
Niech magiczna noc 
Bożego Narodzenia przyniesie 

Wam spokój i radość.
Jak najwięcej wolnych chwil 

od problemów, stresów i trosk. 
Niech każda chwila świąt 

żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok 2014 obdaruje 

Was i Wasze rodziny zdrowiem, 
pomyślnością i szczęściem.

                W imieniu Zarządu
                    życzy

              Prezes Robert Helak

Zapraszamy na
Spotkanie Noworoczne! 

BIULETYN Nr 20
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Spotkanie z Absolwentem...

    W ramach lekcji wychowawczych 
i spotkań z ciekawymi ludźmi ucznio-
wie LZN spotkali się z Aleksan-
drem Lwowem, Absolwentem LZN 
roku1973. Aleksander Lwow to alpi-
nista, himalaista, wielki miłośnik gór, 
który wspina się nieprzerwanie od 43 
lat.
   Spotkał się w dniu 14 listopada br. 
z uczniami klas technicznych i liceal-
nych.

    W swojej prezentacji przedstawił 
historię alpinizmu polskiego i świa-
towego, własną drogę życiową i losy 
innych wybitnych postaci zajmujących 
się wspinaczką wysokogórską.
Alek zachęcał uczniów, by rozwijali 
własne zainteresowania, także w tej 
trudnej dziedzinie, jaką jest wspinacz-
ka.
 Aktualnie ukazała się kolejna 
jego książka - „Zwyciężyć znaczy prze-
żyć. 20 lat później”. To książka napisa-
na dla miłośników gór, o ludziach gór. 
Zachęcamy wszystkich do jej przeczy-
tania podobnie, jak jego wcześniej-
szych publikacji.

Stypendyści o sobie i swojej pasji.
Znamy już obu tegorocznych stypen-
dystów Stowarzyszenia - Rafała Rud-
nickiego i Kamila Demczyszyna. Tym 
razem przedstawi się państwu Kamil.
 Witam! Nazywam się Kamil 
Demczyszyn i obecnie uczęszczam 

do klasy 2 bt o profilu mechatronicz-
nym. Wybór ten był uzależniony mo-
imi technicznymi zainteresowaniami. 
Bardzo ciekawi mnie robotyka, która 
moim zdaniem będzie w niedługim 
czasie jednym z filarów gospodar-
ki. Posiadam także zainteresowania 
pozatechniczne. Co do szkoły to nie 
mam większych problemów z żad-
nym z przedmiotów. Lubię mate-
matykę a zwłaszcza bardziej skom-
plikowane zadania, przez co często 
reprezentuję szkołę w konkursach ma-
tematycznych. Z przedmiotów huma-
nistycznych najbardziej podoba mi się 
historia, ze szczególnym uwzględnie-
niem średniowiecza i dziejów Wrocła-
wia, mojego rodzinnego miasta. Poza 
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szkołą interesuję się fantastyką, grami 
komputerowymi i dzisiejszą kulturą 
japońską. Moim wielkim marzeniem 
jest wyjechanie na wakacje do Tokio.

    Konferencja Robotyki w LZN 
Pierwsze kroki w robotyce

    Dnia 7 listopada w murach naszej 
szkoły miało miejsce specjalne wyda-
rzenie – Konferencja Robotyki. Z całe-
go miasta przyjechali do nas uczniowie 
szkół gimnazjalnych, pragnąc choć w 
niewielkim stopniu przybliżyć dziedzi-
nę nauki jaką jest robotyka. Mieliśmy 
również zaszczyt gościć profesora Po-
litechniki Wrocławskiej Piotra Wrze-
cioniarza, który zabrał głos na samym 
początku spotkania, twórcę projektu 
samobieżnego samochodu – Pawła 
Ptasznika oraz opiekunów wrocław-
skich kół robotycznych . 
    Otwarcie całej uroczystości roz-
poczęła Pani Jolanta Mazurkiewicz-
-Kaczyńska, dyrektor Lotniczych Za-
kładów Naukowych oraz Pan Janusz 
Boczniewicz, opiekun Koła Robotyki w 
LZN, który złożył podziękowania człon-
kom koła za ich dotychczasową pracę. 
Prowadzący spotkanie: Ola Słotwińska 
i Piotr Mak, wprowadzili nas do te-
matu przewodniego, jakim były pre-
zentacje przygotowane przez naszych 
uczniów:  Kamila Demczyszyna i Toma-
sza Węzika na temat „Wykorzystania 
robotów w kosmosie, siłach zbrojnych 
i przemyśle”. Uczniowie mieli okazje 
podziwiać najnowsze zdobycze tech-
niki w różnych dziedzinach naszego 

życia. Następnie po krótkiej przerwie 
i poczęstunku, Rafał Rudnicki i Jakub 
Pastuch /na zdjęciach/ zaprezentowali 
roboty typu MINISUMO. 

