Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu nadziei, która nie gaśnie,
własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji i muzyki,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
uśmiechu przyjaciół, pogody ducha,
słońca świecącego w dni ciemne i pochmurne,
chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami
oraz spełnienia wszystkich marzeń, czyli po prostu
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Życzy
Zarząd Stowarzyszenia…
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Spotkania klasowe
Kartki z wakacji

Wisia bardzo  rozwinęła się w sposobie podróżowania od pociągów z plecakiem do podróży własnym autkiem.
Tego lata przywozi Barbarę Ostroróg
z Klarą jej cudną wnuczką.
Klara  fotografuje z pasją.
Pierwsze dni pobytu to poznawanie
Kaszub. Jestem przewodnikiem i odpowiadam za program wyjątkowych
gości. Pokazuję piękne okolice bogate
w lasy, jeziora, ciekawą i wyjątkową
przyrodę oraz dobra kultury kaszubskiej. Przebywamy szlaki turystyczne
na Wdzydze, do Szymbarku i bliżej
wokół Brus i powiatu chojnickiego.
Odwiedzamy Swornegacie, Charzykowy, Park Narodowy - Bory Tucholskie i
Dom-muzeum Józefa Chełmowskiego,
naszego wybitnego twórcy ludowego.

Pierwsza kartka:
Lato 1997 roku zaczęło się
od   powodzi. Wrocław zalewa wielka
woda.
Wisia z małą Agatką jakoś wydostają
się i uciekają nad morze. Spotykamy
się  żeby spędzić kilka dni w Karwi. Nasze dzieci są małe. Małgosia, Agatka i
Mateusz zapoznają się i przez kolejne
lata razem z mamami, koleżankami
z LZN spędzają   wakacje.   W każdym
roku jest pobyt nad morzem i na  Kaszubach. Gdy dzieci stają się nastolatkami zaczynają swoje wakacyjne wędrówki na obozach czy koloniach a my
nadal spotykamy się na naszych wakacjach. Tak już jest od dwudziestu lat.
Zaplanowałyśmy nasze tegoroczne
wakacje z prof. Barbarą Ostroróg. W kolejnych dniach dołączają koledzy
Udało się, przyjęła zaproszenie na Ka- z naszej klasy: Krzysiek S., Zbyszek M.,
i Marek L..
szuby.
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Koledzy, którzy przyjęli zaproszenie na kilka dni wspólnego pobytu
są w towarzystwie żoneczek. Główną
atrakcją dla wszystkich gości ma być
udział w intronizacji króla w naszym
Bractwie Kurkowym. Na ucho mówimy sobie, że czas na Zbyszka.
Jest w bractwie od początku, od powstania 20 lat temu.
Piątkowe popołudnie 11 sierpnia spędzamy w domu. Skończyło się grillowanie. Są MŚ w LA.
Zaczyna się wieczór jako jeden z nielicznych, ciepły i wymarzony. Z Barbarą siedzimy na tarasie, rozmawiamy.
Wyznaję, że to, co mi się w życiu udało to dobry Kaszub z całymi pięknymi
Kaszubami i tak sobie spokojnie tutaj
żyjemy. Barbara pokazuje mi ciemną
chmurę nadchodzącą z południa, drugą ze wschodu i mówi. ”nie podobają
mi się, będzie burza, na chmurach się
znam, bo już trochę żyję”. Po pierwszych błyskach wchodzimy do domu.
Fajtek rzuca na złoty medal i zaczęło
się.
Z południowej strony w dom uderza
nawałnica-wirujące powietrze z deszczem i wszystkim, co porwało ze sobą.
Po chwili zapada ciemność. Tylko niebo i czarna, otaczająca nas przestrzeń
przeszywana jest jasnością błyskawic.
W domu pojawia się przerażenie i panika. Przez wszystkie południowe okna
wlewała się woda, parapety okienne
są jak katarakty na wodospadach. Rusza akcja ratunkowa. Przy nikłym światełku znalezionych świec świątecznych

wszyscy goście i domownicy walczą
z wodą. Walka trwa ok. 2 godzin.
Ciemność i przerażająca cisza wypro-

wadzają nas z domu. Nic nie widać.
Przestraszeni, biegający sąsiedzi,
oświetlający latarkami otoczenie, żeby
zobaczyć cokolwiek .
Potem pierwsze syreny straży pożarnych przeszywają ciszę po burzy-tornadzie-armagedonie!
Żadnego kontaktu ze światem.
Nikt nie odbiera telefonu. Cisza!
Z gośćmi doczekujemy do rana trochę
drzemiąc. O normalnym śnie nie ma
mowy. Ogrom zniszczeń i strat dopiero zaczyna odsłaniać się z nastaniem
dnia i kolejnych dni.
Jedyna słyszana muzyka to syreny straży pożarnej z rykiem pił walczących
z wiatrołomami, które są wszędzie.
W domu trzeba organizować życie.
           W dobrych momentach jest nas
15 osób. Okolica bez prądu. Restauracje, bary nie działają. W sklepach „na
listę” można kupić tylko artykuły podstawowe. Kasy fiskalne wyglądają jak
atrapy.
Wszyscy, wszędzie walczą z czasem
i o przetrwanie. Nie ma mowy o strze3

laniu królewskim. Nawet nie ma możliwości powiadomienia braci kurkowych ani zapytania, co z nimi.
W moim domu dbam by było coś
na talerz dla każdego. Dzielimy się
wszystkim i przeżyciami, jakich dotąd
nigdy nie doświadczyliśmy.
Z mężem wyruszamy na zwiady, czy
kierowca ma jeszcze autobus, którym
mamy jechać do Gdańska? Na kilkukilometrowej trasie nie widzimy lasu.
Wszystkie drzewa leżą w ogromnym
nieładzie. Droga jest przejezdna.
Zastajemy Pikobus sprawny, gotowy
do drogi.

13 sierpnia wyruszamy do Gdańska
na klasową wycieczkę. W programie
mamy Muzeum Solidarności, Muzeum
II Wojny Światowej - najnowsze i Stare
Miasto. Wycieczka jest bardzo bogata.
Uznajemy, że grupowy wyjazd jest powrotem do klimatu wycieczki szkolnej.
Poniedziałkowy spływ kajakowy nie dochodzi do skutku. Wiatrołomy zablokowały rzeki i nie ma szans.
Kiedy będą udrożnione, nie wiadomo.
Oby przyszłoroczny sezon był dobry
dla miłośników turystyki wodnej.
Koleżeństwo rozjeżdża się zmienia4

jąc wakacyjne plany. Najwytrwalsi to
Marek z żoną. Zostają do końca planowanego pobytu. Brak prądu i ciepłej
wody w niczym nie przeszkadza.
Profesor Barbara Ostroróg
przyjmuje zaproszenie na przyszły rok.
Nie spodziewała się, że Kaszuby są takie ciekawe.
Mimo niespodziewanych doświadczeń, zamierza wrócić tu z Klarą.
Ostatnia kartka:
Z Wisią podsumowujemy nasze dwudzieste wspólne wakacje.
Wakacje, jakich nikt by nie wymyślił.
Wszystkie nasze spotkania przenoszą
nas do młodości, pięknego czasu zadzierzgniętych na całe życie przyjaźni
szkolnych.
Teraz pięknych kaszubskich lasów już nie ma. Zewsząd widać niebo.
Tam gdzie był las, wre praca.
Leżą ogromne pryzmy bali drewnianych, stosy gałęzi w nieładzie. O zakazie wstępu do lasu informują tabliczki.
Zawsze spędzałyśmy dużo czasu na
spacerach, odpoczynku i zbieraniu
grzybów.
To już tylko wspomnienie.
Profesor Barbara Ostroróg nie
uczyła naszej klasy.
W moim dorosłym życiu zaprzyjaźniłyśmy się. Jest niezastąpiona w swoim
dziele konsolidacji ludzi związanych
z naszą Alma Mater, w jakikolwiek
sposób.
Karolcia  Vc 1974
Maria Wróblewska

