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  Wesołych Świąt!
Zdrowych, szczęśliwych Świąt Wielkanocnych 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Serdecznych spotkań w gronie Rodziny i Przyjaciół.
Niech wiosenne słońce umacnia nadzieję, daje radość 

na każdy dzień i rozprasza codzienne troski.
 Niech nas wiosna raduje 

świeżością budzącej się przyrody.
Niech śpiew ptaków stanie się dla nas najpiękniejszą 

wiosenną piosenką
a oczy uśmiechają się do znajomych i obcych. 

Tradycyjnie smacznego jajka i mokrego dyngusa
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia ...

    życzy
    Prezes Robert Helak

Walne 

Zgromadzenie

8 czerwca 20191%



Spotkanie Noworoczne 2019
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       Na dzień 19 stycznia 2019 roku 
ustalono termin spotkania Nowo-
roczno – Karnawałowego dla absol-
wentów, członków i sympatyków 
Stowarzyszenia... LZN. Okazało się, 
że ten dzień jest dniem szczególnym 
ze względu na ogłoszenie przez Rząd 
Polski żałoby narodowej po tragicz-
nie zamordowanym Prezydencie 
Gdańska Pawle Adamowiczu. Mor-
derstwo to wywołało w całej Polsce 
ogromne poruszenie a także solidar-
ność społeczną przeciwko „ mowie 
nienawiści” i sposobie rozwiązywa-
nia ważnych problemów Polaków. 
Żałoba w tym dniu obowiązywała 
do godziny 19.00, co nie było bez 
znaczenia dla uczestników spotka-
nia, którzy wcześniej zarezerwowali 
miejsca w hotelach wrocławskich. 
Stąd też rozpatrywana zmiana termi-
nu nie została uwzględniona. 
Spotkanie Noworoczno – Karnawa-
łowe rozpoczęło się o godzinie 16.00 

i od razu można było oczekiwać, że 
będzie udane. A miały o tym świad-
czyć serdeczne powitania przez orga-
nizatorów osób wchodzących na salę 
balową, a także przypinane kotyliony 
z imieniem, co pozwoliło na tworze-
nie bezpośrednich bliskich kontak-
tów. Przypominano sobie„ kto jest 
kim”, „kto kim był w szkole”, rozpo-
znawanie koleżanek i kolegów po la-
tach nie szczędząc uśmiechów i uści-
sków. Do godziny 19 toczyły się się 
rozmowy towarzyskie między osoba-
mi zasiadającymi na wyznaczonych 
przez organizatorów miejscach (we-
dług kręgów znajomych). W pewnym 
momencie można było zauważyć  
zachodzącą  „zmianę miejsc” a wy-
nikało to z potrzeby porozmawiania 
„twarzą w twarz” z innymi uczestni-
kami spotkania. Tematyka rozmów 
była bardzo zróżnicowana, dotycząca 
przede wszystkim wspomnień z lat 
szkolnych, sposobów odchudzania, 
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zdrowego stylu życia, spraw związa-
nych ze sferą zawodową. Dostrzeżo-
no sytuację, w której byli uczniowie 
witali się z Panią Basią Dworzakową,  
która zaszczyciła spotkanie jako ju-
bilatka 90 letnia. Podobne wyrazy 
szacunku od byłych uczniów przyj-
mowały Panie: Helenka Waniak, Ela 
Felzenowska, Basia Ostroróg, a także 
Panowie: Roman Marszałek, Marian 
Skąpski, Tadeusz Rzepa. Należy żało-

wać, że tak niewielu byłych 
i obecnych nauczycieli nie uczestni-
czy w tym spotkaniu.
Po godzinie 19.00 oficjalnie gości po-
witał Prezes Stowarzyszenia, Robert 
Helak wspólnie z Wiceprezes Barba-
rą Ostroróg. Powitanie to zakończo-
no minutą ciszy ku czci pamięci Pre-
zydenta Pawła Adamowicza. 
Następnie członkowie Zarządu zło-
żyli wszystkim uczestnikom życzenia 
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Noworoczne przy lampce szampana. 
Po uroczystym obiedzie, który nie 
tylko, że był estetycznie podany to 
serwowane potrawy były bardzo 
smaczne w wystarczającej wielko-
ści.  Część „artystyczną” rozpoczęto 
tradycyjnym polonezem, w którym 
uczestniczyli prawie wszyscy i to 
z dużym wdziękiem.
W przerwach pomiędzy sekwencja-

