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Na Święta Wielkanocne
najserdeczniejsze życzenia
wielu radosnych i pogodnych chwil,
najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół,
w sercu wiosennego nastroju i optymizmu, zdrowia,
radości i suto zastawionego stołu
Wam i Waszym Rodzinom
W imieniu Zarządu
życzy
Prezes Robert Helak

Spotkanie noworoczne

Tradycyjne spotkanie
noworoczne odbyło się 24 stycznia br.,
uczestniczyło 66 osób, w tym członkowie, emerytowani nauczyciele i sympatycy. Wielu w towarzystwie żon i
mężów. Mimo znacznej różnicy wieku
wszyscy znajdowali wspólny język i
powód do pogaduszek. Najliczniejsza
jak zwykle była grupa Roberta Lubowskiego – tak trzymać i zaprosić innych.
Prezes Stowarzyszenia Robert Helak
z okazji Nowego Roku życzył uczestnikom długich lat życia, zdrowia, pomyślności i udanej zabawy.
Tym razem dopisali także byli nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia:
Barbara Dworzak, Helena Waniak, Roman Marszałek, Mieczysław Maternik,
Andrzej Piotrowski, Mieczysław Janiak
i Józef Chabiński.
Gościliśmy również Panią
dyrektor LZN Jolantę Mazurkiewicz–
Kaczyńską.

Seniorzy 80-latkowie członkowie i
absolwenci otrzymali dyplomy jubileuszowe, kwiaty i życzenia. Oto oni:
Helena Waniak, Roman Marszałek,
Marian Skąpski, Zbigniew Kubik, Kazimierz Danicki i Franciszek Romanów.
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Odśpiewane sto lat i lampka
szampana podkreśliły tyleż uroczysty,
co i towarzyski charakter spotkania.
Po raz pierwszy od ukończenia TBS-TZ
w 1966 roku, przyjechał z Izraela Icko
Literat z klasy Roberta Lubowskiego.
Przyjęty serdecznie i obdarowany
pamiątkami, podzielił się pierwszymi
wrażeniami z pobytu w LZN. Poniżej
zamieszczamy jego list.
Absolwent Piotr Kuna zaprezentował i omówił projekt Izby Historii. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się wystawa jego fotografii.
Tradycyjne kolędy a capella
zaśpiewał absol. Franciszek Kaśków.
Barbara Ostroróg została wyróżniona
Złotym Laurem Stowarzyszenia za 45
lat pracy pedagogicznej i wolontariatu.
Pani dyrektor Jolanta Mazurkiewicz – Kaczyńska opowiedziała o
planach rozwoju szkoły i naborze na
rok szkolny 2015/2016 (ulotka w załączeniu).Zapraszamy gimnazjalistów
do naszej szkoły.
Jan Majerski (absol.1964) w imieniu
Andrzeja Lipińskiego –modelarza,
wręczył Pani Dyrektor i Romanowi
Marszałkowi jego modele samolotów.
Opowieściom i pogaduszkom nie było
końca. Widać, że między nami zacieśniają się więzy przyjaźni.
Przy muzyce mechanicznej bawiono
się do późnych godzin wieczornych.
Zapraszamy za rok. To także okazja do
spotkań klasowych.
Barbara Ostroróg