Zjazd V AT 1974
Nartolenie – „Baśka” – Toruń
Te trzy, na pozór niczym nie związane
ze sobą słowa są genezą naszego spotkania klasowego. I to (śmiem twierdzić) nie byle jakiego!.
Nartolenie*
W marcu 2017r., powołano zrzeszenie
miłośników narciarstwa klasowego
Vat rocznik matury 1974 -  Nartolenie.
A ponieważ było to w górach, gdzie
powietrze jest rzadsze, wpadały nam
do głowy swobodne pomysły. Jednym
z nich była organizacja spotkania po
latach z koleżankami i kolegami z klasy.

w Toruniu”. Następnie serie telefonów
i e-maili w celu przekonania i namówienia (bo przecież zawsze kogoś trzeba przekonać) o słuszności miejsca
i terminu zjazdu klasowego.  Pierwsze
odzewy utwierdziły nas w słuszności
spotkania i wyborze miejsca.
Baśka**
           To oczywiście Barbara Ostroróg nasza ukochana wychowawczyni,
a my jej pierwsze  w  LZN-owske „dzieci”, które od 1969 roku, kiedy mali
i przestraszeni ogromem szkoły, białymi fartuchami nauczycieli, tłumem na

Po powrocie z wyjazdu nastąpiła seria
uzgodnień spotkania, terminu i możliwości polatania na samolotach. Dyrektor Aeroklubu Pomorskiego obiecał
wszelką pomoc w tym zakresie, noclegów i wykonaniu lotów widokowych.  
Pierwsza informacja pojawiła się
w czerwcu o „Zjeździe 5at na lotnisku

korytarzach, trafiliśmy pod jej skrzydła. Ona jak matka (trochę patetyzmu
nie zaszkodzi)   zna nas i wychowuje  
udzielając rad po dziś dzień
DZIĘKUJEMY!
Niestety nie mogła uczestniczyć
w klasowym zjeździe z powodów intensywnego i napiętego
5

kalendarza zajęć, ale wiemy, że nam
towarzyszyła. My rozpoczynając nasze
spotkanie połączyliśmy się telefonicznie z Panią profesor i z całych serc oraz
pełnych gardeł odśpiewaliśmy dla niej
STO LAT.
Toruń***
To   miasto jest bardzo interesującym
miejscem z wieloma ciekawymi historycznymi obiektami, miasto Mikołaja
Kopernika, o bardzo ciekawej architekturze. Tu również od wielu lat nasz
kolega kapitan Andrzej Osowski ma
swoją przynależność do Aeroklubu
Pomorskiego. To również wspaniali
ludzie w tym aeroklubie, którzy zawsze pomagają w tego rodzaju inicjatywach. Trzeci atut, to możliwość wykonania lotów widokowych w parze
samolotów, a   jednym z pilotów był
właśnie Andrzej - jedyny latający pilot
z klasy.
Spotkaliśmy się wszyscy na Zjeździe
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w piątek 22.IX wieczorem w klubowej
lotniczej kawiarni i się … zaczęło.
Następnie w  kolejności alfabetycznej
z listy dziennika klasy 5at poszczególne osoby opowiedziały o tym, co się
zmieniło od ostatniego spotkania.   
Rozmowy trwały do późnych godzin
nocnych, no cóż wspomnienia, wspomnienia i jeszcze raz wspomnienia,
przerywane toastami i przekąskami.
Następnego dnia, Andrzej okiem doświadczonego lotnika stwierdził, że z
lotów w godzinach dopołudniowych
nic nie będzie. Zatem zostało zwiedzanie Torunia dzięki uprzejmości dyrektora   Aeroklubu, który załatwił nam
przewodnika, pilota szybowcowego,
znającego historię miasta wyśmienicie.  Oj, oj oj! - jak nas przegonił. Od
centrum aż po mury miejskie, pokazując co najciekawsze miejsca i omawiając ich historię. W trakcie zwiedzania
pogoda powoli się poprawiała, podstawa chmur powędrowała w górę,

widzialność zrobiła się bardzo dobra i
nastąpił moment, w którym przerwaliśmy zwiedzanie miasta i pojechaliśmy na lotnisko gdzie dyrektor, wraz
ze swoimi pracownikami przygotowali
dwa samoloty do lotów widokowych.  
Tam odpaliliśmy „Morany”  (piloci dyr.
Aeroklubu i Andrzej Osowski) i po ulokowaniu pasażerów w samolocie, wykonaliśmy kołowanie, start w zespole,
lot w formacji, powietrzną wycieczkę
nad Toruń, powrót nad Wisłą do lotniska i lądowanie na lotnisku.
Jakież   wrażenia? Jakaż, to   była frajda dla uczestników spotkania?   Zdjęcia, filmiki, dyskusje, rozmowy „jak to
było” -  trwały przez cały kolejny wieczór i  przeciągły się oczywiście jeszcze
do godzin późnonocnych na skutek
tak wielu wrażeń i tych lotniczych i

tych poznawczych.
Niedzielne śniadanie zakończyło Nasz
lotniczy zjazd klasowy. I tu wielka niespodzianka, wszyscy uczestniczący
zgodzili się, że zjazd za dwa lata (50
lecie rozpoczęcia nauki w Lotniczych
Zakładach Naukowych i 45 lecie ukończenia 5at) będzie miał miejsce w
Toruniu -   w Aeroklubie Pomorskim.
Dyrektor Aeroklubu, mile zaskoczony
deklaracją,  obiecał jeszcze inne atrakcje lotnicze dla uczestników Naszej
klasy 5at. Jednocześnie dyrektor wraz
ze swoją małżonką złożyli akces przystąpienia do klasy 5at – chyba spodobała się Im atmosfera klasowa???
Do zobaczenia  w Toruniu w 2019r.
Andrzej Osowski
Janusz Granek

Zjazd rocznika 1966
W dniu 16.09.2017 roku odbył się już
po raz drugi w nowej formule Zjazd
rocznika 1966. Poprzednio spotykaliśmy się w klasach a po uroczystościach
70-lecia naszej Szkoły postanowiliśmy
spotkać się jako cały rocznik.
Spotkanie odbyło się w zacisznym kompleksie sportowo-hotelowym GEM we Wrocławiu. Frekwencja
dopisała, w bardzo miłej atmosferze
spędziliśmy popołudnie (zwiedzaliśmy

Psie Pole – wszystkim bardzo podobał się zrewitalizowany Rynek Psiego
Pola). Było dużo wspomnień, zdjęć z
okresu naszej edukacji w Lotniczych
Zakładach Naukowych. Szkoda tylko,
że nie dopisała pogoda.
Na zakończenie wszyscy zadeklarowali udział w kolejnym spotkaniu
w przyszłym roku.
						
