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Skrót Sprawozdania z Walnego Z gromadzenia
Stowarzyszenia Absolwentów...
Walne Zgromadzenie odbyło się
8. czerwca 2019 roku. Zarząd i Komisje
działały w niezmienionym składzie.
Stowarzyszenie aktualnie liczy 280
członków, w ciągu minionego roku
przybyło 11 członków, 1 zmarł. W Zgromadzeniu wzięło udział 48 członków
co stanowiło 17,08 %, ponieważ odbyło się w II terminie więc jest prawomocne. Zarząd złożył sprawozdanie
z rocznej działalności, w tym finansowe. Sprawozdanie złożyła Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.
Najważniejsze zagadnienia to:
1) Prowadzenie działalności związanej
z Izbą Historii i Tradycji LZN, m.in. :
- zorganizowano: 7 lekcji wychowawczych dla uczniów LZN
i 2 dla Gimnazjum nr 2,
- oprowadzano grupy z Fundacji
Opieka i Troska oraz seniorów Klubu MOPS
- zorganizowano wystawę modeli
lotniczych na 100- lecie lotnictwa .
Indywidualnie odwiedziło Izbę
194 osoby.
2) Współpraca z LZN – prowadzenie
lekcji wychowawczych, udział w uroczystościach i imprezach szkolnych,
prezentacja szkoły i osiągnięć uczniów
w Biuletynach Stowarzyszenia, aktywizacja uczniów do współpracy ze
Stowarzyszeniem.
3) Współpraca ze środowiskiem lokal2

nym; w ramach Partnerstwa Zawidawie Stowarzyszenie współpracowało
przy organizacji jarmarków świątecznych bożonarodzeniowego i wielkanocnego, członkowie uczestniczyli w
obchodach 100-lecia niepodległości
na Rynku Psiego pola i Placu Wolności
oraz w 3 festiwalu Cyrkopole.
4) Współpraca z Klubem Lotników
„Loteczka” :
a) udział w obchodach Święta Lotnictwa Polskiego,
b) udział w uroczystościach i imprezach Klubu min. wręczeniu „Złotych
Lotek”, spotkaniu wigilijnym, wykładach i odczytach,
c) udział w wycieczce do bazy lotnictwa wojskowego w Krzesinach
k. Poznania.
5) Zorganizowaliśmy 16 IV uroczystość
pod pomnikiem więźniów Gross-Rosen (opieka) na terenie byłego zakładu
„PZL Hydral”, w której uczestniczyli byli
więźniowie Gross-Rosen, członkowie
Stowarzyszenia oraz pracownicy Phoenix Contact i Wrocławskiego Parku
Biznesu i b. pracownicy „PZL Hydral”.
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w uroczystościach rodzinnych
tj. jubileuszach ale także pogrzebach,
wspierając rodziny duchowo i organizacyjnie.
Objęliśmy stałą opieką groby
prof. Emilii Tureckiej i prof. Józefa La-

mera, ponieważ brak kontaktów z rodzinami.
W okresie świątecznym odwiedzamy
groby innych nauczycieli i absolwentów zapalając znicze.
6) 19 stycznia 2019 odbyło się Spotkanie Noworoczne w którym wzięło
udział 97 osób, członków i przyjaciół
Stowarzyszenia.
7) Współpracujemy z Absolwentami
przy organizacji Zjazdów umożliwiając kontakt z kolegami, nauczycielami,
dyrekcją LZN (zwiedzanie szkoły)
i Izby Historii i Tradycji LZN.
W roku sprawozdawczym odbyły się
Zjazdy klas i roczników 1985 (Vbt),
1969 (Va,b,ct), 1979 (Vct)
8) W roku sprawozdawczym wydaliśmy 3 numery Biuletynu 33-35 przekazując w nich aktualne informacje
o działalności Stowarzyszenia
i szkoły, spotkaniach i Zjazdach Absolwentów oraz ich wspomnień z okresu
pobytu w szkole.
Dokumentacją fotograficzną zajmuje
się Joanna Zielińska, która prowadzi
również stronę internetową Stowarzyszenia.
9) Rozliczenia finansowe;
a) Stowarzyszenie nie prowadzi
działalności gospodarczej. Wszelkie
działania statutowe opierają się na
pracy społecznej członków Stowarzyszenia i Zarządu.
b) Stowarzyszenie nie zalega z żadnymi opłatami wobec budżetu państwa, w terminie złożono sprawozdania.
c) Środki na działalność to: składki
członkowskie, 1% podatku, wpłaty