mi tanecznymi miały miejsce różne 
epizody związane ze Stowarzysze-
niem lub ze Szkołą.  Prezes Robert 
Helak i Wiceprezes Barbara Ostroróg 
podziękowali Janowi Majerskiemu za 
szczególne zaangażowanie na rzecz 
Stowarzyszenia, przygotowanie i wy-
konanie wystawy „100 lat polskich 
lotów” za co został wyróżniony dy-
plomem i „magicznym kubkiem”.
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W części tej wystąpiła również Pani 
Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Ka-
czyńska przybliżając uczestnikom 
spotkania bieżące problemy szkoły 
nie tylko w zakresie dydaktyczno-wy-
chowawczym, przedstawiając także  
ciekawe projekty modernizacyjne 
dotyczące reaktywacji warsztatów 
szkolnych i innych projektów obej-
mujących bazę szkoły.

Należy wspomnieć Pana Leszka Ku-
charskiego, który recytował wiersze 
pt. „Inżynier Maj” „ Pan Marszałek 
od fizyki „ oraz „Wspomnienie ucznia 
LZN” maturzysty z roku 1970 z klasy 
trzeciej ATZ, której wychowawcą był 
wspomniany prof. Józef Maj.
W programie spotkania Noworocz-
nego tradycyjnie zwiedzano Izbę Hi-
storii. Wystawione w niej eksponaty 
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W naszej szkole program nauczania 
nie zakładał takiego przedmiotu, jak 
śpiew. W podstawówce owszem był, 
ale my zgłębialiśmy nauki techniczne 
no i marzyliśmy o lataniu. Nikt jed-
nak nie zabronił nam śpiewania w 
różnych okolicznościach i intereso-
wania się muzyką w różny sposób.
W ogólniakach było inaczej. Nawet 
były organizowane ciekawe obozy 
wakacyjne związane z muzyką... .
     Jurek zapoznał mnie z  Basią, ko-
leżanką ze swojej dzielnicy z dawnej 
klasy z podstawówki. Moje zaintere-
sowania były jakieś z innej bajki i pa-
sowały do  Basi. Miałyśmy wspólne 
tematy, wyjścia do filharmonii, ope-

ry czy teatru.  
Na wakacje w 1971 roku Basia mia-
ła dwie możliwości 1-obóz muzyczny 
w Dusznikach Zdroju albo 2-rejs po 
Bałtyku na Darze Pomorza. Chodzi-
ła do ogólniaka przy Rosenbergów. 
Wybrała obóz żeglarski. Do dzisiaj 
nie wiem, w jaki sposób trafiłam na 
obóz muzyczny do Dusznik Zdroju 
na miejsce Basi. Ależ to musiał być 
przekręt. Dziewczyna z technikum z 
wrocławskimi licealistami. Tego nikt 
się nie spodziewał.
Mimo upływu czasu, nie zapomnia-
łam tamtych przeżyć. Międzynaro-
dowe Festiwale Chopinowskie od 
początku odbywały się w sierpniu. 

u wielu osób wzbudziły podziw, duże 
zainteresowanie i ciekawe komenta-
rze. W sali balowej był równie inte-
resująca wystawa fotografii z życia 
szkoły autorstwa Joanny Zielińskiej, 
która także szalała z aparatem pod-
czas tej imprezy.
Jeżeli chodzi o część wybitnie to-
warzysko-rozrywkowo-taneczną 
to wydaje się, że w tym roku była 
szczególnie udana. Osoba odpowie-

dzialna za oprawę muzyczną dobrze 
się przygotowała, proponując, wiele 
tanecznych przebojów polskich i za-
granicznych. Proponowane nagrania 
nie pozwoliły nikomu być na nie obo-
jętnym a dowodem na to może być 
widok tańczących ze sobą pań. 
Spotkanie, w którym uczestniczyło 
98 osób zakończyło się w miłej at-
mosferze grubo po północy.
                                       Tadeusz Rzepa

Kartka z wakacji



7

Ktoś je wymyślił już w 1945 roku by 
zakorzeniać kulturę polską na zie-
miach odzyskanych.
       Latem w 1971 odbywał się już 
26 Festiwal. Rola obozowiczów pole-
gała na uczestniczeniu we wszystkich 
wydarzeniach, które miały miejsce: 
recitale pianistów, tematyczne spo-
tkania (dzisiaj mówi się panelowe), 
oglądanie filmów o tematyce mu-
zycznej no i trochę turystyki w ciągu 
dnia. Świetną frajdą i ucztą ducho-
wą był właśnie ten festiwal, na któ-
ry trafiłam. Odbywał się tuż po VIII 
Międzynarodowym Konkursie Pia-
nistycznym im. Fryderyka Chopina. 
W Dusznikach pojawili się młodzi 
pianiści-finaliści tego konkursu. Co-
dziennie mogliśmy bywać na pró-
bach i rozkoszować się muzyką. Każ-
dego wieczoru ktoś inny miał recital. 
Wśród plejady młodych pianistów 
był Piotr Paleczny, Janusz Olejni-
czak, Christian Zacharias z Niemiec, 
Eugene Indjic z USA...i wielu innych. 