Ryszard Marszałek
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Lotnicy, piloci i pasjonaci latania
W dniu 28.08.2017 roku z okazji Święta Lotnictwa Polskiego odbyło się spotkanie  przedstawicieli Klubu Lotników
„Loteczka”, seniorów lotnictwa oraz
Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli... LZN przy Pomniku Lotników
na osiedlu Gądów we Wrocławiu.
Uczestnicy złożyli okoliczniościowe
wieńce i kwiaty.
Następnie wszyscy przeszli na plac
przed dawnymi budynkami lotniska

sportowego Wrocław - Gądów, gdzie
przy pamiątkowych tablicach złożono
również wiązanki kwiatów. Na tablicach umieszczono informacje dotyczące lotniska sportowego.
Przedstawiciele Stowarzyszenia... zostali zaproszeni do siedziby Wrocławskiego Klubu Balonowego na „małą
czarną”.
Napisał: Józef Michalec

' "Loteczka"
Z historii Klubu Lotnikow
Klub Lotników „Loteczka” we Wrocławiu z inicjatywy środowisk lotniczych
Wrocławia i okolic zawiązał się w październiku  1987 roku. Inicjatorami powstania Klubu byli: koledzy: Stanisław
Błasiak i Zbigniew Gajewski.
        Początkowo członkowie „Loteczki”
w liczbie około czterdziestu osób spotykali się w Osiedlowym Domu Kultury "Popowice" we Wrocławiu. Po kilku
zmianach, od 15 lat Klub ma swoją sie8

dzibę niedaleko portu lotniczego we
Wrocławiu przy ul. Przybyły 22. "Orle
Gniazdo" sąsiaduje z Hotelem Kosmonauty. Dzięki właścicielowi całego
kompleksu kol. Adamowi Biskowi  brać
lotnicza spotyka się tu w każdy drugi
wtorek miesiąca. Spotkania te mają
już ponad 30-letnią tradycję.
Po rejestracji w Sądzie, od roku 2000
„Loteczka” ma status Zrzeszenia.
Obecnie Klub zrzesza około 200 człon-

ków. Nie jest to ilość stała, bo członków przybywa i ubywa...
W szeregach Klubu są piloci samolotowi, szybowcowi, skoczkowie spadochronowi, osoby obsługi naziemnej, modelarze, publicyści lotniczy,
entuzjaści lotnictwa. Wielu z naszych
członków pracuje zawodowo lub społecznie realizując swoją lotniczą pasję. Podczas comiesięcznych spotkań
omawiamy aktualności lotnicze, korzystamy z prelekcji prezentowanych
przez zapraszanych gości. Jest czas na
wspomnienia...
Każdego roku na przełomie miesięcy maj/czerwiec organizujemy Galę
Wręczenia Złotych Lotek, podczas
której wyróżnione przez Kapitułę osoby otrzymują statuetkę Złota Lotka i
sadzą swój Dąb Chwały w Alei Ludzi
Przestworzy.
Aleja powstała przy "Orlim Gnieździe"
a liczy obecnie ponad 120 szt. rosnących drzew.
Klub Lotników „Loteczka” utrzymuje

kontakty z innymi lotniczymi organizacjami. Do nich należą między innymi:
Aeroklub Jeleniogórski, Aeroklub Leszczyński, Aeroklub Wrocławski, Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli
i Sympatyków LZN, Lotnicze Zakłady
Naukowe we Wrocławiu, Kluby Seniorów Lotnictwa.
Jesteśmy w szkołach podstawowych
na spotkaniach z młodzieżą.
Czcimy pamięć lotników i członków
Klubu.
Klub jest posiadaczem honorowych
wyróżnień:
- Błękitne Skrzydła 2000 r.
- Dyplom Honorowy FAI 2005 r.
- Statuetka Dedala 2017 r.
Zarząd Klubu, którego Prezesem jest
kol. Piotr Radomski realizując wynikające ze statutu przedsięwzięcia podejmuje szereg innych inicjatyw, które
zmierzają do kontynuacji 30-letniej
tradycji „Loteczki”.
Opracowanie: Henryk Kucharski
Wrocław październik 2017 r.
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"Rzecz o spotkaniach
'
'
z Tadeuszem Dobrocinskim
/ vel Dobraczynskim"

Staje przede mną niełatwe zadanie!!
   Otóż, mam do napisania w wielkim
skrócie sprawę związku trzech żywiołów… a właściwie to jednego „żywiołu” – z którym spotkałem się wraz z
innymi członkami Stowarzyszenia   …i
„Loteczki” – w podwrocławskim (nomen omen) Dobroszowie Oleśnickim.
   Ten „żywioł”, to życie Tadeusza Dobrocińskiego, które ma ścisły związek z
dwoma – jak już wspomniałem wcześniej – innymi żywiołami: wodą i powietrzem … z tym ostatnim żywiołem
czyli z powietrzem jakby trochę więcej…Ale....Do „rzeczy”!
   Gdzieś …w połowie września br.

w sobotni, deszczowy i pochmurny
poranek wyruszyliśmy w kolumnie kilku aut do Dobroszowa Oleśnickiego
właśnie!
   U bramy, wśród ociekającej deszczem
gęstwiny drzew, krzewów, jesiennych
kwiatów i oplotów dzikiego wina przywitali nas gospodarze tej blisko hektarowej „panderozy”, państwo Iwona i
Tadeusz w otoczce czterech dłu10

gowłosych owczarków niemieckich…
   Z gęstwiny zieleni wychylały się rzeźby; a to jastrzębia, dalej zaś kilku czapli, a także wykonana rękami Gospodarza figura kobiecego aktu w pozycji
zdecydowanie odbiegającej od ogólnie przyjętych kanonów dla tego pokroju rzeźb…
    Idąc „gęsiego” wąskim traktem
wśród zieleni doszliśmy do…stworzonego naturalnie; czyli przez gęste zarośla nad brzegiem oczka wodnego…  
t u n e l u  a e r o d y n a m i c z n e go !!!
   Naszym zdumionym oczom ukazały
się umocowane na różnego typu stojakach-masztach wirujące pod naporem naturalnego ciągu powietrza konstrukcje wiatrakowo-wirnikowe, kręgi,
tarcze; jakby wyjęte „żywcem” z turbin lotniczych silników odrzutowych,
trójramienne zakończone kolistymi
formami łopat śmigła…Wszystko to
poruszało się pomimo ledwie wyczuwalnego ruchu powietrza…Przechodząc dalej; obok kolejnego porośniętego rzęsą wodną oczka doszliśmy do
pokrytego folią tunelu-namiotu…tym
razem pełniącego funkcję pracowni –
warsztatu Pana Tadeusza. Wewnątrz,
wśród twórczego zamętu przeróżnych
elementów, płyt styropianu, listew,
rur, jakichś bliżej nieokreślonych konstrukcji, wzdłuż stołów warsztatowych
zarzuconych narzędziami, wiertłami,
pilnikami i innym sprzętem towarzyszącym pracy ręcznej spoczywał pro-