Podczas omawiania zasad konstru-
owania , programowania i przysposa-
biania do walki można było obejrzeć 
przykładową walkę robotów.  Następ-
nie Maciej Klimowicz i Michał Górzny 
omówili budowę i zasady działania ro-
bota typu „Line-follower”.  
Po zakończeniu konferencji nasi 
uczniowie zostali nagrodzeni gromki-
mi brawami. Przygotowane prezenta-
cje spotkały się z dużym entuzjazmem 
zarówno ze strony uczniów jak i opie-
kunów kół. Dodatkową atrakcją dla 
gimnazjalistów było zwiedzanie Lotni-
czych Zakładów Naukowych ,pracowni 
mechatronicznych i zawodowych oraz 
prezentacja zaplecza technicznego 
szkoły. Następne spotkania już nie-
bawem, a napięcie przed nimi wciąż 
rośnie. Wszystkim zaangażowanym w 
organizację i przygotowanie konferen-
cji serdecznie dziękujemy !
                                         Rafał Rudnicki 
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„Integrujmy się”, 
to hasło, które było motywem prze-
wodnim pikniku, jaki odbył się 14 
września 2013 w Lotniczych Zakładach 
Naukowych.
 Poza LZN prezentowali się: Sto-
warzyszenie Absolwentów, Fundacja 
Opieka i Troska, Przedszkole Nr 71, SP 
10, 39, 98, 44, Mała Akademia Kultury 
z Gimnazjum nr 2. Szkoła udostępni-
ła miejsce, zapewniła logistykę, pro-
wadzenie, LZN-owskie Koło Robotyki 
prezentowało swoje roboty a Jędrzej 
Knapczyk śpiewał piosenki. Poszcze-
gólne szkoły prezentowały swój doro-
bek artystyczny. Podziwialiśmy występ 
zespołu tanecznego (SP 10), prezen-
tację małych form teatralnych „Sen 
Alladyna”, „Brzydkie kaczątko”, zespół 
rockowo-muzyczny - MAK.
Wspaniałą zabawą była wędka szczę-
ścia, gra w bule, origiami czy nauka 
robienia zwierzątek.  Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się wystawa mili-
tariów (LZN)  oraz wojskowe pojazdy 
z rakietnicą i kuchnia polowa z fanta-
styczną grochówką z Muzeum Military 
„Twierdza BIR-40”.
 Goście mieli okazję podziwiać 
występ Jose Torresa oraz zapoznać się 
z kulturą jego ojczystego kraju.
 Panie z Klubu Seniora Fundacji 
Opieka i Troska zorganizowały kier-
masz rzeczy używanych, tzw. „Starą 
szafę” i serwowały wspaniałe domo-
we wypieki.
Oprawę plastyczną utworzyły wysta-
wa fotografii prac Joanny Zielińskiej 

(LZN), obrazów haftowanych krzyży-
kiem Ryszarda Marszałka (Stowarzy-
szenie), carving Joanny Choińskiej i 
malowane dynie o różnych kształtach 
……………………………
 Choć dopisali uczniowie, rodzi-
ce i mieszkańcy Psiego Pola, to zawio-
dła pogoda ograniczając imprezę do 
zamkniętych pomieszczeń szkolnych. 
                                    Barbara Ostroróg

Piknik lotniczy w Szymanowie
     31 sierpnia br. na lotnisku Aero-
klubu Wrocławskiego w Szymanowie 
razem ze szkołą wystawiliśmy stoisko, 
na którym prezentowaliśmy materiały 
dotyczące Stowarzyszenie i LZN.
     Odwiedzili nas nie tylko liczni ab-
solwenci, wspominając czasy pobytu 
w szkole i interesując się bieżącymi 
problemami, ale także inni uczestnicy 
pikniku – rodzice i młodzież zaintere-
sowana kierunkami kształcenia. 
     Dyrektor LZN, obecna na pikniku, 
Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska in-
formowała o możliwościach eduka-
cyjnych szkoły i rozwijaniu własnych 
zainteresowań.
Podczas pikniku podziwialiśmy skoki 
spadochronowe, balonowe i akroba-
cje w wykonaniu „Grupy Żelaznego” 
– obiecali przyjechać na spotkanie z 
młodzieżą. 
     Poza nami wystawiały się także 
stoiska tematyczne – przedstawiające 
modele samolotów, konstrukcje sa-
molotowe, wojskowe, latawce itp.
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Spotkanie Koleżeńskie
III T/Z – rocznik 1967 - Charzykowy k. 

