uczniów LZN, absolwentów
i społeczności lokalnej. Stowarzyszenie mocno zakotwiczone w krajobrazie
lokalnych organizacji pozarządowych,
jako gospodarz urzeczywistni teraz dojrzewający od dekady projekt jego działalności społeczno-kulturalnej.
Stowarzyszenie LZN własnym sumptem zredagowało i wydało piękną monografię, prawie 400-stronicowy, bogato ilustrowany album, który lada dzień
trafi do najważniejszych bibliotek w
całej Polsce. Poza częścią stricte monograficzną zawarto w nim biografie nietuzinkowych absolwentów – ich drogi
i kariery; 10-letnią historię działalności
Stowarzyszenia oraz wspaniały historyczno-techniczny opis parku lotniczego
LZN. Z wielką radością odnotowaliśmy
fakt zainteresowania publikacją, którą

wielu zapragnęło posiadać. Serce rosło.
W godzinach wieczornych odbył się bal
z udziałem 225 osób, na którym spotkali się absolwenci (z małżonkami) z różnych roczników dobrze się bawiąc.
Lotnicze Zakłady Naukowe – wbrew
sceptycyzmowi niedowiarków - jeszcze nie zginęły, ba!, mają się dobrze. Po
wspomnianej zapaści edukacji technicznej LZN stało się na powrót szkołą techniczną.

Podziekowania, opinie, wspomnienia

'

Dzierżoniów 16.10.2016
Dzielą nas pokolenia – łączy nas miejsce.

dziewięciu jest już po drugiej stronie,
pozostali nie byli zainteresowani.
Przyjechaliśmy na jubileusz z z różnych
Jesteśmy rówieśnikami Szkoły,
miejsc, część z kraju, niektórzy z zawiększość nas w tym roku kończy siegranicy. Dzielą nas dwa pokolenia od
demdziesiąt lat, a od matury upłynęło
naszego pobytu w LZN,ale łączy nas
nam pięćdziesiąt lat .
pamięć wspólnie przeżytych dni i lat i
Było nas w klasie trzydziestu pięciu miejsce, do którego chce się wracać.
na jubileuszu stawiło się dziewiętnastu. Uroczystości jubileuszowe naszym zdaWiemy – ponieważ staramy się na niem zorganizowano bardzo dobrze,
bieżąco utrzymywać kontakt ze wszyst- wiedzieliśmy gdzie i kiedy trzeba pójść
kimi żyjącymi – że czterech kolegów aby usłyszeć to co powinniśmy, dostać
ze względu na stan zdrowia ich samych, okolicznościowe gadżety, oraz spożyć co
lub najbliższych, nie mogło dojechać, a się należało.
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Bardzo dobrze poprowadzono spotkanie
w auli.
Goście oficjalni stanęli na wysokości
zadania – nie przynudzali, a koledzy
absolwenci którym udało się dostać na
mównicę mówili ciekawie i z polotem.
Znać, że skończyli dobrą szkołę.
Podziwialiśmy także aktualnych
uczniów, którzy służyli życzliwą pomocą
w każdej sytuacji.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie
Jubileuszu.
Szczególny podziw budzi ilość informacji,
które zawiera wydanie okolicznościowe
z okazji 70 lecia LZN-u. Serdeczne gratulacje dla Zespołu Redakcyjnego.
Po oficjalnych uroczystościach spotkaliśmy w lokalu aby pogadać.
Rozmowy trwały do późnej nocy, ale
jak tu się streszczać, skoro od przedniego spotkania z niektórymi z nas minęło
pięćdziesiąt lat?
Wyszło nam, że warto by się spotkać na
następnym jubileuszu, ale ze względu
nasz wiek, może by tak zamienić dziesiątki na jakieś krótsze okresy ?
Co niniejszym zgłaszam Dyrekcji i
Władzom Stowarzyszenia pod rozwagę
.
Robert Lubowski

