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Niech nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Wam i Waszym bliskim
%
dużo szczęścia, i radości
ze spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech serdeczny uśmiech gości na twarzach
a pod choinka prezenty.
Niech Nowy Rok 2019 przyniesie zdrowie,
wszelaką pomyślność i uwolni od stresów,
trosk i zmartwień.
Niech spełnią się wszystkie marzenia.
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Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy
Zarząd Stowarzyszenia.
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1918 – 2018; Sto lat polskich lotów
Motto; (moje...)

Dlaczego „uparłem się” na tę mini-wystawę w Izbie Historii i Tradycji
– LZN na Psim Polu...?
				
Jan Józef (Krzysztof) Majerski

					

Matura TBS - LZN; 1964.

Odpowiedź na to pytanie kształtują dwa nurty;
Pierwszy; - to ogólnoludzka, zatem i... moja - od dziecka- fascynacja zjawiskiem unoszenia się nad ziemią. Nie będę w tym nurcie zbyt oryginalny
bowiem wiele maluchów fascynują unoszące się baloniki, latawce, puszyste nasionka mleczy czy klonowe „noski” wirujące w jesiennych blaskach
słońca... To z tych rzeczy pozornie martwych, (ale przecież są jeszcze ptaki...
i nietoperze, a nawet ryby) nurt ten wynika.
Drugi; - bardziej złożony - zawiera w sobie próbę odpowiedzi na pytania;
Dlaczego to lata? Jak zrobić żeby to latało? I najważniejsze; Co z tego latania
wynika?...
Jako absolwent TBS-LZN pozostawię odpowiedzi na pierwsze dwa z powyższych pytań jako całkowicie wyjaśnione szczególnie ze względu na ogólną
wiedzę wynikłą z ponad 110 lat trwającego nieprzerwanie okresu burzliwego rozwoju lotnictwa na całym świecie.
Natomiast na trzecie pytanie... Ilu ludzi, tyle odpowiedzi?!
Zapewne tak, ale...
Dla mnie osobiście była to satysfakcja z lotu (wykonanego własnoręcznie
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w stylu „origami”) - z kartki wyrwanej z zeszytu - „ptaka – szybowca, samolotu”... takiego samego jak te, które zdobią jako metaloplastyczna kompozycja miejsce i pozostałości po starym wrocławskim porcie lotniczym
na Gądowie i zakładzie szybowcowym, w którym po wojnie produkowano
prawdziwe i coraz bardziej nowoczesne polskie szybowce...

Jest dla mnie - z tego latania - dobra pamięć o moim Ojcu, który przed wojną, do 2. września 1939 roku pracował po kilkanaście godzin dziennie, remontując polskie samoloty łącznikowe „Czaple” - dla naszego wojska m. in.
dla armii „Poznań” czy „Łodź” - pomocne choćby w bitwie nad Bzurą...
Jest też z tego... chłopięca duma z naszego dywizjonu 303 po przeczytaniu
książki pod tym samym tytułem, spod pióra jego pierwszego dowódcy Janusza Meissnera..., a dla dzisiejszej młodzieży także wiedza przekazana choćby
w aktualnie wyświetlanych filmach o tym legendarnym dywizjonie...
Jest w końcu z tego „latania” ciągłość tradycji, znaku, munduru i godła lotniczego, talentów konstruktorów i uporu oraz pracowitości ludzi; twórców
w niełatwych latach II połowy XX i początku XXI w. naszego, polskiego przemysłu lotniczego i skromnego bo skromnego ale jednak... w jakimś stopniu
jego znaczącego udziału w lotnictwie światowym.
Jest też zamiłowanie; „hobby”; - modelarskie - do wykonywania coraz
mniej sprawnymi rękami miniaturowych modeli z papieru, drewna, metalu
czy plastyku...czy też; - filatelistyczne - zbieranie znaczków pocztowych
o tematyce lotniczej, balonowej, szybowcowej, wyczynowo-sportowej, wojenno-wojskowej, ba!... Nawet kosmicznej !
To właśnie starałem się - jak w pigułce - zawrzeć w tej mojej jubileuszowej
skromnej wystawie. 1918 -2018. Sto lat...!!!
Zapraszam...
								