Chojnic, sierpień 2013 r.
 
 Najpierw trochę...historii.
Nasze coroczne Spotkania rozpoczę-
liśmy dokładnie ...30 lat od zdania 
matury, tj. w 1997r. Dlaczego akurat 
dopiero wtedy? Otóż po maturze każ-
dy z nas rozjechał się po kraju w po-
szukiwaniu swojej drogi życia. Części 
z nas marzyła się „kariera” lotnicza i 
pewnie w tamtym czasie nie w głowie 
były nam spotkania koleżeńskie. Lot-
nicze Zakłady Naukowe były znakomi-
tą szkołą a jej podwoje opuściło wielu 
absolwentów z różnych stron kraju. 
Miejscem integracji i szkoły życia, był 
wielki internat. Uczenie się w tej szko-
le było nie lada sukcesem. Nie było dla 
absolwentów Szkoły  problemu z do-
staniem się na wyższą uczelnie czy też 
pozyskanie pracy.
Mnie, mieszkańca Brodnicy (obecne 
woj. Kujawsko-Pomorskie) los „rzucił”
Do Świdnika k. Lublina do pracy w 
przemyśle lotniczym (śmigłowce). Pra-
cując ukończyłem WSInż w Lublinie. 
Po kilku latach przygody z lotnictwem 
(w prze-myśle), będąc już w związku 
małżeńskim z Lubelszczyzny wyemi-
growałem do Chojnic (woj. Pomor-
skie), gdzie dostałem nową pracę i 
mieszkanie, ale w innej branży. Często 
uczestniczyłem służbowo w różnych 
Targach i właśnie, któregoś razu w Po-
znaniu spotkałem byłego wykładowcę 
LZN-u, p.Hagera. Właśnie  wtedy usły-
szałem o organizacji obchodów 50-le-
cia LZN-u. Ponieważ my, tj. nasz rocz-
nik kończył maturę w 20-lecie Szkoły, 
to byłem przekonany, że jubileuszowe 