Stowarzyszenie Absolwentów,
Nauczycieli i Sympatyków LZN

My
absolwenci
Lotniczych
Zakładów Naukowych (rocznik 1966,
klasa Vc i Vb) serdecznie dziękujemy
za wzorowe zorganizowanie spotkania
koleżeńskiego po 50 latach od zdania
matury.
Doceniamy włożony przez Państwa
trud w jego przygotowanie i przeprowadzenie. Wyrażamy głęboką
wdzięczność za wspaniałą atmosferę i
pełną życzliwości obsługę.
Jan Piotrowski, Józef Kalisz, Artur
Berger, Marek Kostrzewa, Klimas
Lucjan, Antoni Szumski, Henryk
Filipowski, Stanisław Zlotogórski,
Jerzy Skotnicki, Zdzisław Gmyrek,
Bogdan Fit, Zbigniew Gnutek, Leszek
Romański, Stanisław Kozlowski,
Henryk Kuriata, Zbigniew Pindelski,
Zbigniew Bogaczewicz, Jan Buczek,
Mirosław Jakubowicz.
Wrocław, 9 października 2016 r.
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PODZĘKOWANIE
Wielkie podziękowania za motywację do pojawienia się na uroczystości,
mimo wielu dla mnie trudnych chwil.
Przygotowany, na obchody 70-lecia,
album to fantastyczna pamiątka, mam
tylko nadzieję, że w najbliższym czasie
dane mi będzie dołożyć do tej wspaniałej inicjatywy swoją skromną cegiełkę.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Dariusz Kuś, Absolwent
Liceum Zawodowego rocznik 1988
***

Klubu przedstawiłem relację z przebiegu
Państwa Jubileuszu z dnia 8 10 2016.
Pozwolę sobie zaproponować zwiedzanie przez członków naszego Klubu
Waszej sali tradycji po uprzednich
uzgodnieniach.

W imieniu Zarządu i pozostałych
członków Klubu Lotników LOTECZKA
z Wrocławia dziękuję za zaproszenie
nas do wzięcia udziału w uroczystości
70-lecia istnienia Lotniczych Zakładów
Naukowych we Wrocławiu. Z zaproszenia skorzystaliśmy i gratulujemy dobrze
zorganizowanej imprezy. Życzymy powodzenia i wytrwałości w realizacji
zamierzeń.
Dzisiaj,podczas comiesięcznego spotkania w Orlim Gnieżdzie wobec licznie
zgromadzonych członków naszego

Serdecznie dziękuję Pani za podziękowania zwiazane z udziałem członków
KLUBU LOTECZKA na Waszym wspaniałym święcie jubileuszu 70-lecia LZN.
Jestem szczęśliwy, że w tych chwilach też brałem udział od Mszy świetej
poczynając. Będę je wspominał jako
wspaniałe przeżycie wśród Przyjaciół.
Życzę Szkole dalszych sukcesów i satysfakcji zarówno uczniów, absolwentów
i kadry nauczycielskiej oraz wszyskich,
dla których pomyślność LZN jest ważna.

Z lotniczym pozdrowieniem
Kucharski Henryk, sekretarz
Klubu Lotników Loteczka
Wrocław, 11.10.2016r.
****

Mam nadzieję, że kontakty LZN z
KLUBEM LOTECZKĄ będą trwały nadal,
ku naszemu wspólnemu zadowoleniu.
Staszek Błasiak
Prezes Honorowy KL LOTECZKA
***
Droga Barbaro, uczestnictwo w uroczystości 70-cia lecia LZN wywarło na
mnie ogromne wrażenie.
To trwało zbyt krótko, zbyt mało czasu
miałem by wszystko poukładać tak jak
to sobie planowałem. Mam nadzieje, że
spotkamy sie nieco wcześniej niż na następnym jubileuszu-bardzo bym chciał.
W załączniku przesyłam tekst moich
przemyśleń i podziękowań. Proszę
wykorzystaj go tak jak uważasz za stosowne. Na tą chwilę trudno mi wyrazić
więcej niż on zawiera, chyba, że umiesz
czytać „miedzy wierszami”.