Bolek do niektórych
Witajcie !
Wczoraj wysyłałem do wszystkich uczestników Spotkania Noworocznego zdjęcia z
Robert do wszystkich
tej imprezy w pakietach po 20 sztuk.
Witam
Dziękuję Wam, którzy zdecydowaliście Niestety do Was czterech te maile nie dosię spotkać w LZN i Waszym małżonkom, tarły ze względu na zbyt duży “ładunek “
które zaszczyciły swoją obecnością nasze – po ok. 40, MB. ( do pozostałych pięciu
spotkanie, a także tym, które nie mogły dotarły ).
przybyć, ale Was wypuściły z domowych
pieleszy.
Było miło się spotkać w gronie przyjaciół, mimo że od matury minie w tym
roku 49 lat.
Jak możecie zauważyć na zdjęciach, kolega Icko nie bardzo się zmienił, chociaż
jakby mu się czupryna przerzedziła, podobnie, jak i nam.
Zastanawialiśmy się na spotkaniu nad Pozostałym kolegom – tym którzy byli
możliwością zorganizowania lotów szy- nieobecni na imprezie wyślę wybrane
bowcowych tak by posmakować trochę próbki z całości – niech nam chociaż posmaku prawdziwego latania a rozpo- zazdroszczą.
znaniem możliwości zajmie się Andrzej Przy tej okazji dziękujemy Wam za przyjazd do LZN-u i fajną zabawę.
Kiepsch. Może się uda.
Ewa i Bolek
W przyszłym roku większości z nas stuknie siedemdziesiątka i szkoła także będzie Andrzej do Roberta
miała taki sam jubileusz.
Zorganizowałeś miły wieczór, który zaW planach Stowarzyszenia Absolwentów padnie mi w pamięci.
jest zorganizowanie spotkania jubileuszo- Bezcenne wspomnienia po 49 latach , któwego w dniu 8 października 2016 roku rymi wypełniony był
może wtedy będzie nas więcej.
ten wieczór pozwoliły przenieść się do
W załączeniu przesyłam kilka zdjęć.
czasów młodości.
Może się rozpoznamy a dla uła- Jeszcze raz serdeczne za to dzięki.
twienia z małżonek uczestniczyły panie:
Pozdrawiam Andrzej
Ewa Kleparska , Krystyna Smolarek
Robert do Andrzeja
i Jadwiga Lubowska.
Robert Dzięki Andrzeju za miłe słowa.
Oby takich wieczorów było jak najwięcej.
Zdaję sobie sprawę że dzieli nas odleJerzy do Roberta
Cześć Robert! wielkie dzięki za pokaza- głość, różnie poukładały się nasze losy,
nie zdjęć z ostatniego spotkania! Mam na- ale mamy w pamięci czas i miejsce gdzie
dzieje że na 70 urodzinach naszej szkoły warto wracać.
znowu się spotkamy pozdrawiam serdecz- Czupryny już rzadkie,albo białe, rozmiary
z S zmieniły się na XXL i już nam nikt nie
nie.
Jurek zabrania - oprócz żon i lekarza -ani palić
ani wychylić kielicha.
Fragmenty korespondencji
po spotkaniu noworocznym
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Czujemy, że w starej szkole jesteśmy
wciąż u siebie i tak jesteśmy tam przyjmowani.
Nie trzeba podpisywać żadnego cyrografu
aby być młodym choć na kilka godzin.
Podziwiam Icka który przed czterdziestu
czterema laty, z biletem w jedna stronę
wyjechał z Polski- teraz zdecydował się
przyjechać, aby spotkać się z nami.
Mało tego prawdopodobnie przyjedzie
w lecie ponownie aby pokazać Polskę
żonie.
Jak Ci się podobały zdjęcia?
Icko do Roberta
Drogi przyjacielu
Dziękuję za wspaniale przyjecie.
Oby moglibyśmy spotykać się częściej.
Mam nadzieje ze zachowamy kontakt.
Serdeczne pozdrowienia dla Małżonki.
Icko

Wspomnienie

Omer 24-02-2015

wymagali, ale widać było, że chodzi
im o to, by choć część wiedzy pozostała w naszych głowach.
Różnie się ułożyły nasze losy
- wraz z rodziną w1970 roku wyemigrowałem z biletem w jedną stronę, do
Izraela. W Izraelu ukończyłem studia,
które zacząłem na Politechnice Wrocławskiej.
Tu pracuję, mimo że już od dwóch
lat mógłbym być na emeryturze, mam
żonę i pięcioro wnuków.
Rok temu dostałem zdjęcia z kolejnego noworocznego spotkania i wtedy
mi zaświtała myśl o tym że może by
przyjechać - czas nie stoi w miejscu
i co jakiś czas na liście absolwentów
z naszej klasy pojawia się krzyżyk
przy nazwisku, co oznacza że jest nas
mniej. Zdjęcia z pogrzebu Józka Olechowskiego przyspieszyły decyzje.
I w tym roku zdecydowałem się przyjechać. Przedtem bylem we Wrocławiu dwa razy, pierwszy w1998 roku,
po 28 latach od wyjazdu i drugi raz po
drodze z wystawy Energotab w Bielsko Białej. Wtedy też udało się nam