totyp pojazdu(?)… łodzi (?)…Być może
czegoś równie latającego (?) … Czegoś,
co dla uruchomienia będzie wymagało znikomej ilości energii tak mechanicznej, jak i wysiłku mięśni ludzkiego
ciała.
    W głębi ogrodu; przy smakowicie
dymiącym grillu leżał stos czasopism
„Skrzydlata Polska” z lat ubiegłego
wieku… Wśród wielu starych egzemplarzy najwidoczniej przeznaczonych
do celów „podpałkowych” ktoś z „Loteczki” wskazał numer „Skrzydlatej…”
z 1973 r. !
   W tym numerze, na ostatniej – nieco sfatygowanej – stronie znalazłem
artykuł ponoć jednego z absolwentów
TBS-LZN z lat minionych – Andrzeja Stacha. Obok znaku – z pieczęci; z
symbolem „KAK” i z napisem w otoku;
„Klub Amatorów Konstruktorów” widniał tytuł: TADEUSZ DOBRACZYŃSKI
Z WROCŁAWIA
   Artykuł wraz ze zdjęciem „z młodości” Pana Tadeusza, w całości opisuje
pasje i działalność w zakresie w/wym.
obu żywiołów tego młodego wówczas
człowieka. Dowodem na to jest jego
droga życiowa do połowy lat siedemdziesiątych a także do chwili obecnej…
   …Wracając z „zarekwirowanym” historycznym egzemplarzem „Skrzydlatej …” do grilla, Pan Tadeusz, wyciągając z małego magazynku-szopki
kilkanaście egzemplarzy modeli różnego rodzaju i kształtu, szybowcowo i
płynnie latających w trwającej mżawce wprowadził nas – mimo komplet-

nego przemoczenia od pasa w dół –
mnie i kolegę Mariana Skąpskiego w  
zadziwienie…Te „latające” przedmioty
nijak nie kojarzyły się nam ze znanymi
potocznie i na pierwszy rzut oka rozpoznawalnymi modelami samolotów
czy szybowców. Były to bowiem kwadraty, romby, owale, wręcz koła – niby
latające spodki rodem z kategorii UFO
lub… coś na kształt ram obrazów…
Żadnych znanych nam z dotychczasowej wiedzy lotniczej profili aerodynamicznych, żadnych opływowych
kształtów kroplowych itp.
Dominowały kanciaste kształty przypominające raczej najnowsze typy bojowych samolotów USA. Zbudowane
ze styropianu i listewek modele uświadamiały nam nowe kierunki w aerodynamice…
   Uroki grillowania w deszczu, widać na
zdjęciu dwóch pilotów byłego Zakładu
Usług Agrolotniczych. Jeden z nich ten
po lewej – Pan Andrzej Maszczyński –
pilotował z Zielonej Góry do Wrocławia samolot AN-2 stojący obecnie na
trawniku vis a vis budynku głównego
LZN. …a pomiędzy nimi wciska łeb ku
smakowicie pachnącym kaszankom
i kiełbaskom z grilla jeden z czterech
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owczarków Właścicieli – Brutus.
Ciekawość, wspólna dla „zakręconych”
pod wpływem tzw. „latania” i propozycja napisania „czegoś” na temat do
biuletynu „Stowarzyszenia…”doprowadziła nas do drugiego spotkania…!
    14 października br. powtórnie odwiedziliśmy Dobroszów. Przyszła pora
na uzupełnienie wiedzy…
Pan Tadeusz urodził się w 1937 roku
w m. Łodygowice i …Może to genius
locci ale od dziecka czuł „pociąg” do

nych… Po 9 latach wrócił do Polski.
Czas jakiś pracował we wrocławskiej
TV. Zajmował się też lotniarstwem…
Jego staraniem powstało m.in. stanowisko startowe lotni na szczycie podwrocławskiej Ślęży. Przy jego udziale
Aeroklub Wrocławski przejmuje lotnisko w Mirosławicach gdzie do dziś stacjonują motolotnie pasjonatów tzw.
„miękkiego płata”. Amatorsko projektuje przeróżne aparaty latające,
do dziś zajmuje się konstrukcją i aerodynamiką bezzałogowców – tzw.
dronów. Nie porzuca też swej drugiej
pasji - projektowania obiektów pływających.
    Wróćmy jednak do żywiołu powietrza. Na zdjęciu widać pomysł na samolot transportowy dwupłatowy, który nie kojarzy się już z przysłowiowym
„kukuruźnikiem” czy „Antkiem”. Model tego samolotu ma 5-kołowe podwozie, duży udźwig przy możliwości
lądowania nawet na miękkich łąkach,
łatwość załadunku poważnych gabarytowo ładunków „od tyłu”.

latania. Jego rodzinna miejscowość leżąca w obrębie dóbr ziemskich barona
Otto von Klobus sąsiadowała z szybowiskiem Żar i od czasu do czasu na
przyległych łąkach lądowały samoloty; m. in. nasza „duma narodowa” po
zwycięskim challenge’u w 1932 roku
w Berlinie słynny RWD-6. Może wśród
latających byli Żwirko i Wigura… Kto
wie?
   Czasy powojenne do połowy lat 70tych ub. wieku opisał wyżej cytowany
kol. Andrzej Stach. Lata 80-te to stan
wojenny, pod koniec którego nasz bohater przenióśł się do Szwecji, gdzie I… styropianowy model lata.
kontynuował pracę instruktorsko-lot-     W kolejnym domku zapełnionym
niczą w Królewskich Siłach Powietrz- modelami, książkami, stertami czaso12

pism fachowych i biuletynów, proporcami stowarzyszeń i klubów lotniczych
oraz; niemal z całego świata wszelakich odznak i medali związanych z

