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35 lat po maturze 
Koleżeńskie spotkanie Absolwentów kl. Vat rocznik 1974 

Dnia 24 października br. w hotelu JASEK we Wrocławiu odbyło się kolejne, szóste 

już spotkanie koleżeńskie byłych uczniów Technikum Mechanicznego Lotniczych Zakładów 

Naukowych. Właśnie minęła okrągła,35 rocznica pomyślnego zdania  egzaminu dojrzałości. 

Częstotliwość i miejsca naszych dotychczasowych spotkań były różne, a wynikały przede 

wszystkim z ich charakteru . Dotychczas cztery odbyły się we Wrocławiu, z czego dwa z nich 

były niejako przedłużeniem oficjalnych jubileuszy szkolnych. Natomiast pozostałe były 

spotkaniami absolwentów tylko naszej klasy, a jedno zorganizowane zostało w Sudetach  

w uroczej Przesiece. 

Nie można byłoby tego zorganizować, gdyby nie żywe wspomnienia i nawiązane przyjaźnie  

w okresie wspólnej edukacji w szkole. Nie ma wśród nas żadnych przykrych wspomnień  

z tamtego okresu. Wspieraliśmy się w nauce oraz działalności w kółkach zainteresowań, 

aktywnie uczestniczyliśmy w pracach samorządu uczniowskiego jednym słowem 

dorastaliśmy. Lecz nie tylko samą nauką żyliśmy, był również czas na zabawę. Poczucia 

humoru i szalonych pomysłów z pewnością starczyłoby dla niejednej dzisiejszej klasy.  

Po pewnym czasie pobytu i nauki w szkole zatarły się różnice pomiędzy kolegami z miasta  

i internatu, staliśmy się niemalże jedną rodziną – rodziną, która po latach coraz bardziej tęskni 

za sobą i z miłą chęcią, wręcz niecierpliwością dąży do następnych spotkań, żeby po raz 

kolejny móc wspominać i przenieść się w najpiękniejsze lata młodości. 

Nie sądzę aby interesującym był cały kalendarz przygotowań, lecz z pewnością 

należałoby wspomnieć, iż bardzo wydatnie w prace organizacyjne włączyli się koledzy: 

Lesław Kościelniak, Marek Lauko, Andrzej Szywała, Dariusz Klamiński oraz piszący te słowa 

Zbigniew Wójt. Panowie tą drogą bardzo Wam dziękuję. 

Dobrym duchem, doradcą, udzielającą pełnego wsparcia była jak zawsze nasza 

szkolna wychowawczyni  Pani Barbara Ostroróg. 

Ponieważ miało to być jubileuszowe spotkanie, postanowiliśmy dotrzeć z tą 

informacją do wszystkich koleżanek i kolegów z naszej klasy. 

Zaangażowani w życie rodzinne, dalszą naukę, pracę zawodową, zmieniając miejsca 

zamieszkania, niejednokrotnie opuszczając kraj ojczysty, {pomimo dotychczasowych spotkań 

klasowych}, trochę się pogubiliśmy. Dlatego też dużym wyzwaniem było dotarcie do 

czterdziestu absolwentów. Nie udało się nam skontaktować z trzema kolegami oraz 

dowiedzieliśmy się, że dwóch innych odeszło na zawsze, są to : Tadeusz Bodnar  

i Jan Kwarciak. 

Ostatecznie w spotkaniu udział wzięło dwudziestu dziewięciu absolwentów wraz  

z osobami towarzyszącymi, a swoją obecnością zaszczyciła je również nasza wychowawczyni 

Pani Barbara Ostroróg. Była to niebywała okazja spotkać się w tak licznym gronie i zobaczyć 

kolegów, niekiedy po kilkudziesięciu latach, mieszkających po drugiej stronie oceanu,  

w innych częściach Europy i kraju. Aż  żal, że pomimo to, niektórzy z kolegów i koleżanek, 

mieszkający we Wrocławiu i najbliższej okolicy nie znaleźli w sobie tyle chęci, aby się z nami 

spotkać. 
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Uroczysty toast i wiązanka kwiatów wręczona wychowawczyni rozpoczęły ten 

wieczór. 

Obowiązkiem i tradycją naszych spotkań jest odczytanie listy obecności klasy, 

wyjątkowo tym razem zwolniliśmy z niego „Panią Profesor” a prowadzenie powierzyliśmy 

Januszowi Grankowi i Zbigniewowi Wójtowi. Każda z osób, w paru słowach, opowiedziała  

o sobie i rodzinie, jak również udzielała odpowiedzi na liczne, niejednokrotnie podchwytliwe 

pytania prowadzących. Na zakończenie serii pytań i odpowiedzi chwilą ciszy uczciliśmy 

pamięć tych kolegów i profesorów, którzy od nas odeszli. 