obchody odbędą się właśnie w 1997r. 
Oczywiście zamierzałem pojechać na 
ten Jubileusz. Niestety moje „oblicze-
nia” zostały skorygowane...obchody 
odbyły się w 1996r., o czym dowie-
działem się ...parę dni po obchodach...
Ten „pech” dał  mi... asumpt do zor-
ganizowania Spotkania Koleżeńskie-
go naszej klasy. Dotarłem do połowy 
klasy. Część Kolegów odpowiedziała 
pozytywnie, a część w ogóle nie zajęła 
stanowiska.
Pierwsze Spotkanie zorganizowaliśmy 
we Wrocławiu w LZN-ie, przy wydat-
nej pomocy ówczesnego dyr. Czesława 
Czujowskiego i kolegów klasowych, 
miesz-kających we Wrocławiu. 
Na Spotkaniu było  12 Kolegów i nasz 
wychowawca klasowy, p. inż. Józef 
Maj oraz nasza Koleżanka (nie klaso-
wa)... Barbara Oleszek (późniejsza dyr. 
LZN-u). Było to niezapomiane Spotka-
nie, chociaż jednodniowe, ale rozmo-
wom nie było końca i... zaowocowało 
kolejnymi Spotkaniami. Od 17 lat je-
stem organizatorem lub współorgani-
zatorem corocznych Spotkań, które są 
organizowane zawsze w innym miej-
scu. Spotykamy się od Zakopanego po 
Władysławowo. 
Nasze kolejne 17-te tegoroczne Spo-
tkanie organizowałem w dniach 
9-11.08 w Charzykowych k. Choj-
nic, nad jeziorem Charzykowskim w 
Ośrodku „Łukomie”.
Ośrodek Wypoczynkowy "Łukomie" 
położony jest w miejscowości Cha-
rzykowy (6km od Chojnic) nad ma-
lowniczym jeziorem, Charzykowskim, 
w środku dziewiczych lasów Ziemi 
Kaszubskiej. Położenie w otulinie Par-
ku Narodowego "Bory Tucholskie", 
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w otoczeniu lasów i jezior, stwarza 
niepowtarzalny mikroklimat. W naj-
bliższej okolicy są Parki Krajobrazo-
we: Zaborski, Tucholski, Charzykowy 
to... kolebka polskiego żeglarstwa-
-mieści się tu najstarszy w kraju klub 
żeglarski, tj. Chojnicki Klub Żeglarski 
(ChKŻ) z pięknym portem jachto-
wym. Jezioro ma linię brzegową o 
długości... 31 km., a samo jezioro 
jest długie ok. 10 km. W otoczeniu 
jeziora są takie miejsca jak Funka 
(dawny znany Ośrodek ZHP), Bacho-
rze (wejście do Parku Narodowego 
Bory Tucholskie).
Na Spotkaniu stawiło się nas 6-ciu 
Kolegów, tj. Staszek Błachowicz, Ry-
siek Kosonowski, Zbyszek Ochota 
(przyjechał pociągiem z Wrocławia 
i z rowerem), Zbyszek Wojcieszek, 
Tadek Pieszko (Kanada) i  Hieronim 
Szymański plus Małżonki trzech Ko-
legów, ponieważ od kilku lat spo-
tykamy się wraz z Nimi. Z każdym 
rokiem spotykamy się w mniejszym 
gronie, ale „trzon” jest niezmienny. 
Początkowo miało być nas więcej, 
ale z przyczyn zdrowotnych i tzw. 
obiektywnych „ubyło” 5 Kolegów. 
Między innymi nie przyjechał Stefek 
Weker, gdyż w tym czasie organizo-
wał i był dyrektorem Air Show w Gi-
życku.
 Gościem honorowym tego 
Spotkania był Tadek Pieszko z Mał-
żonką, mieszkający od lat w Kana-
dzie.
 W piątkowe popołudnie 
zwiedziliśmy Port Jachtowy, przy 
ChKŻ-ecie (Chojnicki lub Żeglarski) 
i słuchaliśmy pieśni żeglarskich na 

Szantach.
Wieczorem toczyły się rozmowy – 
wspomnienia o przeszłości i teraź-
niejszości, które przeciągnęły się do 
godzin nocnych...
Następnego dnia wybraliśmy się sa-
mochodami (ok. 45 km) do Fojuto-
wa - miejsce znane z...akweduktu 
zbudowanego w XIX w., gdzie spę-
dziliśmy parę godzin na spacerach 
przy akwedukcie i Wielkim Kanale 
Brdy. Właśnie na Kanale mieliśmy 
mieć spływ kajakowy-„gwóźdź pro-
gramu”, ale przewrotna aura (deszcz 
w pierwszej połowie dnia) sprawiła, 
że organizator spływów ...odwołał 
go. Żeby było śmieszniej, po naszym 
przyjeździe na miejsce aura... zmie-
niła się, ale było już zbyt późno na 
zmianę decyzji.
W drodze powrotnej pokazałem 
Kolegom Chojnice, a następnie po-
nownie wieczorem wspominaliśmy 
dawne, dobre czasy i Szkołę z jej na-
uczycielami.
W niedzielę rano, każdy z nas rozje-
chał się w swoją stronę. Przy poże-
gnaniu życzyliśmy sobie ponowne-
go, za rok, następnego Spotkania...
Te nasze Spotkania dają nam dużo 
Radości i energii – to takie „ładowa-
nie akumulatorów” na dalsze dni.
Wszystkich, którzy czytają to „spra-
wozdanie” lub będą czytali, bardzo 
serdecznie pozdrawiam.
 Hieronim Szymański, 
 Chojnice, 06.09.2013r.
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Spotkanie z...

Aleksandrem Lwowem
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Piknik w Szymanowie
Zdjęcia Paweł Kaczyński

„Integrujmy się” - Piknik w LZN
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Spotkanie Koleżeńskie - III Tz

Konferencja Robotyki
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Wizyty Ignacego Bekiera w LZN

Ostatnia droga 
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 13 sierpnia 2013r. od-
szedł Ignacy Bekier, którego 
pogrzeb odbył się 5. paździer-
nika 2013r. we Wrocławiu 
przy ulicy Smętnej.