Od jakiegoś czasu otrzymywałem pocztę od kolegów z mojej dawnej klasy z LZN.
Janek Sikorski, z którym utrzymywałem kontakt udostępnił mój adres
e-mailowy, a Bolek szybko wstawił
zdjęcie i moje dane na listę klasową.
Korespondencja znacznie się ożywiła
po tym jak większość z kolegów przeszła na emeryturę.
Widać, że się spotykają, więc chyba
sprawia im to przyjemność.
Przeżyliśmy razem prawie sześć lat
bo to i szkoła zawodowa, a potem trzy
lata technikum a więc wspomnień nie
brakuje.
Było różnie, ale to jednak lata, w któ- spotkać z Jasiem Sikorskim.
Pierwsze wrażenia - moim
rych wciąż się coś działo, nauczyciele
zdaniem
tak jak zmieniła się Polska4

tak zmieniła się Szkoła - są inne.
Mimo że samolotów przed szkołą jest
więcej niż w naszych czasach, to chyba mniej w niej lotnictwa. Nowe kierunki robią wrażenie , mechatronika,
robotyka - tak tego młodych trzeba
uczyć, ale i specjalizacja, jaką ja mam
po szkole - osprzęt płatowca w nowej
formule może by się przydała.
Szkoda, że już nie ma warsztatów,
kuźni, meksyku a i internat wygląda
inaczej.
Przyjęli mnie wszyscy serdecznie - władze Szkoły i Stowarzyszenia - prawie jak gościa honorowego. Szczerze Wam za to dziękuję .
Bardzo mi było miło spotkać się z kolegami - co innego widać na zdjęciach,
a co innego zobaczyć w realu. Trudno
niektórych poznać - w mundurki to by
się już pewnie nie zmieścili, włosów
mniej, ale charaktery z młodości pozostały.
Jak by tak dobrze policzyć to z żyjących prawie połowa klasy się pojawiła
na spotkaniu.
Wspomnienia, wspomnienia - nawet
nie zdawałem sobie sprawy, jakie
szczegóły potrafią wracać po pięćdziesięciu latach.
Uroczy wieczór, który będę długo pamiętał.
Dziękuję tym, którzy mnie namawiali i tym, którzy zorganizowali to
spotkanie.
Chyba przyjadę latem z żoną, aby jej
pokazać krainę mojej młodości.
Icko Literat

V ”c” 1974 po latach
Sporo czasu minęło, gdy ciekawi
świata i bardzo młodzi stanęłiśmy w
progach Lotniczych Zakładów Naukowych na Psim Polu. Trochę przerażeni,
ładnie umundurowani od razu chcieliśmy zostać lotnikami. Wystartowaliśmy 1 września 1969r. w klasie o kierunku „osprzęt lotniczy i urządzenia
pokładowe” z indeksem „c” pod opieką wychowawczą mgr Ireny Lukas. W
zespole klasowym było nas 44 osoby
w tym 5 dziewcząt. Tworzyliśmy „typowy babiniec”.W klasie była Wisia,
Krysia, Ewka, Perełka i Karolcia. Mniej
więcej tak nas identyfikowano. Trochę
z imienia, trochę z nazwiska albo pseudonimu.
Z perspektywy upływu lat wszystko
wygląda inaczej. Kilku kolegów zostało związanych z branżą lotniczą na całe
życie. Nasze losy i kariery zawodowe
potoczyły się bardzo różnie, ciekawie a
czasem bardzo trudno.
Samo życie. Spotykamy się od 1996
roku, czyli od jubileuszu 50 lecia Szkoły Jesteśmy klasą, która bardzo licznie
przybywa na zjazdy szkolne. Kiedyś
nikt z nas by nie powiedział, że w dorosłym życiu będziemy świetną ekipą
towarzyską zbudowaną na przyjażniach z lat szkolnych. Wspomnienia
przeżytych wspólnie lat w szkole, czy
w życiu internackim, przy każdym spotkaniu nabierają świeżego kolorytu.
Nasze młodzieńcze szaleństwa, pasje,
zainteresowania, osiągnięcia w nauce
czy sporcie, tak czy inaczej kształtowa5