Laureatem tego konkursu był Garrick 
Ohlson z USA. Jednak w Dusznikach 
Zdroju nie wystąpił. Mimo tego mia-
łam możliwość bycia na jego recitalu 
we Wrocławiu. Dzisiaj oddaję cześć 
Profesor Krystynie Donigiewicz po-
nieważ od niej otrzymałam bilet do 
Filharmonii Wrocławskiej. Jak mnie 
znalazła na stancji z zaproszeniem, 
już się nie dowiem. W mojej wro-
cławskiej i szkolnej bytności korzy-
stałam z dobrodziejstw instytucji 
kultury. Właśnie w filharmonii spę-
dziłam sporo wieczorów na pięknych 
wydarzeniach. Bywało, że widywa-
łam naszą Panią Profesor. Zawsze za-
uważała mnie.
I zawsze bywało tak, że pytała o moje 
wrażenia. Dla mnie było to coś niesa-
mowitego. Byłam zauważona, miała 
do mnie słowo... .
W Dusznikach Zdroju była praw-
dziwa uczta z życia „ z kulturą pod 
rękę”. Wszystkie spotkania prowadził 
Hrabia Wojciech Dzieduszycki. Swo-
ją elegancką polszczyzną z muzyczną 
wręcz intonacją, wprowadzał me-
lomanów w klimaty nadchodzące-
go wydarzenia. Najważniejsze było 
przed nami. Koncert finałowy w Par-
ku Zdrojowym, zamykający festiwal. 
Gdy byłam przygotowana do słucha-
nia muzyki, nie przepadałam za to-
warzystwem. Zajmowałam miejsce 
i oddawałam się słuchaniu. 
I tym razem jestem przygotowana, 
gdy zauważam, że obok mnie ktoś 
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W styczniu 2019 roku znalazłem się w LZN na Spotkaniu Noworocznym or-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów ... . Spotkałem tam by-
łych i obecnych nauczycieli oraz absolwentów szkoły z ostatnich kilkudzie-
sięciu lat.
Przypomniałem sobie, że w tym obiekcie i na tak dużej zabawie byłem na 
mojej studniówce w 1970 roku tj. 49 lat temu.
  Z przyjemnością przywitałem się z panem Romanem Marszałkiem 
z jedynym nauczycielem obecnym na sali, który był na tej studniówce.
Na studniówkę w 1970 r. utworzyliśmy mały klasowy kabarecik wyrażający 
żartobliwej  w formie wady i zalety naszych nauczycieli i nas samych w szko-
le. Autorem tekstów był kolega z klasy Ryszard Dziedzic.
 Pan Roman nasz nauczyciel od fizyki przypominał mi się z kabaretu jako 
„Pan Marszałek od fizyki najstarszy stopniem wojskowy...”- tekst poniżej.

Pan Marszałek od fizyki
Najstarszy stopniem wojskowy
Chciał wzbogacić nasze głowy
„IV prawem Niutonowym”.

Spotkanie po latach

zajmuje miejsce.
Spoglądam i nie dowierzam: chło-
pak ze szkoły, z LZN. Co on tutaj 
robi? Spojrzeliśmy na siebie ze zdzi-
wieniem, wymieniliśmy nieśmiałe 
„cześć” i oboje w dziwnym nastroju 
słuchaliśmy muzyki Chopina. Janusz 
był z klasy o rok wyżej. Po koncercie 
zaczęliśmy rozmawiać. Pamiętam, 
że poszliśmy na mały spacer, były 
skromne lody i opowiadanie wra-
żeń. Każdy z nas powiedział, co tutaj 
robi. On przyjechał z wujkiem, który 
pracował jako kierowca a mając tra-
sę przez Duszniki zabrał go, dla tego 

jednego wydarzenia, dla tego kon-
certu. Dla Janusza to była wyjątkowa 
okazja by posłuchać Piotra Paleczne-
go na żywo.
Co zostało z tamtego spotkania? 
Sympatia, która trwa do dzisiaj. Mi-
nęło tylko 45 lat od  małego space-
ru i lodów w Dusznikach, do pysznej 
kawy we wrocławskiej kawiarence. 
Tamto spotkanie  jest ciągle miłym 
wspomnieniem z wakacji, które zda-
rzyło się dzięki muzyce.
                                Karolcia
                                V c 1974 rok
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„Niech zaraz zapadnie ciemność
Im większy opór, tym większa przyjemność”.

