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ZAPRASZAMY!

Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia 

przyniosą Wam radość i nadzieję 
a ten szczególny czas będzie okazją 

do spędzenia miłych chwil wśród rodziny 
i przyjaciół w blasku pachnącej choinki.
Niech w Nowym Roku 2020 spełnią się 

wszystkie plany i marzenia.
Życzymy Wam, Waszym Rodzinom, 

Przyjaciołom i Znajomym 
wiele rodzinnego ciepła, 

zdrowia, szczęścia 
i prezentów pod choinką

                           Zarząd Stowarzyszenia
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50 lat minęło! - 20-22.09.2019
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Zjazd klasy V aT rocznik 1969-1974.
Z Hymnu LZN:
"Kiedy zaś chłoptaś zapomni o świecie, 
Popsowa mu się główeńka w berecie, 
Kiedy się stanie już zeń psychopata, 
To se polata. (w domu wariata)." 
Na szczęście nasza klasa znalazła zde-
cydowanie lepsze miejsce na kolejne 
spotkanie po latach. A było to szcze-
gólne spotkanie, bo świętowaliśmy 50 
lat od rozpoczęcia nauki w LZN!!!! oraz 
45 lat po maturze. Choć szkoła "lotni-
cza" to niewielu z nas zostało lotnika-
mi, a pewne marzenia jednak gdzieś w 
naszych głowach były. By je zaspokoić 
udało się zjazd klasowy zorganizować 
w Aeroklubie Pomorskim w Toruniu. 
Gościł nas bardzo serdecznie dyrektor 
Janusz Rosołek dzięki któremu mo-
gliśmy spędzić dwa wspaniałe dni na 
płycie lotniska. Toruń i lotnisko już dru-
gi raz były miejscem naszego zjazdu. 
Poprzednio atrakcją były loty samo-

lotem Morane. Mogliśmy wówczas 
poznać wrażenia, jakie towarzyszą pi-
lotom w trakcie lotów. Oczywiście nikt 
nie pilotował, ale zawsz to coś.
O ile w samolotach było nas czte-
ry osoby łącznie z pilotem to szybo-
wiec mieścił tylko dwie. Pilot i ja (czyli 
uczestnik zjazdu), a było nas łącznie 18 
uczniów z 47 którzy byli uczniami na-
szej klasy. Wielu przyjechało z żonami 
i mężami więc nasza grupa 30 osób 
rządziła w powietrzu. Wszyscy odbyli 
lot szybowcem startującym za wycią-
garką. Trasa z uwagi na liczebność gru-
py była krótka, ale i tak dała nam wiele 
nieznanych do tej pory doznań. Błyska-
wiczny start i osiągnięcie pułapu około 
400m to była chwila, w której czułem 
jak działa przeciążenie. Zdecydowanie 
większe niż w regularnych lotach. Póź-
niej kilka ewolucji (kangur, czyli piko-
wanie i błyskawiczne wznoszenie, śru-
ba) oraz ładowanie, a wszystko to bez 
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silnika. Przeżycia zapewne pozostaną 
na długie lata. By ochłonąć po tych 
wrażeniach rozpoczęliśmy ciąg dalszy 
rozmów, które przy kolacji trwały ba-
aaaardzo długo. Jednym z pomysłów 
jaki się pojawił jest zorganizowanie już 
w przyszłym roku kolejnego spotkania,  
oczywiście również w Toruniu. Atrak-
cją mają być skoki spadochronowe w 
tandemie. Czy się uda lub jak się uda to 
w relacji następnej z 2020 roku. 

Janusz Granek

Refleksje VCT
Spotkanie klasowe Vc 1974 

w refleksjach... 4-6 października 2019r.
 Spotykamy się od 1996 roku dosyć 
regularnie. Życie pokazuje nam, jaką 
wartością dodaną są nasze wspólne 
chwile spędzane po latach. Przy rozsta-
niu już planujemy termin następnego. 
W ten sposób wybraliśmy 50-lecie 
spotkania w szkole i 45-lecie po matu-

rze. Termin październikowy był bardzo 
dobry dla większości zdeklarowanych. 
Początek roku szkolnego przyniósł nam 
smutną wiadomość o śmierci naszej 
koleżanki Ewy. 10 września pożegnało 
ją spore grono kolegów i przyjaciół 
z LZN.
I takie jest życie... .
 W naszej klasie wszyscy wiedzą, 
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że Bożenka matkuje wszystkim wyda-
rzeniom pod hasłem „czas spotkać się”. 
Nasza celebra tych przeżyć najlepiej 
zawiera się w kilku refleksjach z przy-
gotowań i po rozstaniu:
24 września Bożenka napisała: Moi 
Drodzy, przypominam, że za dwa tygo-
dnie-piątek 4 października spotykamy 
się w pensjonacie „Dworek Saraswati” 
w Pobiednej, blisko Świeradowa. 
Przesłałam właścicielce listę uczestni-
ków spotkania - zdeklarowało udział 
24 osoby. Zakwaterowanie możliwe 
od godz.
14-tej. Rozpoczniemy wspólne spo-
tkanie w piątek od obiadokolacji 
ok.godz.18-tej. W sobotę po śniadaniu 
proponuję zajęcia w podgrupach, w 
zależności od pogody, kondycji i zain-
teresowań. Czas wolny do godz.17-tej 
bo za sprawą „Grubego” udamy się… 

Następnie uroczysta kolacja. Proponu-
ję przyodziać stroje okolicznościowe 
jak do cioci na imieniny. 
Kolega Zdzichu przygotuje repertuar 
nie tylko do słuchania.
Mam nadzieję, że miło spędzimy czas.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam 
i do zobaczenia, Wisia.