J.J.(K.)Majerski
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Jan Józef (Krzysztof z bierzmowania) Majerski, urodził się 11. lipca
A.D.1945. w Rajsku k. Oświęcimia.
W tej wsi - w miejscu urodzenia jego
ojca Franciszka – rodzina Majerskich
(matka Eugenia i jego 7-letnia siostra
Jolanta) szukała spokoju i zabezpieczenia wobec nasilających się w ich
poprzednim miejscu zamieszkania tj.
w Lublinie po 22 lipca 1944 roku represji wobec struktur AK, z którymi
F. Majerski – były pracownik Lubelskiej Wytwórni Samolotów w czasie hitlerowskiej okupacji
współpracował.
Burzliwy okres powojennej „wędrówki ludów” rzucił rodzinę Majer-skich do podwrocławskiej Sobótki,
gdzie osiadła ona na stałe w 1950
roku i gdzie mały Jaś ukończył szkołę podstawową. Tutaj też wykazał
się talentem muzycznym i umiejętnościami modelarskimi (przy wykonywaniu kartonowych modeli,
4

m.in. samolotów z „Małego Modelarza”), co zaowocowało zdaniem
egzaminów wstępnych i przyjęciem
do Technikum Budowy Silników –
od 1964 roku Lotniczych Zakładów
Naukowych - na wrocławskim Psim
Polu. Po zdaniu matury 1964 roku
młody Janek zmienił zainteresowania i wybrał dalsze kształcenie na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale
Budownictwa Lądowego kończąc
ową uczelnię w 1970 roku i uzyskując
tytuł mgr inż. budownictwa lądowego o specjalności „inżynieria lądowa;
drogi, mosty, bud. podziemne”.
Założenie rodziny (jeszcze na studiach) i późniejsza praca zgodna
z „wyuczonym zawodem” w specjalistycznych przedsiębiorstwach budowlanych „ulokowały” jego życie
zawodowe, osobiste i społeczne nadal pod Ślężą w Sobótce do 1985 r.
Burzliwy okres 1980-82 doprowadza Jana w traumatycznych okolicznościach do znaczącej zmiany w życiu zawodowym. Otóż, zakłada on
warsztat usług stolarskich i uzyskując
status czeladnika stolarstwa ogólnego prowadzi „własnoręcznie” zaprojektowany i wybudowany „Zakład
Usług Stolarskich” o szerokim spektrum stolarskich usług wszelakich
(od ciesielki budowlanej po rzeźbę w
drewnie, pozłotnictwo i ebenistykę.
Firmę prowadzi do 2009 roku, kiedy to przechodzi (po blisko rocznych
zmaganiach ze zdrowiem) na emery-

turę.
Do chwili obecnej jest związany (poprzez zamiłowanie do historii, groby
rodziców i rodzeństwo z Ziemią Ślężańską) pisując od 2012r. „Pocztówki z Karłowic” do lokalnego czasopisma pt. „Świat Sobótki”.
W 1985 roku osiedla się ze względów
rodzinnych (wykształcenie córki) na
wrocławskich Karłowicach. W roku
60–lecia LZN nawiązuje kontakt ze
swoją szkołą „życia i zawodu” Lotniczymi Zakładami Naukowymi na
Psim Polu.
W 2012. – w roku sprowadzenia do
Wrocławia i powtórnego pochówku
na wrocławskim cmentarzu na Sępolnie prochów zmarłego w Szwecji
twórcy i dyrektora (do 1968) TBS-LZN; Ignacego Bekiera - rozpoczyna
aktywną działalność społeczną wciągając w to również własną Żonę (jako
„Sympatyczkę”) w Stowarzyszeniu
Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych na Psim Polu. Działalność ta
trwa do chwili obecnej... Wyniosłe
z rodzinnego domu zainteresowanie
lotnictwem i historią pozostaje bez
zmian.