Zaraz na twarzach uśmiech rozkwita...
A to prawda dowiedziona, niezbita,
Że z im większym oporem idzie wam zadanie,
Tym przyjemniejsze jego rozwiązanie.

 Niestety nie spotkałem już inż. Józefa Maja naszego wychowawcy z TZ, 
a w wierszu zostały umieszczone oryginalne słowa, zwroty, nawet całe zda-
nia wypowiadane przez Niego na lekcjach. Dał się zapamiętać jako „inż. Maj 
to cud wychowawca od technologii pierwszy w szkole znawca...” - tekst po-
niżej.

Inżynier Maj to cud wychowawca
Od technologii pierwszy w szkole znawca
To o nim wieści rozchodzą się nowe
To o nim mówią – ma na miejscu głowę!

My uczniowie o tym dobrze wiemy
Przypodobać mu się chcemy,
Chwalimy go, na piedestał stawiamy
I oceny dobre mamy
Fundamentalne pytanie jego:
„Co to jest brąz i dlaczego?
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Co żeliwo a co stale?
Gdy nie umiesz, dwa, cymbale!
Gdy za mało jedno? Dwa?
Na środek obadwa!
Chodźcie do mnie z zeszytami,
Zaraz ja pogadam z wami:
zadaje pytania dwa,
Potem obadwa – po dwa
Albo macie każdy pałę
Wasze wiadomości małe”
Lecz nas to wcale nie zraża
Gdy inżynier się obraża.
Bo trudno o zgodność poglądów
Wśród poganiaczy i wielbłądów.

Tych dwóch nauczycieli przedstawiałem w kabarecie, dlatego teksty zapa-
miętałem, o innych nie pamiętam.
     Poniższy tekst obejmuje i podsumowuje czas sześciu lat spędzonych 
w szkole.

Sześć lat temu, kawał czasu, byłem małoletni pętak
Chociaż chciałbym mówić dużo, to niewiele już pamiętam
Ojciec chciał, bym z góry patrzył
Na bliźniego i na niego,
Więc powiada – ja nauczę ciebie fachu lotniczego.
Skoro tylko opuściłem starej podstawówki mury,
W sercu miałem zaszczepione błękit nieba oraz chmury
Jednak przez rok pierwszy młotki piłowałem,
Bo do samolotu potrzebne – myślałem.
I wciąż się wieści rozchodziły nowe,
Że będziemy robić młotki odrzutowe
Dnia pewnego wieść huknęła jak grom
Nasze samoloty pójdą na złom?
Prysły marzenia o fachu lotnika
Gdy je pocięto z pomocą palnika
Rzeczywiście to był koniec marzeń
Już trzeci rok jestem tokarzem,
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Toczy się życie i życie się toczy,
Czasem nauczyciel coś na mnie napsioczy,
Bo miast pilnować swojej roboty,
W mej głowie nic, tylko samoloty,
Lecz najlepiej latam (mówiąc między nami)
Nie na samolotach, a za dziewczętami
Już dzisiaj studniówka, zimny pot mnie oblał,
Żebym za sto dni matury nie oblał,
Bo gdybym oblał? Boję się taty...
Trzeba by rok spisać na straty.

 Urodziłem się na Psim Polu i tu ukończyłem szkołę podstawową i natural-
na drogą zdobycia zawodu i ukończenia szkoły średniej był LZN. 
Do LZN zdałem w roku 1964, najpierw do ZSZ klasa tokarska, której wycho-
wawcą był Czesław Lewandowski. On także uczył nas języka polskiego. Po 
trzech latach zostałem przyjęty do TZ. Większość kolegów ze szkoły podsta-
wowej próbowała się dostać do LZN co w tamtych latach nie było łatwe.
      Po sześciu latach nauki zdobyłem dwa zawody tokarza i mechanika 
osprzętu lotniczego. Dobre przygotowanie w szkole pozwoliło mi później 
ukończyć uczelnie techniczną. Przypuszczam, że z naszej klasy III atz prawie 
wszyscy (38 chłopa) ukończyli bardzo różne uczelnie.
Zbliża się 50 lat od ukończenia i czas na Zjazd Panowie