za kształtowanie mojego charakteru. To
podziękowanie to cichy hołd składany
wszystkim nauczycielom i wychowawcom, tym co istnieli a teraz są w naszej
pamięci i tym, którzy obecnie tak wiele dają z siebie by z każdego z uczniów
wyciosać postać z niepowtarzalnym
charakterem, postać niezwykłą i wartościową dla Ojczyzny i otoczenia w
którym żyje i pracuje.
Po raz kolejny swoją wizytę rozpocząłem od obejścia i zwiedzenia wszystkich
tych miejsc, które trwale zapisały się w
mojej pamięci i które przywodziły w niej
z dawna zapomniane zdarzenia, osoby z grona pedagogicznego, uczniów.
Warsztaty, które są obecnie w zasadzie obiektem zamkniętym, dla mnie
stały otworem. Znalazłem sposób by
się dostać do wnętrza tego budynku,
pochodzić w nim i pomedytować. Czy
spotkałem się tam z duchami przeDrodzy Koleżanki, Koledzy, Szanowny
szłości? Może w pewnym sensie. W
Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów,
tym opuszczonym a w końcu nie tak
Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych
niedawno jeszcze tętniącym życiem i
Zakładów Naukowych we Wrocławiu,
warsztatowym hałasem budynku odDroga Barbaro,
nalazłem siebie takim jakim byłem
Jechałem na 70-lecie mojej Szkoły z WTEDY.
głębokim przeświadczeniem współChciałem tą drogą wyrazić swój pouczestnictwa w czymś wielkim,
dziw dla tych wszystkich, którzy
niepowtarzalnym, w czymś na co w
brali udział w organizowaniu Jubileuszu
głębi duszy długo czekałem, w czymś co
70-lecia LZN, którzy byli reżyserami i
pozwala mi doświadczyć niezwykłego
wykonawcami tego wszystkiego co
uczucia jakby kolejnego rozgrzeszenia.
umożliwiło środowisku absolwentów
Moje uczestnictwo w tej uroczystości
różnych roczników i środowisku nauczyod momentu przekroczenia progu kocieli i wychowawców tak wspaniałą
ścioła parafialnego p. w. św. Jakuba i
integrację i tyle pozytywnych przeżyć.
Krzysztofa na Psim Polu traktowałem
Ja jestem w tej szczególnej sytuacji, że
jako jeszcze jedną okazję za podziękomój pierwszy cykl nauki w Zasadniczej
wanie „Szkole” za możliwość kształcenia
Szkole Metalowej zakończył się w roku
się na najwyższym możliwym poziomie,
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1963 tzw. małą maturą. Drugi cykl nauki w Technikum odbyłem w klasie z
kolegami, którzy zdali maturę w roku
1966. Ten rok był dla mnie trudny ze
względów zdrowotnych. Ze względu
na długi pobyt w szpitalu ostatni rok
nauki w Technikum musiałem powtórzyć i tak, zyskując nowych „klasowych”
kolegów stałem się absolwentem roku
1967. Fakt ten miał zasadniczy wpływ na
dalsze kontakty koleżeńskie i do dzisiaj,
co najmniej raz w roku spotykam się z
kolegami rocznika 1967. Natomiast kompletnie nie wiem co dzieje się z kolegami
z rocznika 1966, których wszystkich doskonale pamiętam. Na 70-cio leciu z
rocznika 1967 była nas 11. Nie udało mi
się spotkać nikogo z „mojego” rocznika
wcześniejszego. Czemu się tak o tym
rozpisałem?
Otóż podczas rejestracji w budynku
stołówki otrzymałem egzemplarz monografii szkolnej z mottem: „Dzielą nas
pokolenia-łączy nas miejsce”. Aktualnie
przeczytałem ten dokument „od deski
do deski” Za to dzieło, jego autorom pragnę podziękować w sposób szczególny.
Jeśli upływający czas mgłą zapomnienia zasnuje obraz uroczystości 70-cio
lecia LZN to ta książka będzie przez długie lata świadectwem świetności Tego
miejsca i Tych ludzi. To treść tej książki
pomogła mi usystematyzować wiele
moich wspomnień. To w tej książce każdy absolwent znajdzie siebie i wiele
śladów pomagających odświeżyć miłe
wspomnienia, związane z miejscem
i postaciami współtworzącymi życie
każdego z nas razem i osobno. To z tej
książki można czerpać materiały i wzorce
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postępowania. Proszę mi darować, że
przytoczę tylko jeden przykład z tekstu
absolwenta kolegi Daniela Nowika:
„Jeśli chcesz zdobyć coś nieosiągalnego
dla innych i ważnego dla Ciebie, nie możesz tego ot tak po prostu dostać. Aby
to osiągnąć i żeby stanowiło wartość,
musisz poświęcić temu bezgranicznie
czas, musisz ponieść trud i czuć smak,
ucząc się konsekwencji w działaniu i
nie poddawania się przeciwnościom
losu. A kiedy to zdobędziesz pojawi się
duża grupa takich co zechcą Ci to odebrać, bądź coś udowodnić a czasem
pozbawić własnej autonomii. Wówczas
musisz umieć pokazać wypracowaną
wyższość i nie dać się złamać. Praca nad
sobą to trening charakteru”.
Cieszę się, że tak jak wielu moich kolegów absolwentów mogłem być tłem
dla uhonorowania wielu osób z grona
pedagogicznego tak w czasie akademii w auli jak i później w trakcie balu.
Za ten bal też chciałbym bardzo, bardzo
podziękować. Jeśli komuś brakowało
odwagi w odświeżeniu dawnych kontaktów czy znajomości to atmosfera
balu sprzyjała temu. I znowu nie mogę
nie wspomnieć o wręcz wzorcowej
organizacji tej imprezy dla ponad 250
osób. Czy nie było potknięć? Były, pewnie że były, ale stanowiły one drobiny
w całości tej struktury.
Proszę mi pozwolić specjalne podziękowania złożyć na ręce Barbary
Ostroróg zastępcy przewodniczącego
Stowarzyszenia LZN. To jej zawdzięczam wiele swoich obecnych kroków
związanych z przyjazdem do Wrocławia
i z udziałem w Balu. Nie potrafię