ŚWIĘTO LOTNICTWA
POLSKIEGO

28 sierpnia br. udaliśmy się pod
obelisk na Gądowie upamiętniający
60-lecie lotnictwa polskiego we Wrocławiu, aby wraz z członkami Klubu
Lotników „LOTECZKA” złożyć kwiaty,
zapalić znicze i uczcić pamięć ludzi
oraz miejsca, gdzie po II wojnie światowej tworzyło się lotnictwo polskie
we Wrocławiu.
Przy obelisku członek Klubu Lotników „LOTECZKA” Edward Sobczak,
zapoznał zebranych z historią święta
lotnictwa, którego daty zmieniano
na przestrzeni lat ze względów historycznych.
Po części oficjalnej udaliśmy się na
skwer przy ulicy Lotniczej, gdzie stoi
budynek byłego portu lotniczego
zbudowany w 1937 roku z wmurowaną tablicą upamiętniającą historię
lotniska polskiego w 1945r. Nieopodal znajdują się płyty wmurowane
w chodnik, które potwierdzają historię lotnictwa od 1910 r. stanowiące
zaskakujący pomnik historii tego
miejsca.
Tutaj też sekretarz Klubu: Lotników „LOTECZKA” Henryk Kucharski
przedstawił działania zmierzające do
Wrocław, 15. października 2018. przeniesienia obelisku w to miejsce.
Ponieważ pogoda dopisała atmosfera spotkania była tyleż uroczysta,
co i towarzyska. Zachęcamy Wrocławian by pójść tropem starej historii
miejsc naszego miasta.
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Kolejna „biesiada i jesienne
pieczenie ziemniaków” u P.P.
Dobrocińskich w (nomen
omen) Dobroszowie Oleśnickim.
Było to 22 września A.D.2018.!
Tak jak przed rokiem, ale... w nieco bardziej sprzyjającej, słonecznej
choć rześko-wietrznej aurze grono
seniorów wrocławskiego klubu
„Loteczka” z udziałem przedstawiciela (tym razem ze względów losowych
pojedynczego) S. A. N. i S. – LZN
z wrocławskiego Psiego Pola... Otóż,
owo grono zasiadło przy zwyczajowo
suto i swojsko zastawionym - staraniem P.P. Iwony i Tadeusza Dobrocińskich - stole również z udziałem
4.(słownie; czterech !) długowłosych
i słusznego wzrostu owczarków niemieckich (rasa taka...) równie zwyczajowo i ochoczo – jak i przed rokiem – skwapliwie korzystających
z hojności gości i ich niby przypadkowych „upuszczeń” smakowitych kawałków kaszanek, kiełbasek i co tam
jeszcze pieskom zasmakuje... No, ale
nie o pieskach P.P. Dobrocińskich
choć... ich (tych piesków) „body-gardowska” powinność i służba na to
zasługuje niewątpliwie!
Pod łukowo rozpiętym namiotem
gdzie jedną ze ścian stanowiła czasza
prawdziwego(!) spadochronu przebiegały wielo-tematyczne rozmowy.
Było o... roślinności, przepisach kulinarnych, tramwajach... opaleniźnie