Pani Barbara Ostroróg pogratulowała niezłej frekwencji, przekazała najserdeczniejsze 

pozdrowienia i życzenia swoim wychowankom, a także podzieliła się garścią wspomnień  

z tamtego okresu, w dużej mierze uwzględniając problemy wychowawcze jakich to my, jako 

jej pierwsi  podopieczni w LZN-ie przysparzaliśmy. Zachęcała również, by zapisać się  

do Stowarzyszenia Absolwentów… 

Po wspólnym zdjęciu, obejrzeniu projekcji zdjęć z okresu szkoły i poprzednich spotkań, 

przyszedł czas na rozmowy, wspomnienia i wspólną zabawę trwającą do wczesnych godzin 

rannych. 

Nazajutrz, przy wspólnym śniadaniu, zdecydowanie przeważały opinie,  

że okolicznościowe upominki, wręczona wszystkim płyta CD ze zdjęciami prezentowanymi 

podczas wieczoru, pozwoli wrócić myślami do tego spotkania, niejako cofnąć się w czasie,  

do lat młodzieńczych i tych chwil, które je przypominają. 

Stwierdzenie jednego z kolegów „…słuchaj jak tak na nas patrzę, to myśmy  

w naszej klasie tak bardzo się nie zmienili, rzekłbym wcale, no trochę posiwieliśmy, 

wyłysieliśmy, nabraliśmy kilogramów – szczególnie ty – ale poza tym to nic, jak byliśmy 

szaleni to jesteśmy…”  jak sądzę potwierdza powyższą tezę.  

Oczywiście po tym spotkaniu i jego pozytywnym odbiorze planujemy kolejny 

siódmy zjazd  może uda się go zorganizować w górach.  

Pisząc ten tekst, oczywiście mając jakieś tam doświadczenie życiowe, trudno oprzeć się 

refleksji : 

„Nadchodzi powoli czas wygaszania naszej aktywności zawodowej, większość 

naszych znaczących osiągnięć zawodowych i rodzinnych mamy za sobą, osiągnęliśmy 

określoną stabilizację więc mamy więcej czasu na refleksje i wspomnienia. Wykorzystajmy  

to dobrze, wstydzić się nie mamy czego, cieszmy się sobą dopóki możemy.” 

Zbigniew Wójt 
  Byliśmy we Lwowie… 
Rok 1996 Zjazd Absolwentów LZN-u. Akademia w Auli. Rzęsiste brawa  

dla dyrektora Bekiera oraz innych oficjeli. Spotkania z lubianymi nauczycielami  

i żmudne rozpoznawanie po 30 latach od ukończenia szkoły twarzy i sylwetek kolegów. 

Dobrze, że mają plakietki z nazwiskami – hej! Ignacy pamiętam, że byłeś taki szczupły  

i grałeś w koszykówkę! A teraz, ho! ho! kawał chłopa z Ciebie.  

 Pada hasło spotkajmy się w sali nr 15, każdy ma 5 minut na opowiedzenie o sobie  

i swojej drodze życiowej, sukcesach i porażkach. A wspomnienia cisną się do głowy. Wszak 

to tutaj kolega opowiadając po rosyjsku życiorys Puszkina powiedział: „Puszkin pogib  

na Emanueli…”  

Wieczorem siedząc przy wspólnym stole postanawiamy – spotkajmy się za rok. 

Dajmy sobie dwa dni, a nie parę godzin. 

Termin spotkania to 3 niedziela września. Organizatorem pierwszego spotkania  

w Kobylej Górze był  Antoni Rokicki i jego żona Teresa – wielkie dzięki. Następne to – 

Trzebnica, Gostynin, Lewin Kłodzki, Karłów k. Milicza, Milanówek, Wiedeń, Rościszów, 

Kraków. Tu, w dawnej stolicy Polski, podczas non stop padającego deszczu, pada propozycja, 

aby w roku 2009 pojechać do Lwowa. Argumentów za jest cała fura, a nawet dwie.  
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A najważniejszym jest, że jeśli spotkanie ma się odbyć – to tylko we Lwowie… 

 W lipcu rusza na rekonesans Józef Jankowski i Franciszek Rudnicki, by ustalić 

koszta pobytu. Względy ekonomiczne powodują, że wybieramy pociąg 17 września br. pod 

wodzą naszego wychowawcy Pana Stanisława Rakowego (pseudonim Kazio) wyruszamy  

na podbój Lwowa. 