ły nasze osobowości. Spotykaliśmy się
w szkole przez 5 lat. W klasach i pracowaniach spędziliśmy mnóstwo czasu
i wtedy nikt z nas nie powiedziałby,
że będzie w nas ogromna chęć spotykania się. Wrocław i Szkoła to dla nas
święty obowiązek uczestniczenia w
kolejnych ...leciach istnienia Szkoły.
Znajdujemy też inne miejsca w kraju,
by spędzić kilka dni letniego wypoczynku. Były spotkania na Kaszubach,
gdzie niektórzy z nas od kilkunastu lat
spędzają urlopy np. Wisia czy Czajkus.
Były też Bieszczady dla tych, którzy
dotarli tam po raz pierwszy.
Docieramy do takich miejsc, gdzie
mamy też swoich ludzi. Podnóże
Bieszczad opanował „Pipa” a na Kaszubach rządzę ja, Karolcia.
We wrześniu skrzyknęliśmy się na wyjątkowe spotkanie by uczcić naszą 40
rocznicę zdania matury i opuszczenia
naszej Alma Mater oraz nasze 60 urodziny. Wisia wszystko zaplanowała w
pięknym miejscu. Wybór padł na Złoty
Stok w Kotlinie Kłodzkiej. Stawiliśmy
się licznie z naszymi drugimi połówkami bo znamy się wszyscy od bardzo
dawna czyli od 1999 roku. Wtedy razem świętowaliśmy 25 rocznicę ukończenia Szkoły. Tamto spotkanie było
wspaniałe. Naszymi gośćmi byli Państwo Hanna i Zbigniew Bocheńscy, Aldona i Julian Staniszewscy, Pan Roman
Marszałek, Pan Andrzej Piotrowski, Pan
Kazimierz Rakoczy i Pani Leokadia Bujak, która wyprowadziła nas ze szkoły
będąc wychowawczynią przez ostatnie dwa lata. Jak ten czas upływa nie6

ubłaganie.
Nasi Nauczyciele są bohaterami coraz piękniejszej legendy o naszej
młodości.
Program na wrześniowy pobyt
w Złotym Stoku był bardzo atrakcyjny.
5 września wieczorna biesiada plenerowa przy grillu i nocne polaków rozmowy do świtu. Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia...
Sobotni dzionek był bardzo turystyczny: spacer po Złotym Stoku, piesza
wycieczka do kopalni złota i zwiedzanie z profesjonalnym przewodnikiem.
Grupa zaprawionych turystów, pod
przewodnictwem Wisi, wyruszyła
jeszcze szlakiem na Jawornik, zdobyła
szczyt, nazbierała grzybów i zdążyła
na wieczorny raut.
Wszyscy odziani w najelegantsze stroje stawiliśmy się w sali biesiadnej.
Uroczysta obiadokolacja nie smakowałaby gdyby nie oficjalne powitanie.
Nasz Piotrek ze wzruszeniem dziękował nam, że jesteśmy. Piotrek czyni tak
przy każdym spotkaniu i nigdy się nie
pomylił. Zawsze mówi nam, że jesteśmy jego rodziną klasową i internacką.
Jego smutne dzieciństwo upływało
we wrocławskim „bidulu”, do którego
musiał wracać na wakacje czy ferie,
gdy chłopacy internaccy rozjeżdżali się
do domów rodzinnych. Zawsze wspominamy jego zadanie domowe, gdy z
Panią Krystyną Donigiewicz przerabialiśmy „Pana Tadeusza”. Mieliśmy napisać po kilka przykładów porównań,
wyrazów dżwiękonaśladowczych...
Piotrek wywołany do przeczytania
pracy domowej czyta m.in...”...wszy,