Ignacy Bekier
Urodził się 2 marca 1923 roku w 
Chełmie Lubelskim, gdzie spę-
dził młodość i ukończył szkołę po-
wszechną. Gdy rozpoczął naukę 
w gimnazjum, wybuchła wojna. 
Rodzina w obawie przed represja-
mi uciekła - jak wiele innych - na 
wschód, szukając tam schronienia 
od łapanek i wywózek do obozów 
zagłady. W czasie wojny przebywał 
w Związku Radzieckim pracując 
jako spawacz, równocześnie uzupeł-
niał wykształcenie w dziesięciolatce 
radzieckiej. Po wojnie przybył na 
Dolny Śląsk do Wałbrzycha. Jako 
młody człowiek rozpoczął działal-
ność w organizacji młodzieżowej. W 
latach 1947-50 pracował w szkolnic-
twie zawodowym w Dzierżoniowie, 
początkowo jako kierownik bursy a 
następnie dyrektor Szkoły Przemy-
słowej. 15 lutego 1951 roku otrzy-
mał nominację od CUSZ na dyrekto-
ra Ośrodka Szkolenia Zawodowego 
Państwowej Fabryki Silników Nr 3 
na Psim Polu. Miał za zadanie szyb-
ko stworzyć  optymalne warunki do 
rozwoju średniej kadry technicznej 
dla przemysłu lotniczego i wojsk 
lotniczych. Sprostał zadaniu nadzo-

rując największą inwestycję oświa-
tową Planu 6-letniego na Dolnym 
Śląsku – nową siedzibę Technikum 
Budowy Silników w Psim Polu. Po 
realizacji tego przedsięwzięcia stał 
się jej pierwszym dyrektorem a z 
czasem legendą.
Już w latach 50-tych szkoła pod jego 
kierownictwem stała się znana. Do 
TBS-u garnęły tłumy -  setki mło-
dych zapaleńców marzących o la-
taniu. Dobre zaplecze socjalne oraz 
różne zajęcia pozalekcyjne i sporto-
we dawały ubogiej młodzieży chłop-
skiej i robotniczej realną szansę zdo-
bycia rzetelnego zawodu. Dyrektor 
Ignacy Bekier otworzył okno na 
świat inicjując kontakty z podobny-
mi szkołami w Niemczech i Czecho-
słowacji. Był prekursorem dzisiej-
szych wymian międzynarodowych. 
Już wtedy uczniowie mieli możność 
wyjazdu na praktyki zagraniczne, 
gdzie poznawali kulturę, obyczaje 
innych narodów i zawiązywali więzi 
koleżeńskie. Wprowadzone wów-
czas nowe metody dydaktyczne (pra-
cownie przedmiotowe) wzbudzały 
zainteresowanie nie tylko władz 
oświatowych, jak też Ministerstwa 
Przemysłu Maszynowego. Zasada 
zdrowej konkurencji podnosiła wy-
niki wychowawczo-dydaktyczne. 
Mimo umundurowania i dyscypliny 
(rygorystyczny regulamin) szko-
ła nigdy nie nosiła znamion szkoły 
paramilitarnej. Zespół Bekiera funk-
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cjonował jeszcze po jego odejściu, 
nie ulegając indoktrynacji socjali-
stycznej ojczyzny. Tworzył atmosfe-
rę przyjazną z wysoko podniesioną 
poprzeczką wymagań.
6 maja 1967 roku z okazji jubileuszu 
20-lecia LZN Ignacy Bekier otrzy-
mał Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski.
W roku 1969 wyemigrował do Szwe-
cji. Po raz pierwszy odwiedził szkołę 
po odwołaniu stanu wojennego. W 
1996 roku uczestniczył w obchodach 
50-lecia LZN.
Z listu Ignacego Bekiera, Wrocław, 
14 czerwca 2006 roku czytamy: Pra-
wie20 lat pracowałem jako dyrektor 
tej szkoły. Kiedy zostałem skiero-
wany do pracy w 1951 roku, szko-
ła liczyła 180 uczniów, a kiedy ją 
opuszczałem w 1968 roku, było ich 
już 1800. Zawsze bardzo miło wspo-
minam okres pracy w LZN oraz na-
uczycieli.
Ignacy Bekier szczególnie serdecz-
nie był witany podczas obchodów 
60-lecia LZN w roku 2006, podobnie 
w 2011 przy okazji 65-lecie szkoły. 
Uczestniczył w licznych spotkaniach 
z Absolwentami, których pamiętał 
jako uczniów swojej szkoły, dzieląc 
się z nimi wspomnieniami z czasów, 
gdy był jej dyrektorem, jak również 
opowiadał o swojej pracy w Szwecji. 
Dyrektor Bekier był gościem Zjazdu 
Absolwentów roczników 1949-1959 
13 września 2008 roku.