 9 października Karolcia napisała: 

No i Bożenka nam przypominała, 
przygotowania trwały kilka miesięcy  
a czas minął tak szybko, że aż trudno 
uwierzyć, że aż tak... Bardzo miło było 
pogadać, popatrzeć na siebie i cieszyć 
się sobą. Fajnie, że w tak licznej grupie 
się stawiliśmy. Wszystkie spotkania 
ubogacają 'koleżanki małżonki'. Chwa-
ła im za to, że dadzą się zaprosić. 
Mój kolega małżonek tak się czuje, jak-
by do tej klasy chodził...od 50 lat!
   Pozdrowionka i dzięki za wszystko!
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 9 października Krysia będąca żoną 
Wieśka napisała: Tak Mario to cała 
prawda. Ja czuję się tak samo, jak Pan 
Mąż. Ja pani żona też tak to czuję. Tym 
bardziej, że Bożenka zawsze korespon-
duje ze mną ha! ha! Więc tym bardziej 
czuję się, że jestem Wasza, ale jestem 
całym sercem Wasza. Było tak pięknie, 
że aż cudnie. I niedosyt. Ale mam na-
dzieję, że zdrowie pozwoli i znowu się 
spotkamy. Dziękuję bardzo Bożenko 
kochana. I dziękujemy wszystkim za 
wspólnie spędzony czas.

 9 października Piotr Hojło napisał: 
Cześć Wam wszystkim, moi drodzy,
a szczególnie moje Drogie Koleżanki, 
dziękuję Wam, że jesteście i że mo-
głem spotkać się z Wami! Każde nasze 
spotkanie to dla mnie Święto. Właśnie 
dla takich chwil warto żyć i chce się żyć 
jak najdłużej! To jak uśmiech losu, któ-

ry wyraża radość, satysfakcję, że przy-
należymy do takiej wyjątkowej Grupy, 
w której każdy z nas czuje się dobrze 
i komfortowo.
Ilekroć wspominamy z żoną  spotkania 
Klasy Vc, kręcimy z uśmiechem głowa-
mi i mówimy: „ To nie do wiary-znamy 
się pół wieku i nam się jeszcze chce”... 
.To znaczy nam się chce jeszcze spoty-
kać i choć przez dwa dni być razem! 
Może dla niektórych nie ma to więk-
szego znaczenia, ale dla mnie osobiście 
takie spotkania mają dużą wartość 
w życiu.(...) Łączymy zatem przyjemne 
z pożytecznym-spotykamy się aby po-
gadać,cieszyć się sobą a jednocześnie 
wzmacniamy swoje siły witalne i prze-
dłużamy własne życie. I tak daj Boże 
jak najdłużej... .
A  kiedyś, gdy nadejdzie mój czas, po-
wiem z satysfakcją: „Miałem dobre ży-
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cie-wspaniałą, kochającą Rodzinę 
i Przyjaciół, którzy mnie akceptowali, 
a nawet śmiali się z moich kawałów... .
Życzę Wam wspaniałego zdrowia 
i wielu niezapomnianych spotkań! 
I wspólnie cieszmy się życiem, bo ży-
cie jest piękne, szczególnie gdy jeste-
śmy razem!
               Piotrek (vel Wiewióra) z Jolą

 9 października Andrzej Garus napisał:
Tak Kochani! Było cudnie. Nawet aura 
nie była w stanie tego zmienić. Jedne-
go tylko zabrakło. Czasu, Czasu, żeby 
ze wszystkimi sobie pogadać do syta. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyjecha-
li, za te cudowne chwile przeplatane 
nostalgią wspomnień i naszą teraź-
niejszością. Niech nam zazdroszczą ci, 
którzy z nami nie byli. Nawet nie wie-
dzą ile stracili. Wielkie dzięki Bożence 
i Marylce. Bez Was nie byłoby tych 

spotkań. 
Do zobaczenia w przyszłym roku
                                   Małgosia i Andrzej

 Bardzo ważna wartość dodana na-
szych spotkań to zawsze wspólna 
msza w intencji naszej, Nauczycieli 
i Kolegów żyjących i tych którzy już 
odeszli. Nasz Zdzichu „Gruby” dba o 
ten punkt programu i zazwyczaj pełni 
funkcję ministranta.  Przemiłą atmos-
ferę zbudował ksiądz odprawiający 
mszę doceniwszy naszą obecność.
 Tym razem z klasy było nas 
16 osób. Mistrzostwo w spotkaniu 
zdobył Andrzej, który zdążył do nas 
w niedzielę, w czasie śniadania, jadąc 
prosto z Warszawy ze spotkania absol-
wentów WAT-u!

Karolcia – Marylka Wróblewska (Karo-
lewska)
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Zjazd Absolwentów LZN   
klasy Vat 1979 - 5. października 2019

Jak szybko mija życie, jak szybko mija 
czas…tak, tak - to już 40 lat od ukoń-
czenia przez nas szkoły. Szkoły, która 
stała się dla nas kuźnią nabywanej 
wiedzy 
i doświadczeń, a które w przyszłości 
pomogły nam sprostać trudnościom 
życia codziennego i czasów, które do-
piero nas czekały. Życie pokazało, że 
każdemu z nas udało się „przebrnąć” 
i podołać tym wyzwaniom. Dzisiaj, po 
40 latach znowu odwiedzamy mury 
naszej ukochanej szkoły, która cho-
ciaż nieco zmieniona i odnowiona, to 
wciąż taka sama – miła i przyjazna. Po 
wielu latach nieobcowania ze sobą, 
niektórzy koledzy nie mogli się na-
wzajem poznać i zgadywali kto kim 
może być – było to bardzo miłe i za-
bawne. Niestety, nie wszystkim udało 
się wziąć udział w Zjeździe, ze wzglę-
du na sprawy osobiste lub wyjazdy 