siedzących obok pań...no i oczywiście o lataniu, samolotach, historii
tej „małej” - osobistej - ale też i tej
„dużej”.
Pod koniec spotkania zdarzyło się
coś czego się w ogóle nie spodziewałem. Przechodzący obok, ku wyjściu
z namiotu, starszy pan przysiadł
obok mnie i rozpoczęliśmy rozmowę.
Ponieważ przedstawił się pierwszy
(co zgodnie z zasadami ...powinno
być moją powinnością jako młodszemu) jako L e n a r t o w i c z więc...
od razu spytałem czy nie ma on rodzinnego związku z Lenartowiczem –
znanym wrocławskim reżyserem filmowym, u którego w czasach moich
studiów, przypadkowo „dorabiałem”
jako statysta, w ramach kręconych
wówczas we Wrocławskiej Wytwórni
Filmowej produkcji...
Otóż, nie! Pan Teofil Lenartowicz,
blisko 90-letni dziś mechanik lotniczy
tworzył tę właśnie „małą”, ale... też
i jednocześnie „dużą” historię „100
lat polskich lotów”. Był i jest nadal
silnie związany z Ziemią Mielecką,
a w szczególności z Mielcem nowoczesnym, powstałym w XX-leciu międzywojennym, kiedy to zbudowano
(jak sam o tym pisze w podarowanej
mi przy tej okazji własnej książce pt.
„100 lat przygody Mielca z lotnictwem”) na mieleckich piaskach nowoczesne zakłady PZL-2, gdzie przed
II wojną światową w latach 1938-39
był budowany (m. in.) jeden z najlep7

szych (wówczas) w skali światowej
bombowców; nasz PZL 37 –„Łoś”...
Zaś po wojnie... Skończyliśmy rozmowę na M-15 „Belfegorze”, którego to francuskiej genezie nazwy-przydomku „z piekła rodem” - tej
nietuzinkowej konstrukcji lotniczej
(mającej służyć uprawom rolniczym
i ochronie lasów), mimo krytyki autor nieco uwagi poświęcił.
Co do tzw. rodzinnych korzeni to
Teofil Lenartowicz jest synem Stanisława; jednego z czterech braci, którzy - od I wojny światowej po czasy
powojenne wojskowo służyli Polsce
i trzech z nich oddało za nią życie...
Historia życia jednego z nich - Henryka - jest kanwą treści podarowanej
mi również w Dobroszowie niewielkiej, (opracowanej również przez
Pana Teofila i opatrzonej na mą prośbę jego autografem) książeczce
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pt. „Notatnik syberyjskiego zesłańca”...
Na zakończenie uroczego i interesującego spotkania udało mi się porozmawiać z H. Kucharskim z kręgu decyzyjnego „loteczkowców” na temat
pomysłu (mojego i uzgodnionego
już wcześniej z T. Dobrocińskim), by
znaleźć miejsce w obiektach LZN na
Psim Polu dla lotniczej tradycji, ale
też i dla celów dydaktycznych (historyczno-poznawczych) repliki – modelu w skali 1:0,75 samolotu RWD-3;
jednego z serii naszej przedwojennej
dumy narodowej polskiego lotnictwa – wykonanej przez Tadeusza Dobrocińskiego a obecnie przechowywanego w mini-hangarze w stanie
rozłożonym na terenie posesji
P.P. Dobrocińskich w Dobroszowie...
Uzyskałem pełną akceptację mego
rozmówcy dla tej inicjatywy i obietnicę wsparcia ze strony „Loteczki”
w tej sprawie.
Opuściłem Dobroszów Oleśnicki
żegnając się, z pozostającymi jeszcze chwilę w promieniach popołudniowego słońca, na ławeczce wśród
zieleni, byłymi pilotami Zakładu
Usług Agrolotniczych; Andrzejem
Maszczyńskim (tym od naszego LZN-owskiego An-2) i jego „kolegą po fachu” - Witoldem Kęsoniem... Towarzyszyła im jedna z dobrze opalonych
współbiesiadujących pań...
		
J.J.(K.) Majerski

Spotkanie z ojcem werbistą - spotkanie w siedzibie S. A. N.i S.
Mariuszem Szczepańskim przy naszym „szklanym stole” było

też ze względu na dobrze rozumianą
„egzotykę” bardzo ciekawe.
Jak latem 2015 i rok później w 2016. - przewodząc grupie ekwa- Tutejsi „tubylcy” zasypywali naszedorskiej młodzieży na Światowe Dni go gościa rozlicznymi pytaniami wyMłodzieży w Krakowie, tak i w tym nikającymi z ciekawości typu: „jak się