 Po nieprzespanej nocy i szybkim śniadaniu, krętymi uliczkami Lwowa, pokrytymi 

kocimi łbami, oglądamy zabytkowe kamieniczki, katedrę polską, kilka cerkwi, operę  

i podziwiamy pomnik Adama Mickiewicza. Przygnębiające wrażenie, choć nieco 

uporządkowane, robią na nas Cmentarze - Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Mijane groby 

Marii Konopnickiej, Artura Grottgera, Żołnierzy Polskich i rodziny Dzieduszyckich 

przywołują wspomnienia literackie i historyczne. 

 Urzekł nas zarówno budynek opery, jak i oglądany przez nas balet pt. „Esmeralda”, 

oparty na powieści W. Hugo „Dzwonnik z Notre-Dame”. W galerii malarstwa podziwialiśmy 

obrazy Matejki, Boznańskiej, Maliszewskiej i Cybisa. Szczególne wrażenie zrobił na nas plac 

targowy, na którym można kupić wszystko za niewielką kwotę hrywien. 

 Uroczystą kolacją zakończyliśmy pobyt we Lwowie, by znów spotkać się za rok,  

w kolejną niedzielę września. Zmęczeni, ale szczęśliwi, z marzeniami i nadzieją chcemy 

spotkać się za rok w trzecią niedzielę września. 

Zachęcamy kolegów równoległych klas do kontaktów z nami: 

Franciszek Rudnicki – 0511 574 749; Józef Jankowski – 0608 471 987  

lub poprzez Stowarzyszenie Absolwentów...                                             Franciszek Rudnicki 
 

Możliwości reaktywacji LZN   

 Od kilku lat trwają spekulacje na temat ewentualnej reaktywacji 

kierunków lotniczych w LZN. Lotnictwo to jednak nie tylko piloci i technicy. Na 

rzecz bezpiecznego wykonania lotu wkład swój wnosi sztab także innych specjalistów, np. 

kontrolerów, dyspozytorów, managerów czy logistyków. Warto wziąć to pod uwagę przy 

planowaniu nowych kierunków w szkołach. W dzisiejszych czasach szczególne znaczenie 

zyskuje kształcenie na kierunku logistyka. Specjalista tej kategorii orientuje się w szeroko 

pojętych zagadnieniach transportu (w tym lotniczego), dysponując także odpowiednią wiedzą 

z zakresu zarządzania oraz potrzeb potencjalnych odbiorców usług transportowych  

(np. pasażerów czy przemysłu). Absolwenci kierunków logistycznych mają relatywnie 

szerokie możliwości w zakresie dalszego kształcenia oraz zatrudnienia (zwłaszcza we 

Wrocławiu, gdzie istnieje jeden z czołowych węzłów logistycznych w Polsce). Kierunek 

logistyczny o profilu lotniczym także warto by otworzyć w LZN. Reaktywowane  LZN 

mogłoby posiadać następujące kierunki lotnicze: 

1) Logistyka lotnicza (technik-logistyk lub technik-spedytor) 

2) Mechanika lotnicza (technik-mechanik lub technik-mechanik lotniczy) 

3) Nawigacja lotnicza (technik urządzeń ruchu lotniczego) 

Prawdopodobnie nie dałoby się otworzyć wszystkiego naraz. Najlepiej postawić najpierw na 

bardziej obiecujące kierunki, by z czasem rozszerzać ofertę edukacyjną. Osobiście 

postulowałbym na początek logistykę lotniczą. Kierunek ten jest stosunkowo łatwo 

zorganizować, gdyż nie wymaga on złożonej technicznej bazy dydaktycznej, a także nie 

powinno być większych problemów ze znalezieniem kadry na terenie Wrocławia. Absolwenci 

mogliby kontynuować naukę w swoim kierunku (logistyka) na kilku wrocławskich uczelniach, 

w tym na Politechnice Wrocławskiej oraz w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki  

i Transportu we Wrocławiu.  

      Kierunek mechanika lotnicza jest historycznie związany z LZN. Największym 

problemem przy organizacji kierunków technicznych są wykładowcy oraz baza dydaktyczna. 