służbowe ale jesteśmy z wszystkimi 
w kontakcie i przekażemy wszystko to 
co zobaczyliśmy, usłyszeliśmy i  prze-
żyliśmy. Organizacji Zjazdu jak zwykle 
podjęli się „tubylcy” 
z Wrocka, którzy przy współudzia-
le swojej kochanej wychowawczyni, 
niezastąpionej  Basi Ostroróg przygo-
towali to spotkanie.
To nasza klasa po raz ostatni podjęła 
naukę na kierunku „Technik Budowy 
Silników Lotniczych i Spalinowych”. 
Klasa liczyła 36 chłopa, którzy pocho-
dzili z terenu całego kraju i przyjechali 
tu do Wrocławia pełni nadziei i ma-
rzeń. Pobyt w szkole umożliwił nam 
zdobywanie nie tylko wiedzy, ale 
przede wszystkim doświadczeń i roz-
wijania swoich zainteresowań. Już na 
pierwszym roku koledzy z naszej klasy 
w większości „opanowali” takie ob-
szary działalności pozalekcyjnej szko-
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ły jak: kółko dekoratorskie, kółko pla-
styczne, radiowęzeł, zespół muzyczny 
itp. Bywało tak, że przy organizacji 
jakiejś uroczystości szkolnej, na lek-
cję przychodziło kilka osób – a reszta 
uczestniczyła w przygotowaniu impre-
zy, zwolniona z zajęć /oczywiście przez 
wychowawczynię klasy B.O/ - wtedy 
dopiero działo się, kiedy profesor szedł 
na skargę do Dyra – a ten ze stoickim 
spokojem odpowiadał: że tak trzeba 
i tak być musi.
Kadra profesorska, jaka zaszczyciła nas 
przez te 5 lat nauki w szkole, była nie-
tuzinkowa, fachowa i wspaniała. Każ-
dy z profesorów swoją wiedzę starał 
się przekazać z wielką starannością 
i pasją – dlatego wszystkim im za to, 
z całego serca dzisiaj pragniemy bar-
dzo serdecznie podziękować.
Nasze spotkanie na terenie szkoły za-
częło się od zwiedzania klas i korytarzy, 
po których oprowadziła nas obecna 
Pani Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-
-Kaczyńska. Widać było wielkie za-

angażowanie i pasję, z jaką starała się 
nam opowiedzieć o obecnej sytuacji w 
szkole, obecnych kierunkach kształce-
nia oraz o planach z tym związanych 
i prognozach na przyszłość. Przejście 
po terenie i zwiedzenie „Mexyku” 
/który obecnie został przeniesiony do 
budynku nr 5/, przypomniało nam na-
sze chwile i czas, jaki tu spędziliśmy. 
Wszystko co zobaczyliśmy, pozwala 
nam z optymizmem patrzeć w przy-
szłość, gdyż starania i zaangażowanie 
obecnej Pani Dyrektor widać gołym 
okiem /profesjonalnie wyposażone 
sale wykładowe, naprawione chodniki 
i drogi itp./.
Po zwiedzaniu szkoły przyszedł czas 
na zwiedzanie Izby Historii i Tradycji 
LZN, która mieści się w budynku nr 1 
dawnego internatu. W jej zbiorach, za 
sprawą Stowarzyszenia Absolwen-
tów LZN, które działa na terenie szko-
ły, zebrano szereg eksponatów, które 
żywo przypominają historię szkoły, jej 
profesorów, jak i uczniów /zachęcam 
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wszystkich kolegów do wstąpienia w 
szeregi Stowarzyszenia/. 
Po zwiedzaniu szkoły, część nieofi-
cjalna została zorganizowana w Kieł-
czowie – w „Zielonej Oliwce” /dawna 
nazwa to: Sielska Zagroda/. Był obiad, 
tort, toasty…, a potem rozmowy i opo-
wieści nie tylko z czasów nauki i po-
bytu w szkole, ale również obecnej 
sytuacji każdego z nas. I tak do późnej 
nocy, aż przyszedł czas rozstań i poże-
gnań – niektórzy postanowili konty-

nuować spotkanie 
w mniejszych grupkach we Wrocku, 
a niektórzy po prostu wrócili do swo-
ich domów. 
Było bardzo miło i sympatycznie, moż-
na  byłoby tak siedzieć i pląsać do sa-
mego rana – obiecaliśmy więc sobie, 
że będziemy kontynuować nasze spo-
tkania, być może następnym razem 
spotkamy się w większym gronie ko-
legów.  

Krystian Harasimiuk
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Pamiątkowy Kamień poświęcony 
Bitwie na Psim Polu

          Znajdujący się w parku obok Komisariatu Policji na Psim Polu kamień został 
przeniesiony z placu pomiędzy wiaduktem a dawnym Domem Kultury AVIA 
staraniem Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN.  Głaz 
z napisem głoszącym zwycięstwo polskiego oręża nad niemieckim w bitwie na 
Psim Polu został ufundowany przez mieszkańców dzielnicy w roku 1956. Napis 
zredagowano w czasach, kiedy oficjalna historiografia polska potwierdzała, że 
do bitwy doszło i wojska polskie odniosły w niej zwycięstwo. Bitwa na Psim 
Polu był swego rodzaju zwieńczeniem wyprawy króla  niemieckiego (cesarza 
od 1111 roku) Henryka V na Polskę z roku 1109 rządzoną przez księcia Bolesława 
Krzywoustego.  Dlaczego do niej doszło? Musimy cofnąć się nieco w czasie. 

  Henryk V (po lewej)           Bolesław Krzywousty                     Zbigniew     
    Bolesław Krzywousty był synem i następcą uważanego za słabego władcę 
Polski, księcia Władysława Hermana. Po śmierci ojca w roku 1102, objął wła-
dzę w kraju wspólnie ze starszym bratem Zbigniewem,. W pierwszym okresie 
wspólnych rządów Bolesław szczególnie aktywnie działał w kierunku odzyska-
nia Pomorza Gdańskiego i Zachodniego.  Na tym tle doszło do konfliktu z bra-
tem w 1106 roku i Zbigniew opuścił Polskę szukając pomocy na dworze Henry-
ka V, który obiecał pomoc w odzyskaniu tronu. Władcy Niemiec nie podobały 
się również sukcesy Polaków na Pomorzu. Wysłał polskiemu księciu ultimatum 
domagając się uznania zwierzchnictwa Cesarstwa pod groźbą konfliktu w ra-
zie odmowy.  Bolesław odpowiedział  hardo: „bacz zatem, komu grozisz, jeśli 
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chcesz wojować, znajdziesz wojnę”. Na takie dictum jedna mogła być tylko od-
powiedź. Na początku sierpnia 1109 roku, wojska Henryka V złożone 
z rycerzy Bawarii, Lotaryngii, Frankonii i Saksonii wkroczyły na ziemie polskie.  
W tym czasie Krzywousty toczył walki z Pomorzanami pod Nakłem i nie mógł 
osobiście stawić czoła nowemu wrogowi. Wysłał jednak jeden oddział w celu 
wzmocnienia obrony Głogowa. Tymczasem Niemcy w powolnym marszu 
wzdłuż Odry ominęli Krosno Odrzańskie, nie podjęli też próby zdobywania po-
tężnie umocnionego Bytomia Odrzańskiego. Henryk V nie spieszył się czekając, 
aż dołączą posiłki czeskie księcia Świętopełka. Pierwszym celem był Głogów. 
Ku zaskoczeniu obrońców, Niemcy nadeszli pod gród niespodziewanie rozbija-
jąc oddział przysłany na pomoc przez Krzywoustego i zdobywając podgrodzie. 
Trwające jednak trzy tygodnie oblężenie spowodowało krwawe straty wśród 
Niemców i Czechów. Nie przyniósł oblegającym sukcesu podstęp polegający 
na przywiązaniu zakładników do machin oblężniczych, co miało osłabić morale 
załogi.  Nie dały  też rezultatu rozpoczęte przez cesarza układy z Bolesławem. 
Głogów nie poddał się.  Henryk V ruszył więc dalej, w kierunku Wrocławia, nę-
kany przez nagłe uderzenia oddziałów Krzywoustego, który powrócił już 
z Pomorza. 