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia .....
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Jubileusz 70-lecia LZN
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Jubileusz 70-lecia LZN
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Jubileusz 70-lecia LZN
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Izba Historii i Tradycji LZN

13

Izba Historii i Tradycji LZN
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Bal Absolwentów
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Pamięci męczennikw Gross-Rosen
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Spotkanie po latach

Spotkanie koleżeńskie
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Lekcje wychowawcze i spotkania z ....
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powiedzieć dlaczego nie udało mi się
Barbarze osobiście podziękować, ale
uczynię to niewątpliwie w dwójnasób
przy najbliższym spotkaniu.
Kętrzyn 11.10.2016 r.
			Stefan Weker

Stowarzyszenie
w roku jubileuszowym
Rok 2016 stanowił dla Stowarzyszenia
Absolwentów … LZN olbrzymie wyzwanie. Organizacja jubileuszu 70-lecia,
Zjazdu Absolwentów i Izby Historii i
Tradycji LZN pochłonęły nas całkowicie,
nie pozostawiając miejsca na nic więcej.
Pracowaliśmy bez limitu czasu od marca
do 8 października.
W gronie 25 osób pokonywaliśmy
wszystkie wyzwania od koncepcyjnych, poprzez fachowe (renowacja
mebli, drzwi, eksponatów), po prace
porządkowe i wykończeniowe, na koniec zostawiając jeszcze merytoryczną
aranżację ekspozycji. Równolegle prowadziliśmy pełny sekretariat Zjazdu,
prace nad monografią, dogrywanie setek spraw ważnych i ważniejszych. 8
października powitaliśmy około tysiąca
Absolwentów w progach szkoły, starając się wszystkich uhonorować, ugościć,
pozostawić z dobrym wrażeniem i życzliwym słowem. Dajcie mi drugą tak
wszechstronną ekipę! Efekty oddaliśmy
w Wasze ręce – możecie nas odwiedzać
w pięknych pomieszczeniach naszego
muzeum,

„otrzymać „monografię 70-lecia pt.:
„Dzielą nas pokolenia łączy nas miejsce”,
która w efekcie stanowi album o składających się na LZN miejscu, ludziach i
latających maszynach na przestrzeni lat.
Obecnie
opracowujemy
program
działania Izby, przyjmujemy gości,
odpowiadamy na liczne telefony, przygotowujemy do wydania kolejny (28)
biuletyn i kolejne spotkanie noworoczne, na które Was wszystkich serdecznie
zapraszamy 28 stycznia 2017 roku. Do
zobaczenia.
Teresa Kasztelaniec-Jaworska
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Godziny otwarcia
Izby Historii i Tradycji LZN:
wtorek, środa, czwartek
w godzinach: 10.00 -1 5.00 oraz
17.00 - 19.30
Spotkania Absolwentów i
Sympatyków Stowarzyszenia
środa, w godz. 10.00-15.00

Odsłonięcie pomnika męczenników
obozu Gross-Rosen na Psim Polu

22 września br. na terenie byłego zakładu
Kombinatu „PZL-Hydral” we Wrocławiu
a obecnie Wrocławskiego Parku Biznesu
odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego męczenników
Obozu Gross-Rosen.
Pomnik, który powstał w roku 1949 był
pierwotnie zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Bierutowskiej i Dobroszyckiej.
Został przeniesiony we wrześniu 2016
roku na obecne miejsce i odrestaurowany dzięki wspólnej inicjatywie firm
Phoenix Contact i BFF Investment.
Uroczystość zorganizowały wspólnie
firmy Phoenix Contact i BFF Investments
przy współudziale Stowarzyszenia
Absolwentów, które przejęło opiekę
nad pomnikiem.
Udział w nim wzięli dyrektorzy w/w
firm Maciej Merek i Adam Galewski i
ich pracownicy, byli dyrektorzy i prezesi Kombinatu Adam Młyńczak i Andrzej
Czopek i pracownicy
Kombinatu, a także
ludzie spod znaku
Jerzy Baniewicz więzień Gross-Rosen i
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Krystyna Heluszka - córka więźniarki
oraz Alina Czaja - żona więźnia obozu
śp. Tadeusza. Jerzy Baniewicz i Tadeusz
Czaja byli w czasie wojny pracownikami
„Rheinmetall Borsig”, a po wojnie WSK
Wrocław. Tadeusz Czaja pracował jako
nauczyciel zawodu w LZN.