W XXI w. nie można już opierać nauczania wyłącznie na ludziach wykształconych 
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kilkadziesiąt lat temu oraz pomocach i literaturze pochodzących z tamtej epoki. Konieczny 

jest pewien dopływ potencjału technicznego i ludzkiego z zewnątrz, a także zakup nowej 

literatury dla biblioteki LZN. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku LZN byłaby współpraca 

z Politechniką Wrocławską oraz ewentualnie innymi szkołami i uczelniami (nie tylko  

z Wrocławia). Część zajęć, zarówno teoretycznych i praktycznych mogłaby się odbywać poza 

LZN, np. na lotniskach czy w innych ośrodkach edukacyjnych. Praktyki zawodowe powinny 

się odbywać wyłącznie w ośrodkach zajmujących się szkoleniem personelu technicznego, 

dysponującym nowoczesną techniką lotniczą i doświadczeniem. W tym celu można by 

nawiązać współpracę z ośrodkami szkolenia technicznego wyszczególnionymi na stronie ULC 

(Urząd Lotnictwa Cywilnego  www.ulc.gov.pl.). 

          Ostatnią z proponowanych przeze mnie specjalności jest nawigacja lotnicza. Niestety 

przepisy MENiS nie przewidują tytułu technika-nawigatora lotniczego (a jest morski!), więc 

absolwent musiałby otrzymać np. technika urządzeń ruchu lotniczego. Kierunek ten byłby 

przygotowaniem dla przyszłych studiów z zakresu pilotażu lub zarządzania ruchem lotniczym. 

Program zawierałby zajęcia z zakresu, nawigacji, działania służb ruchu lotniczego, prawa 

lotniczego oraz budowy statków powietrznych i urządzeń zabezpieczających loty (radiostacje,  

 radary, systemy komputerowe itp.).                                                       Jakub Marszałkiewicz 
 

 

Dziady polskie’ listopad 2009 

W tym roku na Święto Niepodległości, uczniowie różnych klas, 

nauczyciele i Samorząd Uczniowski przygotowali inscenizację słowno-muzyczną  

„Dziady polskie – halloween”.  

W tegorocznej edycji  narodowych zaduszek Guślarz przywoływał z zaświatów 

dusze zmarłych niedawno wybitnych postaci nauki, literatury i teatru, by je wspomnieć, 

nakarmić i ukoić. Przywołano postacie: Leszka Kołakowskiego, Marka Edelmana,  

ks. Jana Twardowskiego, Ryszarda Kapuścińskiego. Pojawił się dr Zbigniew Religa  

i aktor Zbigniew Zapasiewicz.  

Obok bohaterów narodowych Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego wspomniano  

też duchy upiorów historii – Hitlera i Stalina. Osoby przedstawiono za pomocą prezentacji 

multimedialnej, a na scenie aktor uosabiający daną postać cytował jej słowa. Zabrzmiał 

szkolny fortepian pod utalentowanymi palcami uczennicy z pierwszej klasy. Kapela szkolna 

Tryt zaprezentowała się w nowym składzie i repertuarze, a do rangi przebojowego hymnu 

urósł utwór skomponowany do słów Witolda Wenzla „Moje Psie Pole”. Widownia  

w tym roku trudniejsza, spektakl przyjęła z umiarkowanym zaciekawieniem i bez zbędnej 

koncentracji.  

Wychowanie patriotyczne zostało zrealizowane, choć autorom scenariusza i realizatorom 

spektaklu nie tylko o to chodziło. Należy mieć nadzieję, że uczestnicy kiedyś przypomną 

sobie płaczliwy śpiew chóru: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to 

będzie…”, a może nawet odczują dumę, że uczestniczyli w tym misterium 20 listopada 2009 

roku w świetlicy szkolnej, która sama stała się duchem dawnego czasu. 
Teresa Kasztelaniec-Jaworska 
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35 LAT PO MATURZE 

 

 
 

 
 
 

 

                                                        



 

St
ro

n
a6

 

Szanowni Absolwenci, Koleżanki i Koledzy ! 
 Nasze Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego, 

działająca od kilku lat, jest organizatorem lub współorganizatorem 

różnych akcji, zjazdów szkolnych czy klasowych oraz festynów 

rodzinnych. Współpracujemy z dyrekcją Lotniczych Zakładów 

Naukowych, nauczycielami i uczniami. Podobnie, jak w poprzednim roku, 

w tym też przyznaliśmy dwóm uczniom technikum stypendia edukacyjne. 

Marzymy o tym, aby nasza szkoła znów była najlepsza i lotnicza. 