       I właśnie pod stolicą Dolnego Śląska we wrześniu 1109 roku miało dojść do 
decydującego starcia. Nie przyniosło ono zwycięstwa Henrykowi V, który pod-
jął co prawda dalszy marsz na Kraków, ale  wkrótce porzucił ten zamiar 
i wycofał się z Polski. Jego wyprawa 1109 roku okazała się kompletnym fia-
skiem. Krzywousty nie złożył hołdu lennego i nie zaprzestał walk o Pomorze, 
które ostatecznie włączył do Polski. Do kraju powrócił jego brat Zbigniew, 
ale nie odzyskał władzy, przeciwnie, wtrącony do lochu i oślepiony, wkrótce 
zmarł. 
Niepowodzenia wyprawy na Polskę znacznie obniżyły autorytet Henryka V 
w Europie podnosząc jednocześnie znaczenie jego przeciwnika. 
     
  Cóż więc stało się pod Wrocławiem we wrześniu 1109 roku? Historycy 
od wielu lat toczą o to spór. Źródła, na których się opierają, są dwa, oba polskie, 
odlegle od siebie o wiek. bez mała  i nie niosą podobnych treści. Pierwsze, autor-
stwa Galla Anonima, nadwornego kronikarza księcia Bolesława Krzywoustego, 
zostało spisane trzy lata po bitwie, czyli około roku 1112. Drugie, o ponad sto 
lat późniejsze, pióra biskupa krakowskiego, Wincentego Kadłubka, kronikarza 
książąt krakowskich Kazimierza Sprawiedliwego i jego następcy Leszka Białego, 
powstawało prawdopodobnie od roku 1190 do 1223. 

                 Gall Anonim                                                    Wincenty Kadłubek                                           
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Gall Anonim w swoim sprawozdaniu był niezwykle oszczędny. Opis bitwy zaj-
muje niecałe zdanie, które brzmi: „..cesarz podstąpił pod miasto Wrocław, gdzie 
jednak nic więcej nie zyskał, jak trupy na miejsce żywych”. Nie pada tu nawet 
żadna nazwa miejsca bitwy poza nazwą miasta. Znacznie rozmowniejszy był 
Wincenty Kadłubek, choć nie wiadomo, skąd czerpał informacje, przed nim bo-
wiem nikt o bitwie na Psim Polu nie pisał. Jego relacja obfituje w opisy zmagań 
wielkich mas wojsk po obu walczących stronach. W bitwie mieli wziąć udział 
oddziały Ślężan, które zainicjowały pozorowaną ucieczkę, co spowodowało 
zamieszanie w niemieckich szeregach ścigających rzekomych uciekinierów. 
Uderzenie wojsk polskich doprowadziło ostatecznie do klęski wojsk Henryka V. 
Klęski ogromnej, bowiem, jak podsumowuje opis pobojowiska Kadłubek: 
„Na dowód tego istnieje jeszcze nazwa [owego] miejsca, zbiegła się tam 
[bowiem] niezmierna sfora psów, które pożerając tyle trupów wpadły w jakąś 
szaloną dzikość, tak że nikt nie śmiał tamtędy przejść, i dlatego owo miejsce 
nazywa się Psim Polem." W „Kronice” Kadłubka nazwa Psie Pole pojawia się 
po raz pierwszy i od razu z wyjaśnieniem jej pochodzenia. Już w XIX w. część 
polskich historyków powątpiewała w prawdziwość opowieści Kadłubka 
znajdując inne wyjaśnienia. Jedno z nich wywodzi nazwę obecnej dzielnicy 
Wrocławia od znajdujących się tu niegdyś książęcych psiarni, inne określenie 
„psie” tłumaczy jako ziemię słabą, która nie nadaje się pod uprawę, nieużytek 
po prostu. Podobnie negatywne określenie możemy znaleźć w sformułowaniu 
„psia pogoda”. Z biegiem czasu kolejne badania wskazywały na niezgodność 
„Kroniki” Kadłubka z faktami. Warto wspomnieć, że naukowy wywód oba-
lający historyczność bitwy przedstawił profesor Jerzy Maroń z  Uniwersytetu 
Wrocławskiego na Sesji Naukowej z okazji 900-lecia Psiego Pola, która odbyła 
się w Lotniczych Zakładach Naukowych w 2009 roku. 
Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Absolwentów, Na-
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uczycieli i Sympatyków LZN. 
Dlatego też za bardziej bliskiego prawdy uważa się kronikarza księcia Bolesława. 
Trudno bowiem przypuszczać, że Gall Anonim nie napisałby czegoś więcej o bi-
twie, gdyby rzeczywiście zakończyła się ona pogromem rycerzy największego 
wówczas państwa w Europie i to dokonanym osobiście przez Krzywoustego, 
na dworze którego powstawała „Kronika”. Kiedy jej autor opisywał zmagania 
polsko-niemieckie, żył zarówno Henryk V, jak i Bolesław Krzywousty, uczest-
nicy opisywanych zdarzeń. Jak widać jednak, polski książę niewiele swojemu 
kronikarzowi o starciu powiedział, zapewne niewiele też mieli do powiedzenia 
inni świadkowie. Ot, jedna ze zwycięskich potyczek, nie różniąca się od innych 
i ponad nie nie wyrastająca. Milczą o wydarzeniu również niemieckie źródła, nie 
ma wzmianek także w innych znanych kronikach. Milczenie kronikarzy też ma 
swoją wymowę. 
Trudno się więc dziwić, że bardziej nośna stała się legenda stworzona przez 
Wincentego Kadłubka. Grafika przedstawiająca bitwę na Psim Polu znalazła 
się w „Kronice Polskiej” Marcina Bielskiego z 1507 roku. Opis sporządzony przez 
biskupa krakowskiego powielano w kolejnych kronikach i dziełach mniej lub 
bardziej historycznych z podręcznikami szkolnymi włącznie. Temat podjęto 
również w Polsce Ludowej, kiedy po zakończeniu II wojny  światowej nastroje 
antyniemieckie były bardzo silne i chętnie wykorzystywane przez władze ko-
munistyczne. 
W 1953 roku powieść „Psie Pole” na podstawie relacji Kadłubka napisał znakomi-
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ty polski pisarz Karol Bunsch kreślący w wielu tomach panoramę historii Polski 
czasów piastowskich. Biwa z 1109 roku, była też natchnieniem innych artystów. 
W 1947 roku wielkopolscy malarze Leon Rozpendowski i Karol Stobiecki stwo-
rzyli panoramę zatytułowaną „Bitwa na Psim Polu” prezentowaną w specjal-
nym pawilonie podczas obchodów 400-lecia Leszna. Była to ostatnia panora-
ma malarska w dotychczasowej historii Polski. Mierzyła 37,5 metra długości 
i 5 metrów wysokości. Legenda mówi, że dzieło to było eksponowane również 
w specjalnym pawilonie we Wrocławiu podczas Wystawy Ziem Odzyskanych 
w 1948 roku. Miało zniknąć w tajemniczych okolicznościach następnego dnia 
po otwarciu Wystawy za sprawą sowieckiego generała, któremu obraz tak się 
spodobał, że pod osłoną nocy kazał go zwinąć swoim żołnierzom i wywieźć w 
nieznanym kierunku. Kolorowe szkice do  panoramy jednak ocalały i znajdują 
się w zbiorach wrocławskiego Ossolineum. Na początku XXI wieku prezento-
wał je na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, nasz nieżyjący 
już niestety Kolega, Julian Staniszewski, wieloletni nauczycieli rysunku technicz-
nego w LZN, człowiek o wielu pasjach i zainteresowaniach, które z właściwą 
sobie starannością i skrupulatnością realizował do końca swoich dni. 
Kamień ustawiony na nowym miejscu, z nowym napisem niech pozostanie 
pamiątką po  ludziach dbających o zachowanie historycznej pamięci o wyda-
rzeniach, które dzięki nim nie zaginą w pomroce dziejów. Nawet jeśli są tylko 
legendą.  Dodajmy – piękną legendą. 