Wartę honorową pełnili uczniowie LZN
z klasy II ct mundurowej.
Po wystąpieniach, złożeniu kwiatów
i zapaleniu zniczy uczestnicy spotkali się
w firmie Phoenix Contact, gdzie mogli
podzielić się wspomnieniami a także
zwiedzić firmę.
Uroczystość miała bardzo podniosły
charakter i wywołała wiele wzruszeń

a dla uczniów była to lekcja historii
i patriotyzmu.
Ze wspomnień Pana Jerzego Baniewicza
: „[…] Po załadowaniu nas do towarowych wagonów na stacji Horyń koło
Stolina wieziono nas przez Białystok –
gdzie było „odwszarzanie”, tam spaliła
się część ubrań w komorach gazowych,
ostatecznie trafiliśmy do obozu pracy na „Hundsfeld” obecnie Psie Pole i
tam zaczęła się jeszcze większa bieda
– straszny głód. […] Po apelu porannym

otrzymywaliśmy kromkę chleba z margaryną lub marmeladą, do tego czarną
kawę, wszystko czarne jak nasza ziemia
ojczysta na Polesiu. Po śniadaniu tworzono kolumny ze zdolnych do pracy
i szliśmy wyładowywać miał węglowy z wagonów na hałdy […] Po pracy
w szeregu wracaliśmy do obozu, tam
otrzymywaliśmy obiad – miskę zupy ze
śmierdzącej brukwi, kolacji nie było. Po
nocach nie można było spać, tak strasznie chciało się jeść […]”

Internat LZN kulturalnie
W internacie szkolnym mieszka obecnie 25 osób. Z racji liczebności uczniowie
opuszczają internat w piątek po lekcjach
i wracają w niedzielę wieczorem. Z tytułu obciążenia zajęciami edukacyjnymi
(do 17.00) nie mają zbyt wiele okazji na
poznanie Wrocławia, praktycznie nic o
naszym mieście nie wiedzą. Ten stan

rzeczy spowodował powstanie projektu Wrocław Kulturalnie. Autorki (K.
Szafulska i T. Kasztelaniec-Jaworska.
Już w listopadzie odbyło się pierwsze
spotkanie z miastem. Z uwagi na to, że
listopad jest miesiącem tolerancji, tematem stała się Dzielnica Czterech Wyznań.
Oto krótka relacja z wycieczki autorstwa
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pani kierownik internatu Katarzyny
Szafulskiej i uczniów-wychowanków:
We
współpracy wychowawców
Grupy Internackiej przy LZN, nauczycieli i Stowarzyszenia Absolwentów
… LZN od listopada rozpoczęliśmy realizację projektu – KULTURALNIE
przez WROCŁAW.
Pomysł na
realizację narodził się w wyniku wielostronnych rozmów na temat udziału
młodzieży w kulturze wielkomiejskiej.
Postanowiliśmy zachęcać, uświadamiać
potrzebę, pokazywać, nauczyć wybierać
i się organizować oraz wspólnie z młodzieżą doświadczać życia kulturalnego
w mieście.
22 listopada
w godzinach wieczornych
zwiedziliśmy
Dzielnicę
Czterech Wyznań i zakosztowaliśmy z
młodzieżą uroków Wrocławia porą wieczorową.
Refleksje naszych wychowanków mile
nas zaskoczyły. Było warto !!!
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„ Poznałem nowe, ciekawe miejsca we
Wrocławiu. Sam nigdy bym tam nie
poszedł. Czekam na następne wyjścia…”
„ Oderwałem się od codzienności i
zobaczyłem z innej strony kolegów, nauczycieli i Wrocław….”
„ Szkoda, że tak krótko to trwało, tyle
zobaczyłem ciekawych miejsc. Na pewno tam wrócę…..”
„ podobała mi się atmosfera tego wyjścia, super sposób na integrację…”
„ rozmowy i dyskusje przy zwiedzanych
świątyniach - to było cenne. Nie wiedziałem, że te wszystkie kościoły są tak
blisko siebie….”
Teresa Kasztelaniec-Jaworska