Zarząd Stowarzyszenia utrzymywał 
kontakty z Dyrektorem Bekierem, a 
członkowie odwiedzali go podczas 
prywatnych pobytów w Polsce.
Z okazji 65-lecia LZN został wyróż-
niony Złotym Laurem Stowarzysze-
nia. 
Niewątpliwie Ignacy Bekier był le-
gendą tej szkoły o czym świadczą 
serdeczne wspomnienia kolegów i 
Absolwentów.

Pożegnanie Ignacego Bekiera
  Przypadł mi dzisiaj w udziale 
smutny obowiązek pożegnania 
w imieniu pracowników i uczniów 
Lotniczych Zakładów Naukowych 
byłego dyrektora – Ignacego Be-
kiera.
Każde pożegnanie, a szczególnie 
to ostatnie, skłania do zadumy i 
refleksji. 
Pan Ignacy Bekier był dyrektorem 
Lotniczych Zakładów Naukowych 
w latach  1951-1968.
Z okazji 20-lecia LZN został od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu  Odrodzenia Polski.
Kiedy w roku 1969 wyemigro-
wał do Szwecji, szkołę odwiedził 
4-krotnie. Po raz pierwszy po 
odwołaniu stanu wojennego, na-
stępnie był gościem honorowym 
z okazji jubileuszu 50, 60 i 65 –le-
cia LZN.
Panie dyrektorze Bekierze - był 
Pan nieprzeciętnym wychowaw-
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cą. Szczególnym Pana darem była 
łatwość nawiązywania kontaktów 
z młodymi ludźmi. Potrafił Pan  
dotrzeć do ich serc i umysłów.
I  to było ważne wtedy i jest waż-
ne dziś. 
Z sentymentem wspominają Pana 
nauczyciele , którzy z Panem pra-
cowali . 
Będziemy o Panu pamiętać, bo 
jest Pan historią szkoły.
Rodzinie składam serdeczne wy-
razy współczucia.

Dyrektor LZN 
Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska

„Nie możemy zejść z tej ziemi,
Nie zostawiając po sobie historii 
swego życia dla potomnych.”

Szanowny Panie Dyrektorze!
mam zaszczyt, by w imieniu człon-
ków Stowarzyszenia, Nauczycieli 
i Sympatyków Lotniczych Zakła-
dów Naukowych, powiedzieć, że 
zostawił Pan po sobie kawał hi-
storii. 
 Pańską drogę wyznaczy-
ła II wojna światowa, a od 1951-
go roku do 1968-go znaczyłeś ją 
swoją pracą jako dyrektor – naj-
pierw Ośrodka Szkolenia Zawo-
dowego, dalej Technikum Budo-
wy Silników a później Lotniczych 
Zakładów Naukowych. 
Pana zaangażowanie w rozwój 
szkoły i przygotowanie kadr dla 
przemysłu lotniczego i maszyno-

wego spowodowało, że szkoła na 
Psim Polu stała się sławna w całej 
Polsce.
 Umiał Pan skupić wokół 
siebie kadrę pedagogiczną, któ-
ra przekazywała nie tylko wiedzę, 
ale kształtowała postawy uczniów 
i nierzadko wytyczała drogi życia.
Tu właśnie uczniowie uczyli się 
zawodu, zawierali przyjaźnie, roz-
wijali swoje zainteresowania, tu 
wyrosła znana w Polsce i świecie 
kadra pilotów i mechaników.
Umiał Pan również zjednać sobie 
uczniów nagradzając, karcąc i po-
uczając.
Szkoła była Pana życiem, a roz-
stanie trudne. 
 Gdy po latach z okazji 
jubileuszy – 50-lecia, 60-lecia i 
65-lecia – odwiedzał Pan szkołę 
był Pan otoczony grupą kolegów 
nauczycieli, ale przede wszystkim 
absolwentów, którzy nie tylko 
serdecznie Pana witali, lecz jako 
Dyrektorowi chcieli opowiedzieć 
o sobie i swoich sukcesach, a tych 
mają wiele. 
Żywo był Pan zainteresowany 
szkołą i działalnością Stowarzy-
szenia, mimo oddalenia od kraju, 
a gdy odwiedzaliśmy Pana pod-
czas pobytu w Polsce wyrażał Pan 
marzenia, aby znów rozwinęła 
swoje skrzydła i nabrała charak-
teru. 
Z okazji 65-lecia Lotniczych Za-
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Na ostatnie pożegnanie 
naszego Dyrektora 

naszej Szkoły.