Witold Wenzel
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Od 1959 roku GŁAZ był  stale obecny 
w pejzażu i pamięci mieszkańców. 
 Po rewitalizacji małomiasteczkowe-
go Psiego Pola znalazł się na skarpie 
wiaduktu przy byłej Avii. Upomnieli się 
o niego mieszkańcy, dla których przez 
lata Głaz ten stał się wspomnieniem 
ich młodości, dowodem tożsamości 
żyjących tu od ponad 70 Polaków. 
 W czerwcu 2017 podczas Walnego 
Zgromadzenia Stowarzyszenia Absol-
wentów, Nauczycieli i Sympatyków 
Lotniczych Zakładów Naukowych ab-
solwent LZN, mieszkaniec Psiego Pola, 
członek Stowarzyszenia  oraz uczestnik 
uroczystości odsłonięcia Głazu w 1959 
roku Józef Michalec,  podniósł sprawę 
przeniesienia go w odpowiednie miej-
sce i tym samym przywrócenia mu hi-

storycznej rangi.
 Zebrani jednogłośnie przyjęli wnio-
sek, który na kolejne 2 lata stał się 
zadaniem do realizacji w planie pracy 
Stowarzyszenia. Kol. Józef Michalec 
wykonał wstępny projekt z dokumen-
tacją fotograficzną. W kolejnych mie-
siącach nagłaśnialiśmy sprawę Głazu 
w Biuletynie Stowarzyszenia.
 Po niespełna roku we wrześniu 2019 
głaz trafił na swe docelowe miejsce. 
Pracownicy firmy ROTOMAT SP. z o.o. 
we Wrocławiu pod nadzorem Zarządu 
Zieleni Miejskiej, w obecności człon-
ków Stowarzyszenia, przeniośli Głaz 
i ustawili go na Skwerze przy ul. Kieł-
czowskej. Pamiątkowe tablice ufundo-
wało i zamocowało Stowarzyszenie.

Historia jednego Głazu
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Głaz, Jan Majerski