na działalność statutową
d) Księgowość jest prowadzona
przez kwalifikowaną księgową.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej
Walne Zgromadzenie, w głosowaniu, udzieliło Zarządowi absolutorium.
10) Uchwały:
- zatwierdzono bilans za rok 2018
i sprawozdanie finansowe
- podjęto uchwałę o podwyższeniu
od 1 stycznia 2020 roku wysokość
rocznej składki członkowskiej
o 6 zł (10 %).
Zatwierdzono do realizacji plan pracy Stowarzyszenia na rok 2019/2020,
najważniejsze tematy to:

Plan pracy
na rok 2019/20
- prowadzenie bieżącej działalności,
pozyskiwanie nowych członków,
monitorowanie składek, poszukiwanie nowych sponsorów,
- prowadzenie Izby Historii i Tradycji, wzbogacanie zbiorów i udostępnianie zwiedzającym, organizowanie wystaw artystycznych,
zawodowych i okolicznościowych,
- prowadzenie godzin wychowawczych dla uczniów LZN i okolicznych
szkół oraz zapraszanie przedstawicieli środowiska lokalnego do zwiedzania,
- organizowanie spotkań noworocznych, zorganizowanie pikniku rodzinnego,
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- organizacja spotkań cotygodniowych i okolicznościowych dla Absolwentów,
- współpraca z Lotniczymi Zakładami Naukowymi, udział w spotkaniach i uroczystościach szkolnych,
- kontynuowanie współpracy z Klubem Lotników „Loteczka”, Klubem
Ludzi spod znaku „P” oraz z Partnerstwem Zawidawie,
- opieka nad pomnikiem Więźniów
Gross-Rosen,
- opieka nad grobami byłych nauczycieli Emilii Tureckiej i Józefa Lamera (brak kontaktów z rodzinami),
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- kontynuacja realizacji wniosku
podjętego na Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku dot. przeniesienia
„Głazu pamiątkowego bitwy na
Psim Polu”,
- stworzenie programu spacerów po
Psim Polu pod hasłem „Psie Pole wczoraj i dziś”,
- prowadzenie kroniki i wydawanie
biuletynu.
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Szanowni Absolwenci! Drodzy Przyjaciele!
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom,
którzy przekazali 1 % podatku na działalność statutową
lub Izbę Historii ... lub przekazali środki finansowe.
Dziękujemy również członkom, którzy systematycznie
opłacają składki a pozostałych prosimy o uzupełnienie
zaległych.
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Zjazd rocznik 1969

Pięćdziesiąt lat minęło, a my wciąż
tacy sami – młodzi.
W dniach 8-10 czerwca 2019 koledzy
z klas A, B, C – absolwenci LZN z roku
1969 – spotkali się aby uhonorować i
przypomnieć sobie czas ukończenia
szkoły i wejścia w „dorosłe życie”.
W piątek 8 czerwca odwiedziliśmy
nekropolię wrocławską aby wspomnieć i oddać hołd naszym wychowawcom.
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W sobotę 10 czerwca od rana trwały
spotkania w LZN z dyrektorem szkoły
Panią Jolantą Mazurkiewicz-Kaczyńską oraz zwiedzanie nowych i zmodernizowanych sal szkoły. Pani dyrektor
przekazała nam informacje na temat
zamierzeń i kierunków rozwoju szkoły,
a następnie wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów... Barbara Ostroróg
oprowadziła po Izbie Historii i Tradycji
LZN.

Około południa udaliśmy się do
miejsca docelowego naszego spotkania, gościnnego pensjonatu „Nartorama”, obiektu prowadzonego przez
Państwa Hekiertów. Oczywistym jest,
że Ryszard Hekiert jest absolwentem
LZN z naszego rocznika. Zebrało się nas
ok. 30 absolwentów, ludzi różnych
profesji – od znanego muzyka przez
psychologa-tłumacza, architekta, inżyniera po „prawdziwych” naukowców,
wykładowców szkół wyższych.
Rozmowy i śpiewy piosenek z naszej
młodości dzięki akompaniamentowi
gitarowemu kolegi Jana P., trwały do