                                                             Leszek Kucharski – absolwent III atz 1970
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Praktyki zagraniczne - Erasmus+ 2019
Europa po raz kolejny otwiera drzwi 
przed młodzieżą z Lotniczych Za-
kładów Naukowych. Tym razem 46 
uczniów, w ramach Programu Era-
smus+, wyjechało do Hiszpanii i na 
Maltę, gdzie przez miesiąc mogli roz-
wijać i kształtować swoje umiejęt-
ności tak w obszarze zawodowym, 
językowym, społecznym, jak i kultu-
rowym. 
Udział w projekcie spowodował, że 
młodzi ludzie zdobyli doświadczenie 
zawodowe, poszerzyli umiejętności 
językowe, interpersonalne, adapta-
cyjne, nauczyli się samodzielności 
w obcym kraju. Wyzwaniem okaza-
ło się dla nich zarządzanie własnym 
budżetem, czasem wolnym, jak rów-
nież odnalezienie się w roli dorosłe-
go, odpowiedzialnego za samego 
siebie. Istotnym elementem była też 
współpraca w małych i dużych ze-
społach, również multikulturowych.
Dynamiczny rynek całego świata 
stawia na pracownika kreatywne-
go, potrafiącego samodzielnie po-
dejmować decyzje, współpracować 
z ludźmi i nie bojącego się nowych 
wyzwań. Dobrze przygotowany pra-
cownik powinien przejść różne eta-
py pracy, dlatego też LZN starało się 
umożliwić, żeby uczniowie klas tech-
nicznych o specjalności: technik me-
chatronik, technik logistyk i technik 
eksploatacji portów i terminali, mo-

gli sprawdzić się na międzynarodo-
wym rynku pracy. To bardzo charak-
terystyczny trend ostatnich 10 -15 
lat, że w zakładach pracy zatrudniani 
są przedstawiciele różnych krajów, 
a to pociąga za sobą potrzebę współ-
pracy w międzynarodowym zespole. 
Tak się dzieje, kiedy młodzież ma 
możliwość udziału praktykach w 
zagranicznych. Uczniowie odbywali 
praktyki w adekwatnych do swoje-
go zawodu firmach, gdzie poznawali 
realia pracy zespołowej i konfron-
towali swoją wiedzę teoretyczną z 
praktyką.
Program Erasmus+ daje właśnie taką 
możliwość, a nabyte umiejętności 
przekładają się na wzrost mobilności 
zawodowej oraz zwiększają szanse 
na lepsze zatrudnienie.
Oddzielną kwestią jest fakt, że Pro-
gram ten nie skupia się tylko na roz-
woju zawodowym, ale też stawia na 
kształcenie kompetencji językowych 
i kulturowych. Kompetencja między-
kulturowa to zdolność do przyjęcia 
postawy relatywizmu kulturowego 
w kontaktach z przedstawicielami in-
nych kultur, to zdolność odrzucenia 
swoistego egocentryzmu,  nastawie-
nie się na nowe doświadczenia, chęć 
poznana nowej kultury i nowych 
ludzi. Dlatego też Erasmus+ stawia 
na poznanie kultury i tradycji dane-
go kraju. Robi to dwuetapowo, po-
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przez zajęcia kulturowe, na których 
uczniowie zapoznają się z obyczaja-
mi i historią danego kraju. Drugim 
ważniejszym elementem są wy-
cieczki kulturowe realizowane w ra-
mach programu kulturowego, które 
uczniowie odbywają w dni wolne od 
praktyk (weekendy). W przypadku 
Malty były to wycieczki do obecnej 
i dawnej stolicy Malty, czyli Valletty, 
gdzie uczniowie mieli grę miejską, 
pozwalającą na niekonwencjonalny 
sposób poznania miasta oraz Mdiny, 
zwiedzanie Fortu Manoel i wyciecz-
ka krajoznawcza na sąsiednią wyspę, 
Gozo. 