Spotkanie Noworoczne

Jubilaci 80-latkowie
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Szanowni Członkowie Stowarzyszenia, Absolwenci i Sympatycy LZN!
Przedstawiamy projekt Izby Historii LZN autorstwa Piotra Kuny – absolwenta
1996 roku.
Chcemy zgromadzić w niej pamiątki i dokumenty dotyczące nie tylko szkoły i absolwentów, lecz także pobliskich zakładów przemysłowych, z którymi
współpracowała szkoła.
Izba Historii w naszym założeniu to nie tylko miejsce wspomnień, ale przede
wszystkim spotkań młodzieży, absolwentów i mieszkańców, to nauka historii
o Naszej Małej Ojczyźnie.
Aby ten projekt zrealizować, liczymy na Państwa wsparcie zarówno merytoryczne (pamiątki), jak i finansowe. Sami nie udźwigniemy kosztów realizacji
projektu i wyposażenia w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Dlatego prosimy o wpłaty na konto:
Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782, z dopiskiem: Izba Historii.
Prosimy także o kontakt z Barbarą Ostroróg, wiceprezes telefon: 514 966 280.
Wierzymy, że nasza prośba nie pozostanie bez echa.

Robert Helak w imieniu Zarządu
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jak ruskie czołgi...”.
W tym porównaniu zawarł cała
prawdę o „bidulu”.
Jest wspaniałym człowiekiem, ma
wspaniałą żonę, troje dzieci i już wnuczęta .
Z klasą, z nami identyfikuje się najbardziej. Cieszy się wszystkim, co przynosi
kolejne spotkanie.
O wszystkich z nas można by napisać
wiele, ale...

były z waty, wchodzę i słyszę:
...czy jesteś sierotą?
Odpowiedziałam: tak!
Pan Dyrektor podał mi nici z igłą, tarczę i kazał przyszyć na rękawie w regulaminowym miejscu.
Wyszłam z gabinetu nieco zszokowana. Sierotą nie byłam. Miałam rodziców, ale daleko. Mieszkałam na stancji
i czasami czułam się jak sierota... tak
jakoś to wyszło.

Całemu spotkaniu towarzyszyły niespodzianki. Najpiękniejszą był tort w
kształcie tarczy szkolnej.
Prezentujemy go, bo jest piękny i bardzo smaczny. Z sentymentem opowiadaliśmy sobie różne epizody z życia
szkolnego związane z tarczą szkolną a
bardziej z nienoszeniem jej.
Będąc w klasie maturalnej zaszalałam
i kupiłam sobie modny wiosenny prochowiec w Modzie Polskiej. Pewnego
dnia rano prawie frunę do szkoły aż tu
przez lewe ramię słyszę głos Dyrektora Zbigniewa Solnicy...
...w przerwie proszę do gabinetu!
Moje nogi uginały się jakby

Na zdjęciu V”c” 1974 z tarczą tortem:
od lewej: Andrzej Całek „Całkus”, Maria Karolewska „Karolcia”, Krzysztof Stypuła „Mistrzu”-przewodniczący samorządu klasowego,
Bożena Wiśniewska „Wisia”, Zdzisław Rutkowski „Gruby”
rząd drugi od lewej: Andrzej Koszowski „Jędruś”, Wiesław Czajko „Czajkus”, Ryszard Rypiński „Pipa”, Piotr Hojło „Wiewióra”, Zdzisław
Chrapkiewicz „Majster”, Marek Laskowski „Lacha”, Ryszard Okoniewski „Okoń”, Kazimierz
Zakrzewski „Koniu” i przedstawiciel z Va-Wiesław Pawlaczek. Był jeszcze Zbigniew Mikler
„Miki” ale urwał się i pojechał na wesele.