białego rana.
Następnego dnia śniadanie, spacer
do Czech, obiad i pożegnania. Pożegnania z wiarą, że odnowione przyjaźnie pozwolą nam się spotkać szybciej
niż za 50 lat. Może już wkrótce, bo
przecież 75-lecie szkoły…
Dziękując Dyrekcji i Stowarzyszeniu
Absolwentów – a w nim osobiście Pani
Basi Ostroróg przesyłamy tę notatkę
dla zachęty młodszych roczników do
utrzymania bliskich kontaktów z kolegami ze szkoły. One są naprawdę cenne i warto o nie dbać.
Piotr Stroczkowski
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40 lat minęło - Zjazd Absolwentów Vct 1979
"Wczoraj" pisaliśmy maturę i... 40 lat
minęło jak jeden dzień....
nie jest to tylko tytuł piosenki to fakt...
dziś Vct wróciła!
Znowu jesteśmy na terenie szkoły,
przed budynkiem ze śmigłem nad
drzwiami, wspomnienia wracają
z szybkością naddźwiękową... znamy
tu każdy kąt, każdy kamień choć minęło już 40 lat od matury, budynki, samoloty, otoczenie, wszystko "troszeczkę" się pozmieniało, jednak czar i urok
tego miejsca się nie zmienił.
Tu nie tylko zdobywaliśmy wiedzę,
uzyskaliśmy piękny tytuł "Technika
Osprzętu Lotniczego i Urządzeń Pokładowych" to była NASZA szkoła życia,
tu dorastaliśmy, tu kształtowały się
nasze charaktery, osobowości, zainte-
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resowania, tu przeżywaliśmy pierwsze
i dla niektórych z nas jedyne zauroczenia miłosne (mamy 2 małżeństwa
klasowe ) ... wszystko, co wpłynęło w
pewien sposób na dalszy etap naszego
życia...... łezka kręci się w oku.
Znowu tu jesteśmy prawie wszyscy
razem... dziś przyjechało 16 z 38 osób,
mieliśmy niesamowite szczęście,
że w naszej klasie było 14 wspaniałych
dziewcząt. Chyba każdy chłopak z klasy może powiedzieć, że dzięki naszym
koleżankom nasza klasa była tak zgrana.
Wielkim szczęściem było też to, że trafiliśmy na wspaniałych nauczycieli,
nie będę tu szczegółowo wymieniać
by kogoś nie pominąć. WSZYSCY, któ-

rzy nas uczyli w latach 1974-1979 położyli swoją cegiełkę na fundamentach
naszego wykształcenia i naszej osobowości za co WSZYSTKIM z całego
serca dziękujemy!
Jak pisałem... łezka kręci się w oku...
szkoła ma swoją moc, swoją magię.
Na pewno każdy by zapytał, czy my
poznaliśmy się nawzajem, czy się
zmieniliśmy... odpowiedź jest prosta....
nikt z nas się nie zmienił.... może "troszeczkę", tak jak budynki naszej szkoły nabrały "godności czasowej", tak i
my..., ale czar tego miejsca sprawił,
że stoimy razem na placu i rozmawiamy zwyczajnie, jak na przerwie... zero
zmian...
Obecna Pani Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska opowiedziała nam
o szkole, jakie kierunki są obecnie, jak
szkoła się rozwija i w jakim kierunku
zmierza. Serce cieszy, że po dłuższej

przerwie wróciło kształcenie na kierunku mechanik lotniczy.
Pani Dyrektor oprowadziła nas po
szkole, pokazała klasy i ich obecne wyposażenie i szczegółowo tłumaczyła
nowe kierunki kształcenia...
Przemierzając szkolne korytarze każdy
z nas przeżywał chyba na swój sposób
"powrót do przeszłości", największe
wrażenie robi drugie piętro ... tu czas
się zatrzymał na dobre, ten sam klimat,
co 40-lat temu.... choć było nas tylko
16 osób robiliśmy taki gwar na korytarzu, jak kilka klas na dawnej przerwie..
ponoć dziś jest prawie zupełna cisza na
przerwach ( każdy z nosem w telefonie, tak mówi Pani Dyrektor ).
Po zwiedzeniu szkoły odwiedziliśmy
stary budynek internatu nr 5, gdzie został przeniesiony "Meksyk" (budynek
na przeciwko "Meksyku") i tu szok... te
same silniki, ten sam charakterystyczny zapach, wszystko działa na naszą
wyobraźnię i wracają wspomnienia.
11