bernacji jakoś nie wadzą nikomu
a wchodzą nieproszone, przez okno.
    Odjeżdżamy po ponad trzygodzinnym spotkaniu, które nie wiadomo
kiedy minęło, obdarowani zabytkową
(z 1935 roku!) kartonową plakietką
z autografem pana Tadeusza. Na plakietce widnieją pierwsze litery KAA:  
Krakowskiego Aeroklubu Akademickiego.  To do zbiorów Izby Historii
i Tradycji – LZN na Psim Polu.
   Trzecia wizyta to wspomnienia m.in.
wizyty Stanisława Skalskiego, który
odwiedził Dobrocińskich po złożeniu
we Wrocławiu prochów innej legendy
awiacją ujrzeliśmy plakat jubileuszowy polskiego lotnictwa – Bolesława Orliń– pamiątkę po wizycie przedstawiciela skiego, uczestnika rajdu Warszawa-Torosyjsko-amerykańskiego rodu Sikor- kio.
skich, twórców całej rodziny amerykańskich śmigłowców. Tam też ujrzeliśmy model samolotu pasażerskiego,
który mógłby wodować bezpiecznie
na oceanie, wykorzystując jako pływaki umieszczone wzdłuż kadłuba zbiorniki paliwa.
    Na koniec odwiedziliśmy miejsce
„do życia”. W domu obrośniętym po
komin dzikim winem króluje livingroom. Można by sądzić, cóż – współczesność, duża przestrzeń, część jadalna,
kominek, obrazy, bibeloty, pamiątki, Podziwialiśmy wtedy wykonany przez
meble, ale…Pod jedną ze ścian ozdo- pana Tadeusza „do latania” model
bioną tematycznie leśną fototapetą RWD-9 w skali 1:0,75 (!?).
rozlewa się naturalnie zaaranżowana Stoi ze złożonymi skrzydłami w przyp r a w d z i w a  mini  s a d z a w k a!!!  We- domowym hangarze.
dług relacji Gospodarza na okres zimy */ co do poprawności używanego naokoliczne żaby szukają w niej miejsca zwiska sam jego właściciel ma pewne
na przetrwanie. Przy skłonności do hi- wątpliwości… J.J.(K.) Majerski
13

Lotnicy, piloci i pasjonaci latania

30 września 2017 roku z inicjatywy
Klubu „Loteczka” we Wrocławiu zaprzyjaźnionego ze Stowarzyszeniem
Absolwentów Nauczycieli i Sympatyków LZN odbyła się wycieczka do
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nasi koledzy i koleżanki w ten
sposób uczcili 30 – lecie istnienia swojego klubu, który powstał na początku
października 1987 r. na wrocławskich
Popowicach. Pogoda była przepiękna,
idealna do zrealizowania wyznaczonego celu. Tego dnia naszej wyprawie
towarzyszyła jeszcze jedna lotnicza
rocznica. 111 lat temu, 30 września
1906 roku w Paryżu   zorganizowano
pierwsze Międzynarodowe Zawody
Balonów Wolnych zwanych od nazwiska pomysłodawcy „Pucharem Gordona Bennetta”. Zawody odbywały się
cyklicznie przerwane pierwszą
14

oraz II wojną światową, a polscy piloci balonowi odnosili w nich znaczące
sukcesy.  W latach 1932 – 1934 załoga
w składzie Franciszek Hynek i Zbigniew
Burzyński trzy razy pod rząd odniosła
sukces w zawodach i tym samym puchar stał się polską własnością. W Muzeum oczekiwał na nas przewodnik,
który od razu zastrzegł, że nosi niepolskie nazwisko, co we mnie szoku nie
wywołało, bo i ja   tak mam od urodzenia. Pan Jan Hoffmann okazał się
przewodnikiem nietuzinkowym. Jego
zamiłowanie do lotnictwa przebijało
z każdego wypowiedzianego słowa.
Imponował ogromną wiedzą opisując
historię lotniska rakowieckiego (teren
dzisiejszego muzeum) i muzealnych
zbiorów. Jak się okazało, wymieniona wyżej 111 rocznica miała związek
z Krakowem, bowiem na pierwszymi

aparatami latającymi jeszcze w czasach austriackich były właśnie balony.
Podczas swojego pobytu goście muzeum obejrzeli i wchłonęli wiedzę na
temat przedstawianych eksponatów
Zwiedzanie zaczęliśmy od samolotu
Messerschmitt Bf-109 G . Wiele lat po
wojnie został wydobyty z dna jeziora
i odrestaurowany. Odnaleziono też
szczątki pilota. Pracownicy Muzeum
odnaleźli w Niemczech jego żyjącego
brata i zaprosili do Krakowa, aby mógł
zobaczyć maszynę. Stojącą naprzeciw
„messera” jedną z nowszych wersji  
Spitire’a Mk XVI zaprezentowano
w barwach polskiego 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego (naprawdę nigdy w nim nie służył. Ten
konkretny egzemplarz brał udział w
brytyjskim filmie „Bitwa o Anglię” z
1966 r.  Bardzo ciekawie prezentował
się prototyp  samolotu LWD (Lotnicze
Warsztaty Doświadczalne) „Żuraw”
z czasów tuż powojennych. Ta lekka
konstrukcja uzbrojona w karabin maszynowy (planowano nawet działko)
była przygotowana specjalnie do zwalczania oddziałów   UPA. Nie wprowadzono jej do produkcji, bowiem walki się zakończyły. Samolot przybył na

Muzeum na dzień przed nami i zaprezentowano go jeszcze bez zamontowanych skrzydeł. Jego konstruktorem
był Tadeusz Sołtyk, znakomity polski
konstruktor lotniczy, twórca późniejszego TS-8 Biesa i TS–11 Iskry.  Zainteresowanie wzbudził Jak-23, pierwszy
myśliwiec odrzutowy na szerszą skalę  
używany przez lotnictwo polskie po
II wojnie światowej. Maszynę chwalił
polski pilot kosmonauta – Mirosław
Hermaszewski. LZN posiadał kiedyś
taki samolot w swoich zbiorach. Amerykański myśliwiec uderzeniowy
F-105D Thunderchief z okresu wojny
wietnamskiej budził podziw masywną
sylwetką i nietypowym napisem „The
Polish glider” (polski szybowiec) na
kadłubie. To pomysł Amerykanina polskiego pochodzenia gen. Donalda Kurtyki, który był pilotem tego samolotu.
Kurtyka przeczytał w prasie o osiągnięciach polskich konstruktorów szybowców i polskich szybownikach. Chociaż
Polska i USA znajdowały się wówczas
we wrogich obozach militarnych, nie
zmniejszyło to dumy generała ze swoich rodaków. Samolot stojący w Muzeum jest jego darem. Maszyny tego
typu używane były masowo podczas
wojny wietnamskiej i poniosły ciężkie
straty. Bardzo niepozornie przy F-105
prezentował się dwusilnikowy Cessna
A27B Dragonfly z 1968 roku. Samolot
o napędzie turboodrzutowym, przeznaczony do szkolenia pilotów, po
zamontowaniu uzbrojenia okazał się
bardzo groźną (i tanią) bronią do wal15

ki przeciwpartyzanckiej. Stosunkowo
wolny (maksymalna prędkość to 816
km/h) samolot świetnie nadawał się
do rozpoznawania i atakowania celów
w dżungli czy górach, których szybkie
i ciężkie odrzutowce nie były w stanie
zidentyfikować. Niedaleko stanowiska
Cessny obejrzeliśmy samoloty myśliwskie szwedzkiej produkcji: SAAB AJSF
37 Viggen w wersji rozpoznawczej i
jego starszego brata: SAAB J 35J Draken w wersji myśliwskiej. Oba samoloty zwracały uwagę charakterystycz-