 O  historii „Głazu” w Świecie Sobótki –  nr4/2019 – pisał Jan Majerski: (...) Widać 
górę ową i z Psiego Pola gdzie ca 910 roków temu wojowie księcia Bolka Krzy-
woustym (tak widać dla gęby mało urodziwej) zwanym, po społu z drużyną 
bukowinian Petrusa Włodkowicowego – platyna książęcego (przy owej Ślęży 
– w Górce opidum mającego) germańskich wojów cesarz a Henryka okrutnie 
potraktowali wybijając im z ich łbów (w żelazo) zakutych – na parę dziesiątek 
lat – ochotę na „DRANG NACH OSTEN”!
 Owi zaś Bukowinianie po dziś dzień Strzegomiany zasiedlający, drogi najkrót-
szej na szczyt Ślęży w czasach Krzywoustego strzegący takoż i winną latorośl 
uprawiać umieli dla pożytku Augustynianom do liturgii a i na stół palatyński...
i owszem.
 Na pamiątkę ich wiktorii na Psim Polu restauracji poddano i na powrót usta-
wiono na poczesnym miejscu głaz znaczny – serpentynitowy – ze Ślęży wzięty 
a który w 850-rocznicę tej „bitwy-nie bitwy” czyli A.D. 1959. Władza ówczesna 
(ponoć słusznie) miniona (malując przy okazji niejako na kolory wszelakie do-
mostwa psie-polskie – jak to w Polszcze;”z frontu i od wielkiego dzwonu” jedna-
kowoż głaz ten... ustawiła!!!
 Chwałą i dziękczynienie wielkie Biskupowi Wincentemu Kadłubkowi kronika-
rzowi naszemu – polskiemu iż na ca siedem(!) wieków przed „Światem Sobótki” 
objawił potomnym waleczność Ślężan!!!
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W dniu 28.08.2019 r. na zaproszenie Klubu Lotników „Loteczka” uczestniczyli-
śmy w obchodach Święta Lotnictwa. Uroczystość miała miejsce przy pomniku 
na Lotnisku Gądów Mały  przy Bulwarze Ikara na Gądowie. Po wysłuchaniu 
okolicznościowych wystąpień, hymnu Lotników, członkowie Stowarzyszenia 
złożyli wiązankę kwiatów, zapalili znicze. Spotkanie było okazją do wspomnień 
i koleżeńskich rozmów.

Święto Lotnictwa Polskiego
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W dniach 13 - 14. 04. 2019 po raz ósmy 
we Wrocławiu, a pierwszy na terenie 
Lotniczych Zakładów Naukowych 
odbyła się jedna z największych pol-
skich imprez modelarskich, Wrocław 
Model Show. W tym roku na zawo-
dach zjawiło się 187 zawodników z 
pięciu krajów, przywożąc ze sobą 
604 modele wystawiane w dwóch 
konkursach (Profi oraz Open), 
trzech kategoriach wiekowych i (su-
marycznie rzecz biorąc) ponad czter-
dziestu klasach. Jakby tej statystyki 
było mało - dodać należy jeszcze, 
że w trakcie imprezy wręczanych 
jest także ponad 40 nagród specjal-
nych. Wszystko to brzmi w sposób 
na tyle skomplikowany, że praw-
dopodobnie warto nieco ten węzeł 
rozplątać. Pod enigmatycznym ha-
słem „modele” kryją się miniatury 
niemal wszystkiego, co można sobie 

wyobrazić. Prym wiodą oczywiście 
historyczne i współczesne samoloty 
i pojazdy wojskowe, sporą popular-
nością cieszą się także okręty - ale to 
nie wszystko. Na wrocławskich za-
wodach obejrzeć można było także 
wszelkiej maści pojazdy cywilne, fi-
gurki, ale też całe scenerie o niezwy-
kle bogatej fabule dla niepoznaki 
zwane dioramami. Również kwestia 
historyczności albo wręcz realności 
prezentowanych dzieł nie jest wcale 
rzeczą oczywistą - bo na kilkudziesię-
ciu stołach wystawowych odnaleźć 
można było także miniatury z kate-
gorii „science - fiction”, przy czym 
proporcje „science” do „fiction” tak-
że bywały różne. Stąd konieczność 
podziału na klasy. Dość trudnym by-
łoby przecież porównanie któregoś 
z fantastycznie wykonanych modeli 
okrętów chociażby z wykonanym 

8 Wystawa ModelShow Wrocław
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w stylistyce filmu „Mad Max” Fiatem 
126p (a i takie przedstawienie zna-
leźć było można). 
Od kilku lat każdy festiwal ma także 
swój motyw przewodni, za którego 
uwzględnienie zdobyć można nagro-
dę specjalną. W tym roku było to ha-
sło „second hand”, które zdobywca 
tematycznego Grand Prix potrakto-

wał bardzo dosłownie, wieszając na 
modelu przeznaczonej na sprzedaż 
koparki tablicę informującą między 
innymi, że „... drugi właściciel” 
(a także, że pali na dotyk).
Zdecydowaną większość prezento-
wanych w trakcie imprezy modeli za-
klasyfikować jednak można do kate-
gorii „redukcyjne” - celem twórców 
było więc jak najwierniejsze odtwo-
rzenie w skali rzeczywistych obiek-
tów. Mowa tu zarówno o kwestiach 
tak podstawowych jak wielkość czy 
proporcje, przez malowanie aż po 
detale takie jak chociażby ślady eks-

ploatacyjne, otarcia, obicia, zabru-
dzenia... 
Tu dochodzimy do wspomnianych 
już dwóch konkursów. Pierwszym 
był bowiem konkurs Profi, przezna-
czony (jak można się domyślić po 
nazwie) dla najbardziej doświadczo-
nych modelarzy. Wymogiem regula-
minowym było tu dołączenie do mo-

delu możliwie jak najdokładniejszej 
dokumentacji przedstawiającej ory-
ginalny obiekt. Także praca sędziów 
w tym konkursie mogła być określo-
na mianem mrówczej, polegała bo-
wiem na przyznawaniu punktów 
w kilkudziesięciu kryteriach zebra-
nych w osiem grup.
Nieco inaczej rzecz się ma z drugim 
z konkursów - Open. Tu bardziej niż 
super precyzyjne odwzorowanie 
konkretnego obiektu liczył się ogól-
ny klimat, warsztat a czasem nawet 
poczucie humoru modelarza. 
Dokładnie to również oceniali sę-
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dziowie, posługując się w swojej 
pracy zasadą znaną jako „podoba 
się - nie podoba się” a także niezwy-
kle charakterystycznym zestawem 
pieczątek. Te ostatnie są autorskim 
pomysłem organizatorów wrocław-
skiego konkursu, wprowadzonym 
pięć lat temu przy okazji trzeciej 
edycji Show - i zdobywającym coraz 
większą popularność na innych pol-
skich imprezach modelarskich.
Jak więc dość łatwo się domyślić 
- teren LZN jest wymarzoną lokali-
zacją takiej imprezy. Na wypadek, 
gdyby standardowo stacjonujące tu 
samoloty i śmigłowiec wywarły na 
odwiedzających zbyt małe wrażenie, 
organizatorzy zadbali także o to by 
wzmocnić przekaz, parkując na te-
renie szkolnym także samobieżną 
haubicoarmatę „Dana”, samobieżną 
wyrzutnię rakietową WR-40 „Lan-
gusta”, a także sprzęt saperski i me-