roku (2018.), pod koniec sierpnia zawitał w nasze progi pełniący służbę
misyjną i zarazem funkcję proboszcza w jednej z położonych w Andach
ekwadorskich na wysokości (ca) naszych Rysów wiejskiej parafii Padre
Mario (jak go wołają tubylcy), czyli
Mariusz Szczepański.
Jak przystało na pewną swojskość
(rodzinny dom Mariusza na Psim
Polu) i tzw. „luz” wynikły z faktu kilku
już wizyt w Polsce i „u nas” - zważywszy jednak... dość dużą odległość
miejsca pracy i działalności duszpasterskiej (dwa dni z przesiadkami
lotu i jazdy w jedną stronę)

tam żyje”. Opowieści o odległej i egzotycznej krainie jaką niewątpliwie
jest Ekwador dotyczyły dnia codziennego... księdza, który musi pozwolić
sobie na pewną zażyłość i przyjaźń
w kontaktach z indiańskimi dziećmi
(aktualnie delikatna sprawa),
dowieźć rodzącą indiańską kobietę
do odległego szpitala, często zawalczyć z miejscową władzą o uczciwy
rozdział i dostępność do darów
i pomocy materialnej dla naprawdę
ubogich wiernych podopiecznych
- ekwadorskich parafian... Ale też;
co jada na co dzień, jak się ubiera
(słynne poncho), czy mu (na tych
9

wysokościach i w tym klimacie) zimno, jakie rośliny i warzywa uprawiają
mieszkańcy, jak i co śpiewają wierni
podczas mszy ( np. melodie typu „El
kondor passo”) itp. itd. itp...
Obdarowany LZN-owskimi pamiątkami i wydawnictwami S.A.N.i S.
„nasz” misjonarz opuścił wzruszony
nasza siedzibę.
... Z życzeniami zdrowia i... do następnego spotkania...
			
J.J.(K.) Majerski
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Wycieczka do Krzesin
7. listopada członkowie Stowarzyszenia Absolwentów..., zaproszeni przez
Klub Lotników „Loteczka”, wzięli
udział w wycieczce do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Nie będę zbyt
szczegółowo relacjonował, ażeby nie
wzbudzić żalu u tych, co nie byli.
A mają czego żałować!
Wyjeżdżamy punktualnie i w komplecie o 6.30 z parkingu Magnolii
i przyjmujemy kurs luksusową SETRĄ na Poznań. A na honorowym
miejscu podróżuje z nami sponsor,
Szef POLBUSU pan Krzysztof, z którym od razu nawiązał się przyjacielski kontakt. Wkrótce okazało się, że
czas podróży znakomicie skrócił nam
Jurek Musiał zdobytym specjalnie
z Muzeum w Krakowie filmem pt.
„Ostatni z Nielicznych”.
W Krzesińskiej Bazie, przejął nas
niezwykle kompetentny i doświadczony w swoim fachu, płk. instruktor, pilot Adam Kalinowski.
Na wstępie złożyliśmy wiązankę
kwiatów przy pomniku zmarłego
tragicznie w Smoleńsku gen. pil. Andrzeja Błasika. Towarzyszyła temu
chwila zadumy.
Płk Kalinowski zaplanował nam
zwiedzanie w kolejności odpowiadającej przygotowaniu się pilota do
lotu na F-16, a więc od pomieszczenia „szatni”. Tutaj piloci, w zależności
od zadania, ubierają specjalne ska-