ną dla szwedzkich rozwiązań sylwetką
bez usterzenia pionowego. Warto dodać, że Draken był pierwszym bojowym samolotem szwedzkim, który
osiągał prędkość ponaddźwiękową.
Kiedy przechodziliśmy obok radzieckiej maszyny Lisunowa Li-2, poprosiliśmy Joasię Zielińską o zrobienie nam
zdjęcia pamiątkowego.   Amerykańskim pierwowzorem Lisunowa był DC3. Dakota, bo taką nosiła nazwę, latała
podczas II wojny światowej i wiele lat
po niej.
Dokładnie 68 lat temu, 30 września
1949 roku po wykonaniu 278 tysięcy
16

lotów w ciągu 15 miesięcy zamknięto most powietrzny niosący pomoc
mieszkańcom Berlina Zachodniego,
odciętym od dostaw przez radziecką
blokadę. Jednym z typów samolotów
wykorzystywanych w tej operacji był
właśnie DC-3 Dakota… Jeśli o mnie
chodzi, nie mogłem sobie odmówić
przyjemności zaprezentowania się
na tle niemieckiego woła roboczego
Luftwaffe  czasów II wojny światowej
czyli samolotu transportowego z 1934
roku, Junkersa Ju-52m3, którego szybko ochrzczono mianem „Ciotka Ju”.
Prezentowany egzemplarz został zakupiony przez MLP w 2013 roku. Brytyjczycy, którzy wystawili maszynę na
sprzedaż, spośród różnych oferentów,
wybrali polską propozycję.
Bardzo ciekawie wyglądał hangar,
w którym przygotowano ekspozycję
odtwarzającą rzeczywistość I wojny
światowej. Świetnie prezentowały się
niemieckie (Albatros), brytyjskie (Sopwitch Camel )z silnikiem rotacyjnym,
którego zasadę działania zrozumiałem
wreszcie dzięki wyjaśnieniu naszego
przewodnika) czy rosyjskie samoloty
(łódź latająca Grigorowicz M-15)
w ciekawej ekspozycji poświęconej

I wojnie światowej. Jeszcze ciekawiej
zaprezentował się niemiecki Halberstadt CL.II. Jego drewniana konstrukcja była kryta płótnem, jak większość
samolotów tamtego czasu. Unikatem
były dwa fakty: że płótno było barwione już na etapie produkcji, a nie amatorsko w jednostkach lotniczych, a
drugie, że rozkład kolorów zaprojektowali niemieccy impresjoniści. Tajemnica wojskowa nie pozwala ujawnić ich
nazwisk…   I jeszcze trzecie zaskoczenie: zamontowany na samolocie silnik
cylindrowy, rzędowy, Mercedes D.III o
mocy 160 KM (118 kW) z 1916 roku
nadal działa! Uruchamia się go poza
samolotem, na specjalnym stanowisku.   Sam samolot jest bowiem zbyt
cenny na takie próby. Jest to jedyna
na świecie zachowana konstrukcja tej
maszyny, warta w tej chwili MILION
dolarów, lekko licząc. Nasz przewodnik brał udział w uruchamianiu tego
silnika na specjalnym stanowisku,
dzięki czemu dowiedział się, skąd się
wzięły słynne lotnicze jedwabne szale.
Jak się okazało, ewolucja nie dotyczy
wyłącznie organizmów żywych. Szale
ewaluowały ze zwykłych szmat, które piloci brali ze sobą do odkrytych
wtedy kabin samolotów, aby wycierać
owiewki przed wypluwanym przez silniki olejem. Szmaty zawijano na szyi,
bowiem tylko wtedy nie odlatywały w
siną dal.  
W tym samym hangarze pracownicy
placówki zrekonstruowali niemieckie
kino polowe z czasów Wielkiej Wojny.

Można w nim obejrzeć zarówno filmy
dokumentalne z lat 1914 – 1918, jak
fabularyzowany dokument w reżyserii samego Petera Jacksona, reżysera
oscarowego „Władcy Pierścieni”.
W filmie występują aktorzy odziani w
doskonale „podrobione” mundury z
czasów I wojny światowej uzbrojeni w
broń i korzystający ze sprzętu w postaci repliki jeżdżącego czołgu
i latającego samolotu pochodzącej z
jednego źródła.   To wszystko wyprodukowali specjaliści - opowiadał nasz
przewodnik - którzy wcześniej dostar-

czali miecze orkom, elfom, ludziom  
i krasnoludom. Ich firma prosperuje
znakomicie. Peter Jackson wykupił w
niej 50% udziału… Kiedy opuściliśmy
ten hangar, ponownie przeniosło nas
w czasie.
Tym razem w okres międzywojenny i lata II wojny światowej. Naszym
oczom ukazały się konstrukcje powstałe przed II wojną światową,
w tym polskie samoloty typu RWD.
Najbardziej znany z nich to RWD-6. Na
tym typie samolotu pilot Franciszek
Żwirko i Stanisław Wigura w 1932 roku  
triumfowali w międzynarodowych za17

wodach sportowych Challenge. Niestety, skonstatował pan Hoffman, konstrukcja zawierała w sobie błąd, który
wkrótce wyszedł na jaw. Otóż skrzydła
(w układzie górnopłata) były podparte
tylko pojedynczymi zastrzałami. Kiedy
w 1934 roku Polacy lecieli na zawody
do Czechosłowacji, wpadli w chmurę
burzową. Poddawane szczególnym
naciskom skrzydła doprowadziły do
wykręcenia dźwigara i jego pęknięcie, co w konsekwencji spowodowało
urwanie się płata i tragiczną w skutkach katastrofę maszyny. Rok później zakłady lotnicze North American
wyprodukowały samolot T-6 Texan.
Samolot w układzie dolnopłata, prezentowany w hangarze niedaleko naszego „erwudziaka” okazał się tak znakomitą maszyną, że jej kolejne wersje
latają do dziś! Naprzeciw Texana stał
De Havilland Venom, drugi po „Meteorze” brytyjski samolot odrzutowy
skonstruowany w 1943 roku, ale do
użytku wprowadzony już po drugiej
wojnie światowej. Wersja widziana
przez nas w hangarze była produkcji

wyprowadzony De Havilland Sea Vampire, samolot przystosowany do działania z lotniskowców, wyposażony w
hak i składane skrzydła. Pewien wkład

w jego stworzenie wnieśli dwaj polscy
przedwojenni konstruktorzy lotniczy:
Stanisław Prauss (konstruktor PZL-23
Karaś, którego model mieliśmy okazję widzieć) oraz Wsiewołod Jakimiuk.
Radziecki Ił-10 nie budził już takich
sensacji, ponieważ LZN miał Taki samolot w swoich zbiorach i to oryginalny, gdy tymczasem w Muzeum można
zobaczyć czechosłowacką kopię tego
modelu pod nazwą Avi B-33. Przy
dwusilnikowym bombowcu Tupolew
Tu-2 zatrzymaliśmy się nieco dłużej
(zresztą jak przy każdym innym samolocie). Przewodnik podkreślał rolę,
jaką odegrał konstruktor tej Maszyny
przy   wydobywaniu z łagrów specjalistów lotniczych do pracy w swoim
biurze konstrukcyjnym, dzięki czemu
wielu z nich uratował życie. O takim
szczęściu mógł mówić m.in. Siergiej
Korolow, późniejszy twórca potęgi raszwajcarskiej.  Obok niego pysznił się kietowej ZSRR. Poczciwy Po-2 (którejego młodszy brat z tej samej stajni go brat swego czasu stał na dziedzińcu
18