W Programie Erasmus+ duży nacisk 
kładzie się na rozwijanie kompeten-
cji językowych, dzięki czemu mie-
sięczne staże poprzedzone są dużą 
liczbą godzin z języka angielskiego 

i języka kraju praktyk. Uczniowie 
doskonalą zarówno język mówio-
ny, jak i język obcy zawodowy. Mają 
do dyspozycji platformę językową, 
na której mogą również ćwiczyć 
umiejętności językowe. Jednak naj-
cenniejszym doświadczeniem jest 
możliwość posługiwania się obcym 
językiem codziennym w innym kraju 
– bezcenne.
Nie ulega wątpliwości, że styczność 
z odmienną kulturą, językiem, ko-
nieczność odnalezienia się w nowej 
sytuacji uzmysławia młodym lu-
dziom, będącym dopiero na począt-
ku kariery zawodowej, jak ważne 

i cenne jest doświadczenie zdoby-
wane poprzez takie formy edukacji 
jak Erasmus+.

Magdalena Kuśmierska



17

Powitanie wiosny organizujemy u siebie w ogrodzie od 12 lat dla siebie i na-
szych znajomych głównie z czasów studiów na Politechnice. Bywają na nich 
również moi koledzy z klasy z LZNu (chociaż w tym roku nie byli). Syn jednej 
z naszych koleżanek co roku wykonuje Marzannę.
 Najpierw przed domem sobie śpiewamy i mówimy wiersze o wiośnie. 

Powitanie wiosny u Wojtka Zawadzkiego
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Obsadzamy górkę kwiatami. Później formujemy pochód odprowadzający 
Marzannę nad staw. Tam się jeszcze, po rozgrzaniu grzańcem, bawimy naj-
częściej przy piosenkach, których uczymy teraz nasze wnuki.
Odbywa się sąd nad Marzanną. Zawsze się tak jakoś dzieje, że prokurator 
ma rację i Marzannę ostatecznie unicestwiamy  podpalając ją.
Na koniec ogłaszamy wyniki konkursu na najładniejszy wianek lub kapelusz 

Wojtek Zawadzki z pania...
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Wesprzyj nas 1%

Drodzy Absolwenci i Sympatycy - od 10 lat prowadzimy dla Was Stowarzy-
szenie... LZN. Jest to codzienna praca 4-5 osób, absolutnie społeczna - wo-
lontariacka, nieodpłatna w żaden sposób. Raz w miesiącu zbiera się 
Zarząd, który decyduje o tym, co robimy, z kim rozmawiamy, jak docieramy 
z informacją do Państwa. Robimy to z nieustającą nadzieją, że nasza praca 
ma sens.
Ale, jak zapewne wiecie, cokolwiek się robi - to wymaga środków finanso-
wych.
Możecie nam pomóc i wspomóc Stowarzyszenie przekazując 1% podatku 
od swoich dochodów.
Apelujemy do Państwa ofiarujcie, co możecie, podarujcie, czego macie do-
statek. Liczymy na Was.
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 da-
nych.
Dziękujemy tym ofiarodawcom, którzy już odpowiedzieli na naszą prośbę.
Dziękujemy członkom, którzy regularnie opłacają składki i prosimy o uzupeł-
nienie zaległych.
W przypadku wpłat innych podajemy zasadę dokonywania wpisu na prze-
lewach: 
Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN, ul. Kiełczow-
ska 43, 51-315 Wrocław.
Konto: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782 /z dopiskiem: Wpłata na dzia-
łalność statutową – Izba Historii i Tradycji LZN lub wpłata na działalność 
statutową/.

wśród uczestników imprezy.
Po skończonej części plenerowej kolacja(którą moja żona przygotowuje kil-
ka dni), a później wieczór gier. Gramy w brydża, szachy oraz układamy puz-
zle. Jeżeli jest więcej osób zwłaszcza młodych to jeszcze gramy w piłkarzyki 
i tenisa stołowego. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród zwycięzcom 
rozchodzimy się.

Wojtek Zawadzki (absolwent tz1972)
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KOMUNIKAT - WALNE ZGROMADZENIE
Do Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia informuje,
 że w dniu 8 czerwca 2019 r. (sobota)
- godz. 9.30 w I terminie,
- godz. 10.00 w II terminie,
w Sali bankietowej „Podano” (dawna stołówka LZN) odbędzie się Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia. 
Z uwagi na ważność omawianych tematów, prosimy - 
o zarezerwowanie czasu i liczne wzięcie udziału w zebraniu i potwierdze-
nie zgodnie z zaproszeniem.

Izba Historii i Tradycji LZN 
Godziny otwarcia:

- wtorek, środa, czwartek – w godz. 10.00 – 18.00
- w każdą  środę od godz. 10.00 odbywają się spotkania Absolwentów, 

Nauczycieli i Sympatyków Stowarzyszenia
Mile widziani goście, a szczególnie mieszkańcy Psiego Pola - ZAPRASZAMY.