Radośnie bawiliśmy się do odpowied11

niej godziny. Furorę zrobiła temperamentna Tula (żona Andrzeja-greczynka) tańcząc zorbę i buzuki. Nie obyło
się bez nauki tych skocznych greckich
tańców.
Nie bylibyśmy sobą, gdyby zabrakło nas w niedzielę na mszy. Czytanie lekcji i dbałość o intencje to specjalność Zdziśka „Grubego”. Zawsze
wspominamy we wspólnej modlitwie
naszych wspaniałych Nauczycieli żyjących, tych którzy już odeszli i kolegów. Dla Zdzicha nie stanowi problemu odległość. Pada hasło spotkanie,
więc jest. Co tam odległość tylko z NY!
Na jednym ze spotkań jubileuszowych
(1996r.) Zdzisiek był gwiazdą na całego. Po szkole krążyła opowieść, jak to
jeden z naszych absolwentów wśród
Polonii amerykańskiej zorganizował
zbiórkę $ na odbudowę Teatru Polskiego po pożarze. Sam Zdzisiek tak z lekka
i z uśmiechem mówił...
”no, dostałem zaproszenie na otwarcie,
to przyjechałem. Posadzili mnie obok
prezydenta Olka Kwaśniewskiego no
to otwieraliśmy ten Teatr!” Prezydent
mógłby chodzić z nami do jednej klasy
ale nie wybrał LZN-u, jak my.
Złoty Stok opuszczamy w niedzielne południe. Nasze drogi rozchodzą się
w różne strony kraju, Europy i świata.
Ciągle pozostajemy w kontakcie, by
skrzyknąć się na kolejne spotkanie.
Mamy wielką nadzieję, że ponownie
licznie stawimy się na jubileuszu 70 lecia Szkoły w 2016 roku.
Maria Wróblewska zd. Karolewska „Karolcia”
12

Dni otwarte
W dniach 20 i 21 marca br. odbyły się w szkole dni otwarte.
Młodzież gimnazjalna i rodzice zwiedzili gabinety przedmiotowe i przygotowane okolicznościowe prezentacje
i wystawy. Mieli okazję rozmawiać
z dyrekcją, nauczycielami i uczniami.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się gabinety przedmiotów zawodowych; mechatronicznych, mechanicznych i lotniczych.
Ulotka o naborze w załączeniu.

Zagraniczne praktyki
z Erasmusem+

W listopadzie 2014 roku uczniowie Lotniczych Zakładów Naukowych
wyjechali na miesięczne praktyki zawodowe do Berlina i Bolonii w ramach projektu Europejskich Praktyk
Zawodowych Erasmus +.
Projekt Erasmus+, Europejskie Praktyki Zawodowe jest skierowany do
młodzieży, a jego celem jest szeroko
pojęte poszerzanie kompetencji zawo-

dowych poprzez zdobywanie nowych
doświadczeń zawodowych w krajach
Unii Europejskiej, kontakt z językiem
obcym, a także z kulturą i życiem codziennym w kraju, w którym realizowane są praktyki.
Do Berlina, po wcześniejszym
wielogodzinnym przygotowaniu językowo – kulturowym, wyjechało, pod
opieką nauczyciela, 8 uczniów z klasy
3bt technik – mechatronik i 7 uczniów
z klasy 3dt technik eksploatacji portów
i terminali.
Miesięczne praktyki w stolicy Niemiec pozwoliły uczniom zdobyć nowe doświadczenie zawodowe,
miały także istotny wpływ na rozwój
osobisty uczestników. Poza możliwością wykazania sie własnymi umiejętnościami i zdobyciem nowych umiejętności kierunkowych praktykanci
musieli także zmierzyć się z innymi,
niejednokrotnie dla nich nowymi
wyzwaniami, takimi jak choćby porozumiewanie się w języku obcym,
planowanie własnego budżetu, samodzielne podejmowanie decyzji i wypracowanie prawidłowych relacji
w grupie.
Na uczestników projektu czekała w Berlinie także bogata oferta
kulturowa: zwiedzanie zabytków Brama Brandenburska, Unter den Linden, Eastside galery, Siegessäule, katedra berlińska, Alexanderplatz, Sony
Center , pałac Sansouci w Poczdamie
– to tylko nieliczne przykłady.
Uczniowie mieli także okazję zwiedzić

budynek Reichstagu, z którego dachu
można podziwiać panoramę miasta.
Duże wrażenie zrobił na nich również
pobyt w muzeum techniki.