LZN) wzbudził mój szacunek, kiedy dowiedziałem się, że jest jednym z nielicznych egzemplarzy ORYGINALNEGO
modelu tej maszyny. Myślę, że w LZN
też stał oryginał. Po wyjściu z hanga-

czas wracać. Udało się obejrzeć tylko
niewielką część zbiorów spośród 181
samolotów, 168 silników lotniczych,
48 szybowców i innych muzealnych
cacek.

ru natknęliśmy się na dwa TS-8 Bies
w plenerowej ekspozycji, Kilkanaście
lat temu widziałem takie samoloty
w locie podczas pokazów na lotnisku
Wilamowo niedaleko Kętrzyna (z lotniska tego swego czasu korzystał Adolf
Hitler, opodal bowiem znajdowała się
jego siedziba Wilczy Szaniec w Gierłoży). Charakterystycznego dźwięku
silników tych maszyn nie da się pomylić z innymi. Trzy godziny zwiedzania
minęły błyskawicznie. Jeszcze tylko
pamiątkowa fotografia przy polskim
PZL M-15 Belfegor (p. Wacław Osękowski nie mógł sobie odmówić odwiedzin tak dobrze sobie znanej konstrukcji, do której powstania przyłożył
rękę wspólnie z Marianem Skąpskim
oraz Władysławem Puchalskim) i…

P.S. Uczestnicy wycieczki składają podziękowanie prezesowi Klubu
Lotników „Loteczka”, panu Piotrowi Radomskiemu i wiceprezesowi
Stowarzyszenia, koleżance Barbarze
Ostroróg za umożliwienia zwiedzania
tak zasłużonej dla polskiego lotnictwa
placówki. Klubowi życzymy dalszych
przynajmniej 100 lat działalności. Specjalne podziękowania składamy dyrektorowi Muzeum, panu Krzysztofowi
Radwanowi, który pozwolił nam zwiedzać swoje włości zupełnie za darmo
i panu Janowi Hoffmannowi za to, że
zabrał nas w niezapomnianą podróż w
czasie i przestrzeni. Do Krakowa wrócimy niebawem z uczniami.                
                Autor tekstu: Witold Wenzel
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/
Ze szkoly
Uroczysta inauguracja roku szkolnego
rozpoczęła się 4 września 2017 r.
Zebranych przywitała pani dyrektor
Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska życząc wszystkim sukcesów w nowym
roku szkolnym i samorozwoju.
W tym roku szkolnym otwarto klasy:
- technik mechanik
- technik mechanik lotniczy
- technik mechatronik
- technik lotniskowych służb operacyjnych
- technik logistyk - klasa z innowacją
pedagogiczną "Służba w Wojsku"
/dwie klasy/
- technik eksploatacji portów i terminali.)
Udało się też otworzyć jedną klasę
szkoły branżowej o dwóch specjalnościach: mechatronik i operator obrabiarek skrawających.
Głos zabrali też ks. Mariusz Wyrostkiewicz i wiceprezes Stowarzyszenia
Absolwentów LZN, Barbara Ostroróg,
życząc udanego roku 2017/2018.
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Pierwszy kwartał minął bardzo szybko
i stał pod znakiem wielu działań.
Uczniowie klas pierwszych mieli szansę zapoznać się podczas ”Biegu integracyjnego klas pierwszych”.
We wrześniu mieliśmy możliwość
przyjrzenia się kilku technikom sztuk
walki w wykonaniu przedstawicieli
Combat-osu.
Pod koniec września grupa internacka
odbyła wycieczkę edukacyjną: „Odkrywamy tajemnice Dolnego Śląska”.
Celem wycieczki było Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy koło Wałbrzycha. W tym samym
czasie uczniowie z klasy mundurowej
wzięli udział w zawodach użyteczno-bojowych klas wojskowych woje-

wództwa dolnośląskiego, które odbyły się 29.09.2017 roku w Kłodzku.
Nasza drużyna zajęła 3 miejsce w tych
zawodach. Uczestniczyli oni w biegu
na trasie OSF, rzucie granatem, strzelaniu sytuacyjnym, składaniu i rozkładaniu broni, moście linowym i pierwszej
pomocy.
13 października stało pod znakiem
święta społeczności nauczycielskiej
i szkolnej. Dzień Nauczyciela to święto
będące upamiętnieniem rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej,
która została utworzona z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W piątkowe przedpołudnie
wszyscy zebrali się w auli LZN, gdzie
uczniowie pod opieką nauczycieli
przygotowali program artystyczny tematycznie związany ze świętem. Mieliśmy też możliwość zobaczenia scenki
rodzajowej związanej ze szkołą w języku angielskim. Potem były życzenia,
kwiaty, słodkości…

Październik - to miesiąc spotkań i konkursów. W ramach projektu „Szkoła w
mieście” uczniowie mogą spotkać się z
nauką w trochę inny sposób, m.in.
w Hydropolis czy w Parku Technologicznym, gdzie była możliwość po-

znania Design Thinking, czyli metody
tworzenia innowacyjnych produktów
i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Klasa 2ct uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez fundację
KA-TET, a uczniowie klas 2bt, 2dt,3at,4at
i 4bt wzięli w warsztatach we Wrocławskim Parku Technologicznym.
Listopad to czas zadumy i refleksji, to
czas wspominania minionych lat i wydarzeń, jak choćby Święto Odzyskania
Niepodległości.
11 listopada uczniowie naszej szkoły,