Panie Boże, którego imię „Ja je-
stem ”! Panie Boże „Ja jestem”! 

« … »
Dziękujemy Ci, za śp. Ignacego 
Bekiera, którego dzisiaj żegnamy. 
Dziękujemy Ci za jego obecność 
pomiędzy nami, jako naszego ser-
decznego przewodnika w kształce-
niu, nieutrudzonego organizatora, 
wychowawcę i nauczyciela. Kreślił 
nam kiedyś nasze wizje i nieustan-
nie zachęcał do staranności w pro-
fesjonalnym rozwoju. Dbał o nasze 
kształcenie w wymiarze komplet-
nym, w tym i humanistycznym.  
15.02.1951 r. podjął się On kiero-
wania przyszłą naszą szkołą, jako 
Ośrodka Szkolenia Zawodowego 
Państwowych Zakładów Lotniczych 
- Fabryka Silników Nr 3, w przyza-
kładowych pomieszczeniach, uczą-

cego wtedy 180 uczniów.  
Samodzielny, nowoczesny, kam-
pusowy organizm szkolny powstał 
pod Jego nadzorem, w opuszczo-
nym podobozie niemieckim Bre-
slau Hundsfeld, oddziele Arbe-
itslager Groß-Rosen, na terenie 
zakładów Rheinmetall - Borsig. 
Powierzono mu wtedy do zagospo-
darowania zhańbioną hitlerow-
skim terrorem cząstkę ziemi, aby 
poprzez  kształcenie młodzieży, 
przywrócić ją ludziom do życia w 
pokoju.
Do wybudowanej nowej szkoły i 
warsztatów, potrafił odnaleźć i za-
prosić najlepszą kadrę pedagogicz-
ną, nawet z drugiego końca Wro-
cławia, w tym obecną tutaj z nami, 
w żałobie, wspaniałą naszą polo-
nistkę, późniejszą Jego żonę. 
Z pasją wprowadzał najnowocze-
śniejsze metody dydaktyczne i wa-
runki wychowawcze w internacie. 
Stworzył unikalny klimat i poziom, 
stworzył fenomen szkoły niezwy-
kłej, potrzebnej do kształcenia naj-
lepszych, z młodzieży naszych po-
koleń. Aby nie stracić, ale wyzwolić 
z nas nasze zdolności i talenty.
Jaka szkoda, że tylko połowę ży-
cia dane mu było przebyć w naszej 
Ojczyźnie, a drugą w nostalgii, na 
obczyźnie.  To nieprawda, że wy-
emigrował za granicę, jak opisuje 
się we wspomnieniach oficjalnie.
Gdy w 1968 r. bezmyślna kseno-
fobia wypędzała Go do Szwecji, 

kładów Naukowych i 5-lecia dzia-
łalności Stowarzyszenia został 
wyróżniony Złotym Laurem Stowa-
rzyszenia.
 Dziś, gdy zakończył Pan 
swoją drogę przyszliśmy się poże-
gnać i potwierdzić, jak ważne miej-
sce ma Pan wśród nas, że jest Pan 
legendą tej szkoły, która odżywa 
na nowo.
 W imieniu Stowarzyszenia 
Dyrektora Ignacego Bekiera żegnał 
Prezes Robert Helak.
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zanego naszej wychowawczyni. W 
bezpośredniej rozmowie z Tobą 
jeszcze raz doświadczyliśmy cen-
nego dla nas, podnoszącego i mo-
bilizującego oddziaływania Twojej 
osobowości. 
Widzieliśmy także, jak cierpiałeś 
z powodu losu naszej Szkoły, po 
„transplantacjach” do niej, innych 
„serc”. Starań było wiele i cennych. 
Wzorcem pozostało oddanie, któ-
rym Ty służyłeś naszej Szkole. 
Za późno przyszła nagroda Ikara. 
Zapomniano o przeprosinach za 
spowodowanie Twojej „emigracji”.
Nie mogliśmy Cię wtedy obronić. 
Byliśmy już poza Szkołą, w świe-
cie swoich uczelni, zajęci swoimi 
pasjami i wykształconymi rolami, 
w kraju i na całym świecie. Twoja 
Szkoła dawała nam doskonałe star-
ty.
Niech Twoja obecność pozostanie z 
nami, gdyż bicie Twojego serca dla 
nas czujemy wciąż, ilekroć wspo-
mnimy Szkołę i Twoich nauczy-
cieli, w tym wielu także, którzy już 
odeszli przed Tobą. 
Wdzięczni jesteśmy Ci za wycho-
wanie bogate w przykłady i dowody 
powodzenia, pomocne we wszyst-
kim, czego podejmujemy się w ży-
ciu. 
          Wielka cześć Twojej pamięci.
Dziękujemy, Panu Bogu „Ja je-
stem”, za Ciebie, pośród nas.
  Andrzej (Kozioł) Polański - VA T, 
LZN 1965