 Wiemy, że organizujecie liczne spotkania klasowe. Z życzliwością i satysfakcją 

wspominacie chwile przeżyte w tej szkole - więc apelujemy do Was – wpiszcie się do 

Stowarzyszenia, powiększajcie grono ludzi, którzy chcą być razem, by działać na rzecz szkoły  

i środowiska. Bez Waszego udziału i wsparcia, także finansowego, nasze plany staną się 

pobożnymi życzeniami. Członków prosimy o uzupełnienie zaległych i bieżących składek. 

 Do Absolwentów i  Przyjaciół  zwracamy s ię  z  prośbą  o  wsparc ie  

naszej  dzia ła lnośc i  i  przekazanie  na  podane niże j  konto 1% podatku.  

 W swoim druku PIT wypełnij rozdział „dla organizacji pożytku publicznego” -  

Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych, 

ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław,         KRS 0000265272                                                                    
                                                                                    

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
 

 Nasi Stypendyści 
Nazywam się Tomasz Mateński, mam 18lat i  uczę się w technikum  (LZN) w klasie  

o profilu technik-mechanik. Decyzję dotyczącą wyboru Szkoły podjąłem samodzielnie i świadomie, 

ponieważ właśnie z mechaniką wiążę swoje plany na przyszłość. Motoryzacja jest moją pasją. całkiem 

niedawno zdałem prawo jazdy kategorii A1, obecnie natomiast uczęszczam na kurs prawa jazdy kategorii  

A i B. Ponadto w wolnych chwilach wędkuję, pozwala mi to się odprężyć i odpocząć. Wyznaczyłem sobie 

konkretne cele, do których dążę, a są nimi  zdanie egzaminu zawodowego, matury, studia na politechnice  

a jednocześnie podjęcie pracy, która umożliwi mi rozwinięcie skrzydeł, w której mógłbym wykorzystać 

swoje zdolności manualne. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobrze.  
 

O Technikum nr 6 w Lotniczych Zakładach Naukowych mogę powiedzieć, że zostało 

reaktywowane jakby specjalnie dla mnie. W szkole, do której mam nawet blisko – bo około 3 km 

- uczę się od dobrych nauczycieli właśnie tego, co mnie interesuje, czyli mechatroniki. Moje 

zainteresowanie tą dziedziną zaczęło się już w szkole podstawowej, gdy na podwórku przypadkowo 

znalazłem tranzystor. Zabrałem go do domu, gdzie tata pokazał mi, jak ten element działa. Spodobało mi 

się to. Zacząłem budować najpierw proste układy elektroniczne, tylko z elementami pasywnymi. Później 

bardziej skomplikowane, z elementami aktywnymi – tranzystorami. Najpierw z jednym, później z dwoma, 

trzema. W końcu zacząłem stosować też układy scalone.  

W międzyczasie nauczyłem się programować komputer. Dzięki zdobytej na różne sposoby 

wiedzy dobudowałem do komputera interfejs, umożliwiający sterowanie, np. silnikami w mechanizmie 

robota. I akurat w tym momencie rozpocząłem naukę w tym technikum, w klasie mechatronicznej.  

Mojej klasy nie da się porównać do żadnej z poprzednich, zwłaszcza tej z gimnazjum. Dopiero  

tu czuję się naprawdę dobrze, wśród osób, którym nie są obce pojęcia takie jak wzajemna pomoc czy 

współpraca. Zawsze mogę liczyć na kolegów, a oni na mnie (w gimnazjum mogłem liczyć w zasadzie 

tylko na siebie). Tutaj praca w grupie, to praca w grupie – każdy wypełnia przydzielone mu zadanie 

najlepiej, jak może, tak, by wszyscy byli zadowoleni (w gimnazjum większość myślała inaczej: inni 

zrobią zadanie, a ja będę zadowolony z wolnej chwili).  

Cała szkoła zrobiła na mnie już dawniej dobre wrażenie. Czysta, wyremontowana, z dużym 

terenem dookoła, samolotami, a w środku szerokimi, jasnymi korytarzami i dobrze wyposażonymi 

pracowniami. Tutaj naprawdę aż chce się przychodzić i uczyć!  

Marcin Białas 
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                          Drodzy Absolwenci, Nauczyciele i Sympatycy ! 
 

                   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam  
 i Waszym najbliższym długiego życia i zdrowia,               
pomyślności, spełnienia marzeń i osobistego szczęścia, pachnącej   
choinki, i życzliwości przyjaciół. 

              Niech w Nowym 2010 roku towarzyszy Wam miłość,   

          radość i optymizm a nadzieja ukoi wszystkie smutki i niepowodzenia. 
 
 

          W imieniu Zarządu 
Robert Helak - Prezes 
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BYLIŚMY  WE  LWOWIE 

 

  
 

 

  
 

 