fandry z systemami łączności, kamizelki, spodnie przeciwprzeciążeniowe, czy skomplikowane kaski
z przysłonami-monitorami.
Ze względu na zaplanowane dla
nas, bezpośrednie oglądanie startów
F-16, zmieniliśmy kolejność zwiedzania i następnym obiektem był hangar
remontów i przeglądów samolotów.
W imponującym
pomieszczeniu
zastaliśmy kilka samolotów i uwijających się mechaników i uwaga;
„mechaniczek!” Podobno kobiety są
bardziej systematyczne, zwłaszcza
w prowadzeniu dokumentacji. Remontuje się tu zarówno płatowce-np. wymianę silników, jak i wszelką
obsługę broni jaką dysponuje samolot.
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Robimy zdjęcia i udajemy się do
budynku symulatorów. Najważniejszy, to pełny symulator samolotu
F-16, symulujący wszystkie możliwości tego samolotu w tym widok na
360 stopni.
Można było wejść i poczuć się jak
prawdziwy „driver” tego technicznego rarytasu. Drugi symulator jest
nieco uproszczony i nie obejmuje
wszystkich wariantów szkolenia.
Bardziej ciekawym jest symulator
katapultowania, który musi zaliczyć
okresowo każdy pilot. Ważne jest tu
nie samo katapultowanie, ale opanowanie całej, nie prostej procedury
właściwego przygotowania się pilota
do odstrzału. Tutaj również koledzy
próbowali „na żywo” wejść w rolę
katapultowanego.
Ostatnim zwiedzanym miejscem
była spadochroniarnia.
Poza przeglądami i konserwacją,
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składa się tu spadaki zarówno dla
pilota, jak i hamujące samolot. Integralną częścią spadochronu pilota,
jest pełne zabezpieczenie ratownicze w razie lądowania w wodzie:
wszystko, z tratwą i SOS włącznie,
jest uruchamiane automatycznie,
bez udziału np. nieprzytomnego pilota.
I na koniec, zapowiedziane na żywo
starty pięciu F-16. Aparaty, kamery
wycelowane na odległy około 1 km
początek pasa. I rusza pierwszy: już
jest na naszej wysokości: aparaty
pstrykają pamiątkowe zdjęcia, a po
minięciu nas, wybucha niesamowity
huk startującego efa.
Po gwałtownym wznoszeniu,
wkrótce znika w oddali. I jeszcze tak
następne cztery. Cały czas asystuje
przy tym lotniskowa straż pożarna
no i my.
Po serdecznym podziękowaniu

i przyjacielskim pożegnaniu, przyjęliśmy dodatkowy kurs na obiekt pałacowy w pobliskim Rogalinie. Niestety była to już pora, kiedy mogliśmy
obejrzeć tylko zewnętrzne tereny
ciekawego, obszernego obiektu pałacowego. A następny kurs, to już
lotnisko Wrocław – Magnolia.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy, za na

pewno długo jeszcze wspominaną,
wspaniałą wycieczkę edukacyjną
i myślimy, że obiecywane przez Pana
Krzysztofa następne udostępnienie
nam autokaru POLBUSU będzie równie udane, jak dzisiejsze.
Edward Sobczak,
członek Klubu Lotników „Loteczka”
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
3 września br. w auli szkolnej uczniowie LZN- Technikum i Branżowej Szkoły
Zawodowej uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2018/2019.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego dyr. Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska powitała nauczycieli, uczniów
i rodziców życząc uczniom najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom
sukcesów pedagogicznych.
W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów życzenia złożyła wiceprezes Barbara Ostroróg zapraszając równocześnie do współpracy.
Dyrektor LZN przedstawiła uczniom klas pierwszych członków dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, w tym także nowych. Dźwięk dzwonka był sygnałem do zakończenia uroczystości i rozpoczęcia lekcji.

Kierunki kształcenia w bieżącym roku

Celem szkoły jest przygotowanie - Technik eksploatacji portów
młodego człowieka do zaistnienia
i terminali,
na rynku pracy, jak również odna- - Technik logistyk, klasa z innowacją
lezienie się w nowoczesnym, indu- pedagogiczną „Służba w Wojsku”,
strialnym społeczeństwie, dlatego - Technik mechatronik,
też szkoła zdecydowała, że będzie - Technik mechanik.
kształciła w następujących kierun- W Szkole Branżowej I Stopnia:
kach:
- Mechatronik
- Technik mechanik lotniczy,
- Operator obrabiarek skrawających.
- Technik lotniskowych służb
operacyjnych,
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Ślubowanie klas pierwszych