Spotkanie trwało od piątku do niedzieli. Czas się zatrzymał... rozmowy
trwały do białego świtu...
Wspominaliśmy czasy szkolne i kolegów, których już nie ma w naszym
gronie: Leszka Mosakowskiego, Czeska Filę, Roberta Kieliana. Dla wszystkich klimat był taki, jakbyśmy spotkali
się jak za dawnych lat, zwyczajnie, po
lekcjach. Od zakończenia szkoły większość z nas jest w stałym kontakcie,
spędzamy już od lat tradycyjnie co rok,
Pożegnaliśmy szkołę..., tak jak 40 lat sylwestra razem...., ale takie spotkanie
temu dzieląc się na wzajem niesamo- w połączeniu z pobytem w szkole to
witymi wrażeniami... do zobaczenia inna bajka... czas szybko mija postanoszkoło... będziemy tu zawsze wracać! wiliśmy coraz częściej się spotykać.
Następnym etapem naszego spotkania był wspólny pobyt w Kiełczówku Część z nas należy do "Stowarzyszenia
w gospodarstwie agroturystycznym Absolwentów, Nauczycieli i Sympa"Gospoda przy Młynówce", gdzie tyków LZN we Wrocławiu". Zachęwraz z 40-leciem matury wspólnie cam wszystkich kolegów, by zapisali
obchodziliśmy nasze 60-siąte urodzi- się do Stowarzyszenia.
ny (prawie wszyscy to rocznik 1959).
Następnym etapem zwiedzania była
Izba Historii i Tradycji LZN w dawnym
budynku internatu nr 1.
Pani Basia Ostroróg oprowadzała nas
po każdym pomieszczeniu wspaniale
opowiadając historię szkoły... niektóre fakty były dla nas całkiem nowe .
W Izbie Historii... zgromadzono szereg
eksponatów z okresu świetności szkoły, kroniki, mundurki, odznaki, zdjęcia,
wszystko z tamtych wspaniałych lat....
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W zorganizowaniu spotkania pomagała nam Kochana Pani Profesor Barbara
Ostroróg i Pani Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska za co serdecznie dziękujemy!
Arek (Kuba)
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Ach! Mazury... Mazury...

Co roku w tygodniu Bożego Ciała,
w gronie przyjaciół z czasów studiów
na Politechnice Wrocławskiej, wyjeżdżamy do Giżycka a dokładniej do
Ośrodka AZSu w Wilkasach położonego na jeziorem Niegocin, na spotkanie
weteranów AZSu z całej Polski, gdzie
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przez kilka dni świetnie się bawimy
korzystając ze sportowych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i zabawowych
możliwości tam istniejących. Jest to, to
samo grono, z którym m.in. spotykamy wiosnę, poszerzone o naszych kolegów z LZNu z zespołu muzycznego,

którzy od dwóch lat, dołączają tam do
nas.
Zdjęcia są głównie z imprez zabawowych, gdzie grali nasi koledzy: w czasie
rejsu statkiem grali i śpiewali z nami
pieśni żeglarskie Szanty, balu przebierańców, gdzie robili za piratów pilnujących zjazdu czerwonych kapturków
i innych postaci z bajek oraz ogniska,
na którym z nimi śpiewaliśmy polskie
przeboje ostatniego 100-lecia.
Paweł Jędrzejczak, który jest sterni-

kiem, zmobilizował swój zespół do
udziału w regatach żeglarskich i prawie je wygrał. Zdjęć z regat nie mam,
ale z podium (ławki) wysłałem.
Ponieważ fotografuję to rzadko bywam na zdjęciach, ale zawsze jakaś
bratnia dusza podeśle mi fotki zrobione
telefonem, to ja mogę się pochwalić.
Na zdjęciu jestem z bratem Michałem,
absolwentem LZN-u 1975.
Wojciech Zawadzki
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Moje aero... i hydro...

Większość z nas, w tym i ja, trafiło do
LZN z chęci realizacji marzeń o lataniu.
Czy się nam to udało – tak, czy w pełni – na szczęście nie, gdyż jest, co robić
dalej.