'
Spotkanie Absolwentow
klas V rocznik 1979
Dnia 19.11.2016 w Rezydencji Rosato
w Mirkowie po 37 latach od czasu ukończenia szkoły odbyło się spotkanie
klas V . Pretekstem do zorganizowania
spotkania był fakt słabej frekwencji naszych koleżanek i kolegów na Jubileuszu
70-lecia szkoły oraz chęć ich zobaczenia – taki zamysł powstał wśród grona
kolegów klasy V a i V c, obecnych na jubileuszu. Zamierzeniem naszym była chęć
zdopingowania do udziału w spotkaniu
osób – tubylców i Dolnoślązaków.
Spotkanie miało charakter bardzo uro-

czysty i wzięło w nim udział wzięło
28 osób, absolwentów klas V at, V bt
i V ct, rocznik 1979 oraz wychowawczyni klasy Vat Barbara Ostroróg.
Początek spotkania był fantastyczny i
zabawny, ponieważ każda osoba wchodząca na salę była zagadką - kto to
jest? Przywitania po latach były bardzo
serdeczne i miłe a radości z tytułu możliwości spotkania się, co niemiara. Po
wspólnej fotografii, toaście i obiedzie,
każdy z uczestników spotkania zaprezentował siebie, swoją drogę życiową
i karierę zawodową. Z zaplanowanych
tańców wyszły „nici”, ponieważ chęć

wspólnych wspomnień i wzajemnych
dyskusji była większa, niż zapał do tańca.
W trakcie spotkania swoje możliwości
wokalno-instrumentalne zaprezentował Krystian Harasimiuk, który razem
z Izą Wierzbicką /klasa Vbt/ „vel” Śmiech
/żoną A. Śmiecha z klasy Vat/ zaśpiewali, przypominając sobie dawne czasy,
kiedy to na niemal każdym spotkaniu
poezji śpiewanej razem występowali.
Na spotkaniu odbył się również pokaz
urządzenia Termomix, które zainteresowało nie tylko koleżanki, ale również
i kolegów którzy na co dzień pracę zawodową odreagowują gotując
w domu.
Na koniec uczestnicy zadeklarowali
chęć udziału i pomocy w zorganizowaniu jubileuszowego spotkania - 40 lat
po maturze. Już dziś zapraszamy.
Organizatorami byli:
Krystian Harasimiuk, Stanisław Nowak
i Arkadiusz Brogowski.
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Spotkanie Noworoczne
Tradycyjne Spotkanie Noworoczne
Stowarzyszenie organizuje w dniu
28 stycznia 2017 roku od godz. 16:00
w Lotniczych Zakładach Naukowych,
w Sali Bankietowej „PODANO” (dawna stołówka). Koszt uczestnictwa to
90,oo zł od osoby. Wpłaty należy dokonać do 22 stycznia 2017 roku na konto
Stowarzyszenia,
32 1020 5226 0000 6702 0230 3782
(z dopiskiem; spotkanie Noworoczne)
lub
bezpośrednio
w
siedzibie
Stowarzyszenia (budynek B1) w każdą
środę tygodnia w godz. 10:00 – 15:00.

1%

to tak niewiele, a jednak warto...

Z radością donosimy, że wspólnym
wysiłkiem
wszystkich
członków
Stowarzyszenia, którzy systematycznie
opłacają składki, Absolwentom, którzy sponsorują nasze działania oraz
Darczyńcom, których te działania inspirują do szczodrobliwości;
że z powierzonych nam przez Państwa
środków finansowych powstała
i organizuje swoją działalność kulturalno-oświatową Izba Historii i Tradycji LZN.
Jest ona efektem Waszej życzliwości,
wspaniałomyślności i postawy społecznej. Razem tworzymy jeden z trzech
filarów demokratycznego państwa –
działalność instytucji pozarządowej.
To tak działa. Dziękujemy Wam i prosimy pamiętajcie, że tu w LZN w ramach
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Wpłata jest równoznaczna z udziałem
w Spotkaniu.
Zapraszamy wraz z rodzinami członków
Stowarzyszenia, absolwentów, sympatyków i przyjaciół oraz nauczycieli
i pracowników LZN.
Spotkanie Noworoczne jest kolejną
okazją by spotkać się w gronie przyjaciół
a może powspominać 70-lecie LZN.
W programie niespodzianki.
Dojazd autobusami N i 131 pod Szkołę
(przystanek na żądanie).

środków finansowych otrzymanych
od Was, w Waszym imieniu grupa ludzi prowadzi z sukcesem działalność
społeczną. Wspomagajcie nas dobrym
słowem i gestem, zachęcajcie innych do
włączenia się w ten nurt i pamiętajcie o
nas przy kolejnych rozliczeniach z fiskusem. Brawo My!!!