9. listopada stał pod znakiem
przyjęcia uczniów klas pierwszych
w szeregi społeczności Lotniczych
Zakładów Naukowych oraz uroczystości uświetniającej 100. Rocznicę
Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Sprzyjająca pogoda pozwoliła, żeby ślubowanie odbyło się na
placu głównym przed budynkiem
szkoły. Tegoroczną uroczystość poprowadzili Michał Jęcek, kadet klasy
4ct oraz Andrzej Kołodziejczyk, nauczyciel historii i opiekun SU.
W podniosłej atmosferze,
w obecności rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły i zaproszonych
gości, płk Mirosława Meńkarskiego
oraz płk Bartosza Ornatowskiego,
a także przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LZN, wiceprezes Barbary Ostroróg i członka
Zarządu Bożeny Kwasińskiej, pierwszoklasiści wypowiedzieli rotę ślubowania.

Reprezentanci klas pierwszych złożyli ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów.
Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą
sumiennie wypełniać obowiązki
ucznia oraz szanować symbolikę
i tradycje szkoły.
Po złożeniu ślubowania zebrani byli
świadkami wyróżnienia dwóch kadetów z klas mundurowych:
Krystiana Kellera i Adriana Sopatę.
Podsumowaniem wspaniałej
uroczystości była musztra paradna
w wykonaniu uczniów klas pierwszych mundurowych.
Ślubowanie klas pierwszych stanowiło tylko część całych uroczystości.
Po mustrze wszyscy zebrani przeszli
do auli szkoły, gdzie odbył się koncert w wykonaniu uczniów klas: 2ct,
2et i 1at z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Koncert przypomniał najważniejsze
15

momenty w ostatnich stu latach naszej Ojczyzny.
Opiekę merytoryczną sprawowali
nauczyciele: Urszula Misiek, Anna
Walczak, Maciej Ciupryk i Mariusz
Świerzko.
W trakcie koncertu, trzem wyróżniającym się uczniom:
Michałowi Jęckowi, Natalii Barteli i Rafałowi Szczygłowi, kapituła w
składzie: Elżbieta Boral-Wojdalska,
Cezariusz Markiewicz i Andrzej Kołodziejczyk przyznała dyplomy „Młody

16

Patriota” za wzorową postawę patriotyczną i obywatelską oraz wyjątkowe zaangażowanie w życie Polski.
Dyplomy wraz ze statuetką „Małego
Powstańca” wręczyła dyrektor
Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska.
Całość obchodów dnia 9. Listopada
2018 roku zamykał udział młodzieży
LZN w Paradzie zorganizowanej na
Rynku Psiego Pola.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz udział
w nich, serdecznie dziękujemy.

Psie Pole dla Niepodległej

9 XI o godz. 12.00 na Rynku Psiego
Pola rozpoczęła się uroczystość
z okazji 100-lecia Niepodległości
Polski, w której uczestniczyły dzieci
z przedszkoli 106, 71 i Columbus oraz
ze szkół podstawowych nr 6, 10,
98 i młodzież Lotniczych Zakładów
Naukowych, członkowie Klubów
Seniora, Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków
Lotniczych Zakładów Naukowych
oraz mieszkańcy Psiego Pola.

Zebranych powitał Przewodniczący
Zarządu Rady Osiedla Jan Solarek.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów. Pięknie
brzmiały piosenki „Przybyli ułani”,
„Płynie Wisła”, „Wojenko, Wojenko” i wspólnie wyśpiewane słowa:
„Roty”, „Pierwszej Brygady” i „Szarej
Piechoty”. Polonez i musztra paradna (klasy mundurowej LZN) dodały
blasku uroczystości na Psim Polu.
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Wizyty w Izbie Historii i Tradycji LZN