Niewątpliwie
dodatkową
atrakcją listopadowego pobytu w
Berlinie była możliwość uczestnictwa
w obchodach 25 – lecia upadku muru
berlińskiego. Dużą atrakcję stanowiły
dla wszystkich także rozpoczynające
się pod koniec miesiąca, głęboko zakorzenione w niemieckiej tradycji, jarmarki.
Joanna Madej

Z pamiętnika praktykantki Oli
z pobytu we Włoszech...
15.11.2014
Był to jeden z najpiękniejszych dni,
jakie dotąd przeżyłam. Wstałam około
8 rano, zaspana, zaczęłam się szykować do wyjścia. O 9:15 była zbiórka w
holu, gdy się wszyscy zeszli, wyruszyliśmy na peron. Mieliśmy aż 3 przesiadki w drodze do Florencji. Sama
podróż przebiegła w porządku, głów13

nie słuchałam muzyki, nie wiedziałam
jeszcze, co mnie czeka na miejscu. Po
przyjeździe od razu skierowaliśmy się
do restauracji, gdzie dostaliśmy dwudaniowy obiad. Była to pasta z sosem
pomidorowym ,a także trzy przyprawione i grillowanie kawałki chyba
bakłażana ze smażonym ziemniakiem,
było przepyszne. Od zawsze kuchnia
włoska była moją ulubioną, a fakt, że
jem jej potrawy we Włoszech, niesamowicie mnie cieszy. Po obiedzie
udaliśmy się na plac (nie pamiętam
nazwy), gdzie był festiwal smaków
z poszczególnych regionów świata
(według mnie tak to wyglądało), czekaliśmy tam na przewodniczkę. Już ze
względu na wędrówkę ciasnymi uliczkami Florencja mnie czymś urzekła,
ciepłe barwy budynków wyglądały
wspaniale, nawet w tak pochmurny i
szary dzień. Jest tam całkiem inaczej
niż we Wrocławiu, poznawanie nowych kultur jest ciekawe i coraz bardziej mi się podoba. Przewodniczka
się spóźniła, ale to nie miało znaczenia, gdyż Paulina zabrała mnie i 8 kolegów na dach renesansowego, czterogwiazdkowego hotelu. Spędziliśmy
tam z piętnaście minut, było przepięknie, z jednej strony góry, z drugiej panorama Florencji. Mam piękne zdjęcia
i będzie to najlepsza pamiątka. Po zejściu na dół minęła chwila i Pani Gosia nadeszła. Szybko dostaliśmy odbiorniki i wyruszyliśmy. Zobaczyłam
tyle wspaniałości! Z uwagą słuchałam
przewodniczki, starałam się trzymać
14

blisko niej, aby nic nie umknęło mojej
uwadze. Zwiedziliśmy Katedrę Santa
Maria del Fiore z jej słynną czerwoną bryłą sklepienia, dominująca nad
dachami Florencji, Dzwonnicę Giotta,
Baptysterium San Giovanni z Drzwiami Raju, przespacerowaliśmy się po
Piazza della Signoria, głównym placu miasta, gdzie zobaczyliśmy Pałac
Signorii, Bazylikę Santa Croce z 276
grobowcami znanych Włochów. Na
koniec pobytu we Florencji przeszliśmy przez Most Złotników. Była to,
już nie mam określeń, ale najwspanialsza wycieczka, na jakiej dotąd
byłam! Czeka mnie jeszcze Wenecja
i czuję, że będzie również wspaniała.
Mimo, że padał deszcz, nie popsuło to
naszych planów. Po zwiedzeniu udaliśmy się na pociąg powrotny. Zanim
poszłam do akademika, byłam na Festiwalu Czekolady. Piłam najsmaczniejszą czekoladę! W sobotę wszystko
było „naj”. Wróciłam późno do domu
wraz z sześcioma kolegami.Autobusy
tego dnia jeździły, jak chciały, do tego
doszły korki i trudne warunki atmosferyczne. Tego dnia zasnęłam z uśmiechem na twarzy.
Aleksandra Karlikowska, 3dt