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

Zarząd

VI KRAJOWA KONFERENCJA
TECHNICZNYCH SZKÓŁ LOTNICZYCH
w KROŚNIE

W dniach 20÷22 października 2016, tym
razem w Krośnie, odbyła się kolejna,
VI Krajowa Konferencja Technicznych
Szkół Lotniczych.
Tematem tegorocznego spotkania było:
„Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy
szkołami i uczelniami oraz lotniczymi organizacjami obsługowymi”. Konferencja
miała miejsce
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 „Mechanik” w Krośnie a gospodarzem jej był dyrektor tej placówki Pan
Bogdan Adamski.
W spotkaniu udział wzięło 20 szkół
średnich i 4 wyższe w tym 2 wojskowe, skupione w Stowarzyszeniu
Technicznych Szkół Lotniczych oraz
kilku przedstawicieli lotniczych firm
usługowych.
Stowarzyszenie Technicznych Szkół
Lotniczych skupia w sumie 26 szkół,
w tym Lotnicze Zakłady Naukowe.
Naszą szkołę reprezentowali:
Pani dyrektor Jolanta MazurkiewiczKaczyńska i nauczyciel przedmiotów
zawodowych Pan Wacław Osękowski.

W programie konferencji znalazły się
m.in. wystąpienia: Prezydenta Miasta
Krosna, Prezesa Stowarzyszenia
Technicznych Szkół Lotniczych,
Dyrektora ZSP nr 3 „Mechanik”
w Krośnie oraz uczestników konferencji.
Do ciekawszych wydarzeń należy również zaliczyć:
prezentację i zwiedzanie Regionalnego
Centrum Edukacji Zawodowej i
Nowoczesnych Technologii oraz
Centrum Szkolenia Lotniczego w ZSP
nr 3 „Mechanik” w Krośnie, informację n.t. rekrutacji na studia I stopnia w
Wojskowej Akademii Technicznej, zwiedzanie Klastra Lotniczego w Krośnie
oraz wystąpienia i dyskusję przedstawicieli szkół lotniczych, Urzędu Lotnictwa
Cywilnego, Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Chełmie, LOT Aircraft
Maintenance Services, PZL WarszawaOkęcie Centrum Serwisowe Samolotów
CASA 295.
Wartością dodaną konferencji było dalsze pogłębienie współpracy, wymiana
doświadczeń oraz nawiązanie nowych
kontaktów w zakresie edukacji na poziomie szkół średnich technicznych o profilu
lotniczym.
Wacław Osękowski
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Zajęcia na lotnisku
klasA 3at
W nocy z 10 na 11 listopada kla- poznać mechanika pracującego przy sasa 3 at o profilu technik mechanik molocie typu Airbus 320 przewoźnika
lotniczy miała przyjemność dzięki panu Wizzair.
Kamilowi Gryglewiczowi oraz zgodzie Pan po przedstawieniu się oprowadził
Wrocławskiego Portu Lotniczego udać nas dookoła samolotu swoją tzw. trasą,
się na nocną wycieczkę na wrocławskie czyli taką jaką pokonuje na co dzień pralotnisko.
cując. Mogliśmy sprawdzić czy wszystko
jest sprawne w samolocie i czy nie ma
żadnych niesprawnych elementów.
Mechanik chętnie odpowiadał na pytania, których nie brakowało. Mogliśmy
również zobaczyć jak wygląda praca na
lotnisku, ponieważ obok kołowały inne
samoloty. Co prawda w tamtym dniu
pogoda nie dopisywała ale każdy z nas
był szczęśliwy, że mogliśmy przyjrzeć
się pracy mechaników.

Uczniowie klasy mogli z bliska zobaczyć
pracę mechaników lotniczych oraz dowiedzieć się na czym dokładnie polega
ich praca. Mechanicy chętnie odpowiadali na pytania i byli bardzo otwarci w
stosunku do nas.
Wszystko zaczęło się o godzinie 22.00
10 listopada. Zbiórka była w wyznaczonym miejscu, gdzie stawiła się klasa w
niemalże całym składzie. Każdy z nas
był podekscytowany tą wycieczką, ponieważ była w nocy i odbywała się na
płycie lotniska, gdzie nie każdy ma na
co dzień okazję wejść. Po przejechaniu
podstawionym autobusem z warsztatu
na płytę lotniska mieliśmy przyjemność
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Później pojechaliśmy z grupą trochę
się ogrzać (do hangaru), ponieważ na