naszej Szkole wyrwano jakby ser-
ce, odebrano to Jego oddanie i ten 
Jego trud starania o najwyższą ja-
kość i poziom nauki młodych Pola-
ków.
Odchodząc pozostawiał 10-krot-
nie większą od zastanej, gromadę 
1800 uczniów, a mógł ich przecież 
mieć jeszcze 10 razy większą, gdyż 
wybierano nas wtedy do tej Szkoły, 
jako co 10 - tego.

« … »
Drogi nam Panie Dyrektorze, dziś 
odchodzisz od nas. Na pożegnanie, 
jako jeden z wielu tysięcy wdzięcz-
nych Ci uczniów, przynoszę sym-
boliczny bukiet, nie z kwiatów 
najpiękniejszych, ale kompozycję 
kwiatów rozmaitych, nawet po-
lnych, takich, jakimi byliśmy kie-
dyś, przyjeżdżający z całej Polski.
Dzięki Ci nasz Dyrektorze, za na-
szą Szkołę. Dzięki, że chociaż paru 
z nas nie zmarnowało swoich moż-
liwości. Z Twojego starania wyro-
śli konstruktorzy lotniczy i piloci 
najszybszych i największych samo-
lotów, profesorowie uczelni, urba-
niści, generałowie wojska, prezy-
denci miast i kanonicy kapłaństwa, 
a nawet himalaiści i wybitni akto-
rzy. 
Po raz ostatni przeżywaliśmy ra-
dość ze spotkania z Tobą 2 lata 
temu. Odwiedziłeś wtedy naszą 
klasę podczas zjazdu 65-lecia na-
szej Szkoły. Wzruszyłeś nas wte-
dy szczególnie swoim przykładem 
serdeczności i uszanowania, oka-
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Szanowni Absolwenci, 
Sympatycy i członkowie Rodzin.

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

Zarząd

 Spotkanie Noworoczne
 Tradycją stały się spotkania 
noworoczne. Po raz kolejny Stowa-
rzyszenie organizuje Spotkanie No-
woroczne w dniu 1 lutego 2014 r. od 
godziny 16.00 w LZN, w Sali Bankie-
towej /dawna stołówka/. 
Dojazd autobusami 131 i N pod szko-
łę.
   Koszt uczestnictwa 80 złotych od 
osoby.
          Wpłaty należy dokonać do 
dnia 17 stycznia 2014r. na konto 
Stowarzyszenia; 
Konto: 32 1020 5226 0000 6702 
0230 3782 /z dopiskiem Spotkanie 
Noworoczne/ lub bezpośrednio 
w siedzibie Stowarzyszenia w każ-
dy wtorek i środę 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.

DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 Dziękujemy tym członkom, którzy systema-
tycznie 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                    

Aktualności z Psiego Pola
 Właśnie kończy się remont 
Psiego Pola i od Nowego Roku - 
Rynek zobaczymy w nowej szacie. 
Już dziś można podziwiać trzy rzeź-
by - dwoje dzieci i kobietę przy źró-
dle wody pitnej. Posadzone drzewa 
i krzewy oraz stylowe oświetlenie 
dopełniają całości. Tu i ówdzie 
kręcą się robotnicy wspomagani 
maszynami, a firma montuje znaki 
drogowe i przystanki autobusowe.                          
 

 

Ospa we Wrocławiu - 1963
 W dniach 9-20 grudnia br. w 
Lotniczych Zakładach Naukowych 
będzie można obejrzeć wystawę 
pod w/w tytułem, która przypomi-
na jeden z elementów historii Psie-
go Pola i ludzi związanych z tym 
wydarzeniem.