dyczny. 
Jeśli więc spodobały się Wam wszyst-
kie atrakcje 8. Wrocław Model Show, 
albo też po przeczytaniu tej krótkiej 
relacji jesteście przekonani, że tylko 
wyjątkowo niekorzystnym zbiegiem 
złych okoliczności byliście w tym 
czasie w zupełnie innym miejscu, ale 
koniecznie musicie to naprawić - nie 
pozostaje Wam nic innego, jak zare-
zerwować sobie w kalendarzu week-
end 18-19.04.2020 - oczywiście tak-
że na terenie Lotniczych Zakładów 
Naukowych. Temat przewodni nad-
chodzącej imprezy brzmi „Z kamerą 
wśród zwierząt”. Czym poza zwy-
czajowymi stadami panter, tygrysów 
i anakond zaskoczą nas modelarze? 
Można będzie zobaczyć już za kilka 
miesięcy.

Marcin Binda
Absolwent LZN
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S E R W U S   K O C H A N I
         Dopiero co wróciłem z Dobroszowa od Iwony i Ta-
deusza Dobrocinskich i od razu na gorąco o gorących, 

pieczonych, pysznych ziemniakach. I nie tylko. Dodam, że 
PIEKNA POGODA zachęciła wielu do wypadu za miasto, 
zwłaszcza do urokliwego Dobroszowa. Jak zwykle nie za-

wiodła liczna grupa LZN-u z Psiego Pola.
         Jak zwykle, na przyjezdnych ( do nich zaliczyć trze-

ba także cyklistów ) czekało już rozpalone ognisko, a na 
nim spora kupka dorodnych ziemniaków, oraz inne smakoły-

ki do grillowania. 

         Sytuacja pogodowa była pod kontrolą Henryka, któ-
ry w razie potrzeby, serwował właśnie przybyłym na roz-
grzewkę pyszną kawę.  Potem, jako przedsmak podano 

kaszankę po której smakowaliśmy już pieczone ziemniaki.  
A na koneserów słodkości czekał niezrównany serniczek, 
którego zresztą wkrótce zabrakło ,- dalej: napoje i td. 

Wszystko to stworzyło wspaniały nastrój do towarzyskich 
pogaworów, wspomnień, także z tegorocznych wakacji. 

Znalazł się także czas na wspólne, ogólne zdjęcie.  Zabra-
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kło tylko loteczkowego zespołu muzycznego. Zabrakło też 
niestety na zawsze 9-cio letniej „FANY”, psiej matki wil-

czurowej gromadki gospodarzy. 
 

          I ja tam w gościach byłem, 
    Miód i wino piłem,

    A com widział i słyszał
Tutaj umieściłem   -   Edward Sobczak /Klub Lotników 

„Loteczka”/ wraz z kilkoma załączonymi fotoobecnościami.
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W miesiącu październiku i listopadzie 
tradycyjnie odbyły się w Izbie Historii 
...lekcje wychowawcze dla uczniów 
klas pierwszych. Wiceprezes Stowa-
rzyszenia Barbara Ostroróg zapoznała 
uczniów z historią szkoły, przedstawi-
ła zgromadzone pamiątki przekazane 
przez absolwentów oraz przybliżyła 

Lekcje historii 2019
historie absolwentów i omówiła ich 
osiągnięcia indywidualne. Uczniowie 
mogli też obejrzeć wystawę „100 lat 
polskich lotów” autorstwa członka Sto-
warzyszenia Jana Majerskiego. W spo-
tkaniach wzięło udział 10 klas wspólnie 
z wychowawcami.

W bieżącym roku odeszli:
Kilarski Stanisław (absol. Gimn.1952), Kubera Tadeusz (absol. ZSZ 1952), 
Choma Stanisław (absol. 1967), Maksymiec Tadeusz (absol. TBS 1958), 
Wirski Czesław (sympatyk, członek SANiS), Mleko Monika (prac. Warszt. 
LZN). 
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Nabór do klas pierwszych
Rok szkolny 2019/2020 jest wyjątko-
wy - to podwójny rocznik, taki stan 
rzeczy pociągnął za sobą liczne rosza-
dy w rozmieszczeniu sal, zatrudnieniu 
nowych nauczycieli i ułożeniu planu 
zająć. 
Ostatecznie w bieżącym roku szkol-
nym otwarto w LZN 10 klas - 9 klas 
technicznych i jedną klasę branżową. 
Uwzględniając zainteresowania 
uczniów utworzono klasy kształcące 
w zawodzie: technik mechanik, tech-
nik mechanik lotniczy, technik me-
chatronik, technik automatyk, technik 

Ślubowanie klas pierwszych

logistyk, technik ekspoloatacji portów 
i terminali oraz technik lotniskowych 
służb operacyjnych. Jeśli chodzi o 
Szkołę Branżową , utworzono łączoną 
klasę - mechatronik i operator obrabia-
rek skrawających typu CNC.
Jeden rocznik - dwa poziomy kształce-
nia - po gimnazjum i po szkole pod-
stawowej - to swoisty eksperyment 
na żywym organizmie. Jak on wyjdzie 
pokaże czas, na ten moment szkoła 
zrobiła wszystko, żeby zajęcia teore-
tyczne i praktyczne realizowane były 
100%.