Po wyjściu z samolotu udaliśmy się już
do wyjścia. Dobiegała godzina 1.00
w której to opuściliśmy lotnisko. Każdy
z nas miał uśmiech na twarzy.
Opiekunami wycieczki byli: pan Wacław
Osękowski i pan Kamil Gryglewicz.
Miłą niespodziankę sprawiła nam
dyrektor szkoły, Jolanta MazurkiewiczKaczyńska, która w środku nocy
przyjechała na lotnisko (z Oleśnicy!!!)
i żywo interesowała się wszystkim
tym, co dzieło się na płycie lotniska
i wokół niego.
Wraz z całą klasą chcielibyśmy podziękować nauczycielom za zorganizowanie
nam tej wycieczki.
Norbert Suchecki, klasa 3at
płycie lotniska padał deszcz, było zimno
i wiało, gdy wróciliśmy czekał już na nas
drugi mechanik, tym razem ze swoim
kolegą z Irlandii i samolotem linii lotniczych Ryanair.
Klasa miała przyjemność wejść na pokład samolotu i posiedzieć w kabinie
pilotów na miejscu kapitana. Mechanik
chętnie opowiadał nam o swojej pracy
oraz o tym jakie są możliwości zatrudnienia, mówił przede wszystkim o tym,
że nauka w tym zawodzie jest najważniejsza, bo bez niej daleko nie zajdziemy,
a ten kierunek, który wybraliśmy jest
wart poświęcenia czasu na naukę
na tym etapie, na którym się teraz
znajdujemy.
Dodatkowo w kabinie mogliśmy się
dowiedzieć do czego służą niektóre
przyrządy oraz poznać procedury, których muszą przestrzegac mechanicy.

LZN, budynek B5
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Do sponsorów i wolonatriuszy
Podziękowanie
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów...
serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom i wolontariuszom za wsparcie naszej
inicjatywy zorganizowania Izby Historii i
Tradycji LZN.
Dzięki Państwa ofiarności finansowej i
pracy fizycznej przy remoncie i renowacji
mebli oraz pamiątek zrealizowaliśmy nasze zamierzenie i w dniu 8. października
2016 roku - w dniu jubileuszu 70-lecia szkoły została otwarta Izba Historii i Tradycji
LZN. Izba Historii... ciągle wymaga nakładów finansowych na jej doposażenie
w sprzęt audiowizualny i komputerowy,
a także opracowanie otrzymywanych
pamiątek. Chcemy , aby była w miarę nowoczesna i ciagle aktualizowana.
Już dziś młodzież naszej szkoły zapoznaje
sie z jej historią w czasie lekcji wychowawczych, odwiedzają ją absolwenci

różnych roczników i mieszkańcy Psiego
Pola. Staje się miejscem spotkań i żywej
tradycji.
Dziękując zwracamy się równocześnie
z prośbą o dalsze wspieranie finansowe
tego przedsięwzięcia.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania
Izby Historii..., a także do Stowarzyszenia
Absolwentów..., aby poszerzać krag
przyjaciół.

Godziny otwarcia
Izby Historii i Tradycji LZN:
wtorek, środa, czwartek
w godzinach: 10.00 -1 5.00 oraz
17.00 - 19.30
Spotkania Absolwentów i
Sympatyków Stowarzyszenia
środa: w godz. 10.00 do 15.00

Odeszli
14 IX 2016 r. zmarł Zbigniew Solnica

19 XI 2016 r. zmarł Romuald Wróblewski

Z LZN związany od 1950 roku, gdzie pracował
jako nauczyciel jęz. niemieckiego, historii, propedeutyki nauki o społeczeństwie, a w latach
1963-1974 pelnił funkcję zastępcy dyrektora.
Od 1974 do 1984 roku był inspektorem
Wydziału Oświaty i Wychowania w dzielnicy
Wrocław - Psie Pole.
Był człowiekiem otwartym, cenionym i lubianym przez młodzież i nauczycieli za swoją
wiedzę, pracowitość, sumieność i wyrozumiałość. Życzliwy ludziom umiał wysłuchać
i doradzić. Pochowany na Cm. w Długołęce.

Czlonek Stowarzyszenia Absolwentów...
Był Absolwentem TM LZN z roku 1964 i
Politechniki Wrocławskiej.
Człowiek wielu zawodów, umiejętności i
zainteresowań - poeta, poliglota, humanista, życzliwy ludziom. Aktywny członek
Stowarzyszenia, mocno zaangażowany w powstanie Izby Historii i Tradycji LZN.
W zmarłym straciliśmy sympatycznego i zawsze obecnego Kolegę i Przyjaciela.
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