Spotkania z Absolwentami
Kontynuujemy spotkania z
młodzieżą na lekcjach wychowawczych.

Piotr Kuna

6 lutego br. z młodzieżą klas Iat, 1ct,
1dt spotkał się Piotr Kuna absolwent
1996r. autor projektu Izby Historii LZN.
Opowiadając o swojej drodze zawodowej i zainteresowaniach zaprezentował swoje fotografie, których
wystawa odbywała się wówczas w
szkole. Podzielił się również z młodzieżą wrażeniami z podróży po krajach
Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
Zdjęcia Piotra można było przez 3 tygodnie oglądać na korytarzu szkolnym.

Paweł Oskroba

16 marca br. Paweł Oskroba absolwent 1996 spotkał się z uczniami klas
4at, 3at, 2at, 2ct. Zaprezentował siebie i
firmę Air-Com PNEUMATYKA-AUTOMATYKA, której jest współwłaścicielem. Młodzież miała okazję obejrzeć
liczne urządzenia techniczne, z którymi
zmierzą się w szkole i życiu zawodowym.
Hydraulika i pneumatyka to obecnie
jedne z najbardziej potrzebnych dziedzin technicznych, właściwie nie ma
obecnie mechanizmów, w których nie
zastosowano by tego rodzaju urządzeń. Są one wykorzystywane, min.:
w medycynie, ratownictwie, górnictwie czy szeroko pojętym przemyśle.
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WALNE - 20 czerwca 2015 roku Szanowni Członkowie Stowarzyszenia i Absolwenci LZN

Do Członków Stowarzyszenia.
Zarząd informuje, że
20 czerwca 2015 roku o godz. 10.00
odbędzie się Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze Stowarzyszenia.
Ze wzglęgu na wagę omawianych spraw m.in.: 70-lecie LZN,
Izba Historii, prosimy o zaplanowanie czasu i udział w zebraniu.
Program prześlemy w zaproszeniu.
Dziękujemy Zarząd.

Ze szczególnym apelem zwracamy się do Członków Stowarzyszenia
o uregulowanie bieżących i zaległych
składek /można wpłacać w ratach/.
Aby zrealizować projekt Izby
Historii LZN, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi - część środków
ze składek, darowizn i 1%
/wystarczy w PIT wpisać KRS/ chcemy przeznaczyć na ten cel.
Ponadto ze względu na duże zaległości składkowe nie przyznaliśmy
w tym roku szkolnym stypendium
edukacyjnego.
Prosimy o mobilizację.

Podziękowanie za 1%

Szanowni Absolwenci, Koleżanki, Koledzy, Sympatycy Stowarzyszenia oraz Przyjaciele z Rodzinami!
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy przekazali
na cele statutowe Stowarzyszenia 1%
podatku za rok 2014.
Środki te wykorzystujemy na nagrody
dla wyróżniających się uczniów, biuletyny, okolicznościowe wydawnictwa,
a obecnie przygotowujemy materiały
i dokumentację Izby Historii szkoły.
Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań i przekazywanie w miarę swoich możliwości środków finansowych.
Zarząd
Zespół redakcyjny: Barbara Ostroróg, Teresa Kasztelaniec-Jaworska, Joanna Zielińska
www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl / /www.klublzn.pl /
/e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm
tel./fax 71/ 330 70 53 (bezpośredni), 71/ 345 61 79 w. 154
dyżur: środa 10.00 - 15.00
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