Tradycji stało się zadość – 14. Listopa-
da 2019 roku na placu apelowym LZN 
rozbrzmiało uroczyste ,,Ślubujemy!" – 
uczniowie klas pierwszych zostali ofi-
cjalnie włączeni do braci uczniowskiej 
Lotniczych Zakładów Naukowych. 
W uroczystości brała udział cała spo-
łeczność szkoły oraz bardzo liczna gru-
pa rodziców, znajomych i przyjaciół 
uczniów klas pierwszych.
Uroczystości rozpoczęły się wpro-
wadzeniem Pocztu Sztandarowego, 
wszyscy odśpiewali hymn narodowy, 
a następnie pierwszoklasiści złożyli 
przyrzeczenie, m.in. uczciwie spełniać 
obowiązki uczniowskie, szanować tra-
dycję szkoły i dbać o jej dobre imię, być 
koleżeńskim, prawdomównym i wraż-

liwym na wszelkie  przejawy agresji i 
nietolerancji.
Po ceremonii ślubowania głos zabrała 
dyrektor LZN  – pani Jolanta Mazurkie-
wicz-Kaczyńska  gratulując zebranym 
wyboru szkoły oraz życząc wszystkim 
wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy 
i kształtowaniu własnej osobowości.
Życzenia młodzieży złożyła też wice-
prezes Stowarzyszenia LZN, Barbara 
Ostroróg.
Punktem kulminacyjnym uroczystości 
był pokaz musztry wojskowej  prowa-
dzonej przez kadeta Jakuba Wiącka, 
ucznia klasy 3 ct.
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Piknik Wojskowy
W dniu 10. listopada 2019 roku w Forcie 
Nr 9 - Piknik Wojskowy - uświetniono 101 
rocznicę Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Uroczystości podzielone były na 
dwie części. Zwiedzający mogli obejrzeć 
Fort z bliska i od środka, ponadto na pla-
cu przez Fortem można było zapoznać się 
z replikami broni, pojazdami wojskowymi, 
militariami, a także spróbować swoich sił 
w kilku konkurencjach. Olbrzymie zaanga-
żowanie młodzieży z klas mundurowych 
było widać w całym Forcie.
Kiedy zaczęło się zmierzchać przyszedł 
czas na Koncert pod znamiennym tytu-
łem „PIOSENKO, PIOSENKO, CO ŻEŚ TY 

ZA PANI”, z udziałem Anny Majkut-Po-
lańskiej, chóru PIASTUNY z Ośrodka Dzia-
łań Społeczno-Kulturalnych PIAST pod 
kierownictwem Ewy Grygan oraz naszej 
umundurowej młodzieży, którzy wystąpili 
poetycko-pieśniowym, upamiętniającym 
wydarzenia sprzed 101 lat. Za oprawę po-
etycko-muzyczną występu Grupy Mun-
durowej wielkie podziękowania składamy 
Urszuli Misiek i Maciejowi Ciuprykowi.
Ta magiczna godzina przeniosła zgroma-
dzoną publiczność i uczestników koncer-
tu na chwilę do roku 1918, do chwili, kie-
dy każdy Polak mógł powiedzieć: „Mamy 
Niepodległą”.
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Podziękowanie 1%...  
Szanowni Członkowie, Absolwenci 
i Sympatycy Stowarzyszenia!
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom, którzy przekazali 1% 
podatku na działalność statutową 
lub Izbę Historii. Środki te wykorzy-
stujemy na doposażenie Izby Historii 
i realizację bieżących zadań, zwłasz-
cza, że jesteśmy Stowarzyszeniem 
„non profit” i nasza działalność opie-
ra się na pracy społecznej.
Równocześnie prosimy nie zapomi-
najcie o nas w 2020 r.

Zachęcamy Absolwentów - dołącz-
cie do nas, by powiększać grono 
członków, wystarczy tylko wypełnić 
deklarację i uiścić wpisowe – jedno-
razowo 20 zł.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia 
z dn. 8.06.2019r. wysokość rocznej 
składki od 1.01.2020 wynosi 66 zł 
(można wpłacać w ratach).
Dziękujemy tym członkom, którzy 
opłacają składki, pozostałych prosi-
my o uzupełnienie. Zarząd

Szanowni Absolwenci!!!
 W czerwcu br. mieliśmy okazję jako Stowarzyszenie 

i ja osobiście spotkać się 
z Absolwentami z roczników 1969 i 1979.

Każde takie spotkanie nie dość, że przywołuje różne wspomnienia, 
to także jest dla nas inspiracją do nowych działań. 

I tak jeden z Absolwentów zasugerował, że może by tak 
sporządzić listę małżeństw i związków LZN-owskich. 

No więc, podjęliśmy wyzwanie 
i spróbujemy zrobić „Wielki Album” 

jako ciekawe uzupełnienie historii szkoły.
Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy. 
Prosimy o przesyłanie na adres Stowarzyszenia 

- w jak najkrótszym czasie: 
- zdjęć ślubnych,
- rodzinnych z dziećmi ew. wnukami,
- zdjęć z czasów pobytu w szkole,
- stosownych dat,
- krótkich historii rodzinnych , 
  np. wykształcenia, wykonywanego 
  zawodu, zainteresowań, itp.,
- kontaktów (do wiadomości 
  Stowarzyszenia).

Prześlijcie informację koleżankom i kolegom, 
z którymi macie kontakt.

                                                      Dziękuję 
                                                  Barbara Ostroróg
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Izba Historii i Tradycji LZN 
czynna:

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.

Spotkanie Noworoczne 2020
Tradycją stały się spotkania noworocz-
ne, dlatego na kolejne zapraszamy 
w dniu 25 stycznia 2020 roku od godz. 
16-tej do Sali Bankietowej „Podano” 
(dawna stołówka w Lotniczych Zakła-
dach Naukowych). Mamy nadzieję, 
że ten wieczór spędzimy w sympatycz-
nym gronie koleżanek i kolegów, zna-
jomych i przyjaciół, w dobrym nastroju 
przy muzyce i zastawionym stole.
Szczególnie zapraszamy Absolwentów, 
którzy dotąd nie zaszczycili nas swoją 
obecnością, bo jest to okazja do wspo-
mnień i odnowienia kontaktów. 
Koszt uczestnictwa to 130 zł od osoby. 

Wpłaty należy dokonać do 15 stycznia  
na konto Stowarzyszenia 
32 1020 5226 0000 6702 0230 3782 
(z dopiskiem spotkanie noworoczne) 
lub w siedzibie Stowarzyszenia (B1), 
w każdą środę w godz. 10.00 – 16.00.
Wpłata jest równoznaczna z udziałem 
w spotkaniu.
W programie niespodzianki...
Dojazd autobusami N i 131 pod szkołę, a 
D, 141, 128, 130 do Ronda Lotników Pol-
skich.
             Zapraszamy!!!
Można kontaktować sie z Barbarą 
Ostroróg - tel. 514 966 280