Wystawa „100 lat lotnictwa polskiego” wzbudziła spore zainteresowanie nie tylko wśród uczniów klas III
gimnazjalnych /Gim. nr 2/, także
wśród młodzieży klas pierwszych
z LZN. Autor wystawy, Jan Majerski
z dużą swadą językową prezentował
historię lotnictwa polskiego, pokazując jednocześnie zgromadzone na
wystawie modele samolotów. Przy
okazji wczuł się w rolę nauczyciela
i odpytywał uczniów ze znajomości
polskiej historii i biografii lotników-bohaterów, zwłaszcza z dywizjonu
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303 walczących w bitwie o Anglię.
Uczniowie sześciu klas pierwszych
LZN w ramach lekcji wychowawczych zwiedzili Izbę Historii i Tradycji i wysłuchali komentarza Barbary
Ostroróg dotyczącego zarówno historii szkoły, Absolwentów, jak i pamiątek z ekspozycji. Wielu uczniów
odnalazło na zdjęciach swoich rodziców i krewnych, więc można powiedzieć, że kolejne pokolenie wpisuje
się w historię szkoły. Łącznie Izbę Historii... zwiedziło, tylko we wrześniu
i październiku, około 200 uczniów.

SZANOWNI CZŁONKOWIE, ABSOLWENCI,
SYMPATYCY I PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom,
którzy przekazali 1% podatku za rok 2017 na naszą działalność statutową.
Jako organizacja non profit dysponujemy jedynie składkami członków, ofiarowanymi wpłatami oraz 1% podatku.
Środki przeznaczamy na doposażenie Izby Historii, Biuletyny, materiały
kronikarskie, okolicznościowe, uroczystości, spotkania i bieżącą działalność.
Chcielibyśmy wrócić do fundowania stypendiów dla uczniów współpracujących z nami, ale dysponujemy zbyt małymi środkami finansowymi.
Równocześnie dziękujemy tym członkom, którzy systematycznie opłacają
składki członkowskie, a pozostałych prosimy o uzupełnienie zaległych
i bieżące wpłaty.
Konto Stowarzyszenia: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782
Z dopiskiem
ewentualnie „wpłata na działalność
statutową”.

1%



UPRZEJMIE PROSIMY O ZWROT PODPISANYCH DEKLARACJI
DOTYCZACYCH RODO, KTÓRE PRZESŁALIŚMY PAŃSTWU
WRAZ Z OSTATNIM BIULETYNEM NR 33.
DZIĘKUJEMY ZA ODESŁANE DO STOWARZYSZENIA.
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Po raz kolejny organizujemy Spotkanie Noworoczne,
w dniu 19 stycznia 2019 od godz. 16.00 w Lotniczych Zakładach Naukowych
w Sali Bankietowej „PODANO” (dawna stołówka LZN).
Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia, Absolwentów i Sympatyków wraz z rodzinami i przyjaciółmi, by w sympatycznym towarzystwie, dobrym
nastroju, przy muzyce i suto zastawionym stole rozpocząć Nowy Rok 2019.
Szczególnie zapraszamy Absolwentów mieszkających we Wrocławiu
i okolicach, by odwiedzili miejsce z lat szkolnych odświeżając kontakty towarzyskie i wspomnienia.
Koszt uczestnictwa od osoby wynosi: 110 zł. /sto dziesięć złotych/.
Wpłaty należy dokonać na konto: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782
z dopiskiem SPOTKANIE NOWOROCZNE
lub w siedzibie Stowarzyszenia do dnia 10 stycznia 2019 r.
Wpłata jest równocześnie potwierdzeniem udziału w spotkaniu.
Dojazd z miasta autobusem N i 131 pod samą szkołę, ponadto 121, 128, 141,
147 i D do Ronda Lotników Polskich.

Z A P R A S Z A M Y!!!

Godziny otwarcia Izby Historii i Tradycji LZN
wtorek, środa, czwartek w godzinach: 10.00 – 18.00 /jesień-zima/
Spotkania Absolwentów i Sympatyków Stowarzyszenia:
środa od godziny 10.00
Zespół redakcyjny: Barbara Ostroróg, Joanna Zielińska.
www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl // e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm
tel. 71/ 330 70 53 (bezpośredni), LZN - 71/ 798 67 41
kom. 509 905 761; 509 905 662
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