pod opieką nauczycieli, po raz szesnasty wzięli udział w Radosnej Paradzie
Niepodległości. Mimo przenikliwego
zimna i deszczu ze śniegiem (dokładnie taka pogoda była w poniedziałek
11 listopada 1918), w zwartym szyku,
w łopocie biało-czerwonych flag
i salwach braw zebranej publiczności,
przemaszerowaliśmy z wrocławskiego Rynku na Plac Wolności. Przemarsz
uświetniony był śpiewem pieśni legionowych w wykonaniu klas 1ct
i 1et pod kierownictwem artystycznym
Jaśka Cieśli. Dzień wcześniej uczniowie
klas mundurowych wzięli udział
w Paradzie na Psim Polu.
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'
Slubowanie klas pierwszych
16 października 2017 roku stało pod znakiem ślubowania klas pierwszych i minionej niedawno 99 rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. W pierwszej części uroczystości przedstawiciele
klas pierwszych w imieniu swoich kolegów wypowiedzieli słowa przyrzeczenia.
Świadkami ślubowania byli przybyli na
apel koledzy ze starszych klas, goście, rodzice i nauczyciele.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewaniu
hymnu. Prowadzący, Andrzej Kołodziejczyk, przywitał przybyłych – pierwszoklasistów, dyrektor Jolantę Mazurkiewicz-Kaczyńską, płk. Aleksandra Wlizło,
wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów... LZN Barbarę Ostroróg oraz Prezesa
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Kazimierza Kimso, wszystkich rodziców
oraz nauczycieli.
Padły piękne słowa, o rozpoczęciu nowego etapu życia, o konieczności odpowiedzialności za siebie i kolegów, o odpowiedzialności za dobre imię szkoły.
Pani dyrektor wypowiedziała maksymę
Alexis de Tocqueville, którą powinni kierować się wszyscy „Wolność człowieka
kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność
drugiego człowieka.”
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Pułkownik Aleksander Wlizło wskazał na
siłę składanych obietnic, mówił o tym,
że słowo raz dane musi być dotrzymane.
Jednocześnie zachęcał młodzież do rozważenia służby wojskowej jako jednego ze
sposobów na życie. Natomiast Kazimierz
Kimso powiedział o tym, że ojczyzna potrzebuje zaangażowanych, zdolnych młodych ludzi, którzy poświęcą swoje siły
i umiejętności pracując na rzecz kraju.
Barbara Ostroróg pogratulowała młodzieży wyboru szkoły, wskazując jednocześnie na fakt, że to oni będą świadczyć
o jakości szkoły – ich postawa, zaangażowanie i słowa, które będą wypowiadali
do innych, ponieważ to uczniowie, a później absolwenci są ambasadorami szkoły
w świecie.
Jako ostatnia głos zabrała przewodnicząca szkoły Julia Nowak, złożyła ona obietnicę w imieniu społeczności szkolnej, że
wszyscy będą przestrzegali słów ślubowania, jednocześnie zaprosiła wszystkich
do aktywnej współpracy z Samorządem
Uczniowskim.
Ślubowanie zakończyło się defiladą klas
mundurowych, a meldunek pani Dyrektor, po defiladzie, złożył starszy kadet Michał Jęcek.
Drugim punktem uroczystego apelu była
promocja na wyższy stopień uczniów klas
mundurowych.
Uroczystość uświetnił program artystyczny upamiętniający 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości, przygotowany i
przedstawiony przez uczniów klas: 1ct, 1et,
3ct, 4ct oraz nauczycieli: Urszulę Misiek,
Annę Walczak, Macieja Ciupryka, Mariusza Świerzko i prowadzącego Andrzeja
Kołodziejczyka.

'
Rok po Zjezdzie
70-lecia LZN
Do Absolwentów
8. pażdziernika 2016 roku było uroczyście, dostojnie i wziośle, mimo padającego deszczu i szarugi jesiennej.
Drodzy Absolwenci   - przyjechaliście
z różnych stron świata i Polski na nasze i kolegów wezwanie. Niewątpliwie
przeżyliście wiele radosnych chwil,
którym towarzyszyły wspomnienia.
Nie tylko szkoła, ale internat, a teraz
Stowarzyszenie... były miejscem do
odświeżenia kontaktów i starych przy-

jaźni.
Słyszane okrzyki
- to Ty...
-przypomnij, jak się nazywasz /mimo
plakietek - nie te oczy/
-uściski, całusy, pozdrowienia potwierdzały zadzierzgnięte przed laty więzi.
Odwiedzając Izbę Historii i Tradycji
LZN i Stowarzyszenie... wielu z Was
wyrażało gotowość dołączenia do nas.
A obecnie? Część Absolwentów dotrzymała słowa, a na innych czekamy.
Przyślijcie DEKLARACJE i dołączcie do
nas, w myśl starej maksymy „kupą raźniej”  i działać też łatwiej.
Czekamy na Wasz akces
                            Zarząd Stowarzyszenia
P.S. Deklaracja do pobrania na stronie
lub w siedzibie Stowarzyszenia...

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się
z gorącym apelem o regularne opłacanie składek członkowskich (w tym
zaległych).
Płacenie składek członkowskich jest
prawem i jednocześnie obowiązkiem
wszystkich członków Stowarzyszenia.
Składki wpłacane obecnie są podstawą funkcjonowania i realizowania celów statutowych, a wysokość składki:
5 zł miesięcznie (60 zł rocznie) – pozostająca niezmiennie na tym samym
poziomie jest znaczącym wsparciem
naszych działań statutowych i po-

twierdzeniem przynależności do Stowarzyszenia.
Jednymi z ważniejszych zadań są systematyczne działania Stowarzyszenia
jak: kontynuowanie wydawania Biuletynu Stowarzyszenia, prowadzenia
Kroniki i organizacji Spotkań Absolwentów oraz dalszego rozwoju Izby
Historii i Tradycji.
Prosimy o regularne wpłaty na konto:
32 1020 5226 0000 6702 0230 3782
i serdecznie dziękujemy.
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Spotkanie Noworoczne
Corocznym zwyczajem zapraszamy
członków Stowarzyszenia..., Absolwentów, Nauczycieli
i Sympatyków wraz z rodzinami i przyjaciółmi na Spotkanie Noworoczne
w dniu 27 stycznia 2018 roku (sobota) od godz. 16.00 do Sali Bankietowej
„Podano” (dawna stołówka LZN) by w miłym nastroju, sympatycznym towarzystwie, przy dobrej muzyce
i zastawionym stole rozpocząć Nowy Rok 2018.
Mamy nadzieję, że dołączą nawet Ci, którym, mimo bliskości zamieszkania,
było dotychczas nie po drodze.
Wpłaty, w wysokości 100,00 zł od osoby, należy dokonać na konto:
32 1020 5226 0000 6702 0230 3782
do 21 stycznia 2018 roku lub w siedzibie Stowarzyszenia.
Wpłata jest równocześnie potwierdzeniem udziału w Spotkaniu.
Dojazd z miasta autobusami N i 131 pod samą szkołę.
ZAPRASZAMY
Szanowni Członkowie, Absolwenci i Sympatycy Stowarzyszenia!
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali
nam 1% podatku za rok 2016. Środki te przeznaczamy głównie na porządkowanie zbiorów Izby Historii i Tradycji oraz na zakup doposażenia.
Dużo jeszcze musimy zrobić, aby to miejsce było przyjazne i ciekawe, prezentowało się godnie i potwierdzało historię Szkoły i ludzi z nią związanych.
Dlatego po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przekazanie na działalność
Stowarzyszenia 1% podatku za rok 2017 na cele statutowe.
Aby przekazać 1% należy wypełnić PIT-37 (dotyczy osób fizycznych) lub
PIT-36 (dla działalności gospodarczej). Proszę nie zapomnieć o wpisaniu nazwy Stowarzyszenia i numeru KRS 0000265272 i podpisać zgodę na podanie
danych. Dziękujemy tym ofiarodawcom, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę.
Konto: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782 (z dopiskiem: Wpłata na działalność
statutową).
Godziny otwarcia Izby Historii i Tradycji LZN
wtorek, środa, czwartek w godzinach: 10.00 – 19.00
Spotkania Absolwentów i Sympatyków Stowarzyszenia:
środa od godziny 10.00
Zespół redakcyjny: Barbara Ostroróg, Joanna Zielińska.
www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl /		
tel. 71/ 330 70 53 (bezpośredni), 71/ 345 61 79 w. 154 /LZN/

KRS 0000265272

/e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm
kom. 509 905 761; 509 905 662

KONTO BANKOWE 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