Naukę w naszej lotniczej Szkole rozpocząłem w 1982 r. Czas stanu wojennego nie był najlepszym okresem
dla rozwoju lotnictwa, a sportowego
zwłaszcza. Co jakiś czas słyszało się
o uprowadzeniach rejsowych samolotów i lotach w jedną stronę – na
berlińskie lotnisko Tempelhoff (stąd
inne rozwinięcie skrótu LOT jako Landing On Tempelhof). W dużej części
lotnictwo było, w przenośni i w rzeczywistości, uziemione. Zatem oprócz
fruwających na korytarzach i w toaletach ulotek na szczęście zostawało
nam małe lotnictwo – modelarstwo,
zwłaszcza modele szybowców, gumówek lub kartonowe z „Małego Modelarza”. Przyzwoita aparatura RC lub
dobry silnik spalinowy były poza naszym zasięgiem. Ale za to można było
popróbować swoich sił w zawodach
rzutków, papierzaków, orzeszków czy
gumowych śmigłowców rozgrywanych w Hali Ludowej (obecnie Stulecia). Dzisiaj z powodów finansowych
chyba mało realne.
Prawdziwe latanie.
Odczekaliśmy swoje, stan wojenny
się skończył, my opuściliśmy mury
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Szkoły, PRL również się zakończył.
Jednak szczęście uśmiechnęło się do
nas, gdyż w LZN ruszył kurs paralotniowy, a my jako absolwenci od razu
do niego przystąpiliśmy. Kurs był prowadzony przez wychowawcę z internatu – pana Witolda Kaczyńskiego.
W owym czasie Szkoła uzyskała dostęp do niewielkiej górki szybowcowej w Kuraszkowie obok Obornik
Śląskich. Od wiosny, jak nie padało,
każdy możliwy weekend tam spędzaliśmy zbiegając, jak szaleni z „materacami” nie zawsze nad głowami. Gdy
nabraliśmy nieco doświadczenia przenieśliśmy się na prawdziwą Górę Szybowcową – do Jeżowa Sudeckiego.
Przed wakacjami cieszyliśmy się lotami na zboczu i licencją paralotniową.
Aerodynamika i hydraulika.
Naukę z tych dyscyplin pobieraliśmy
w LZN na przedmiotach zawodowych
(np. UHP czy HiP), które prowadzili
m.in. prof. Karol Stróżniak i prof. Dariusz Opaliński oraz w laboratorium
prowadzonym przez prof. Zbigniewa Bocheńskiego. Czy ta wiedza się
przydała? Mnie tak. Po pierwsze w
czasie mojej dalszej edukacji byłem
już zaznajomiony z przepływami turbulentnymi, laminarnymi czy liczbami
Reynoldsa, Frouda, Stokesa. Po drugie
w mojej drugiej wielkiej pasji – żeglarstwie, a wszystko zaczęło się w klasie przedmaturalnej, dzięki naszemu

szkolnemu koledze Piotrowi „Majonezowi”. To on, w niezwykle barwny
sposób opowiadał nam tak o żaglach,
jachtach i Mazurach, że wydawało
nam się, że tam jesteśmy i żeglujemy.
Akurat tak się złożyło, że ruszył kurs
żeglarski organizowany wspólnie
przez „PZL Hydral” i LZN. Gdy inni szli
do domu (lub internatu) kilku z nas zostawało po lekcjach, aby uczyć się teorii żeglowania, locji, meteorologii, nawigacji itp. Przed wakacjami zdaliśmy
egzamin teoretyczny, a pod koniec
czerwca, w roku wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu, pojechaliśmy na obóz żeglarski na Mazury, nad
piękne jezioro Święcajty. Do dyspozycji mieliśmy jachty z Hydralu: dwa
oriony „Hydral” i „Hydralek” oraz dwie
raje „Lelum” i „Polelum”. Flotę uzupełniała pożyczona z Kalu drewniana
Omega.
Ja wraz z kolegą z klasy – Pawłem,
uczniem klasy Va św. p. „Boćkiem”
oraz pracownikiem Hydralu – Krzyśkiem, stanowiliśmy jedną załogę.

Niestety „Bociek” niespełna rok później, tuż przed maturą zginął śmiercią
lotnika na Górze Szybowcowej obok
Jeleniej Góry.
Naszym instruktorem był wspaniały
człowiek, pedagog, żeglarz oraz miłośnik narciarstwa – prof. Zbigniew
Bocheński. Oprócz wiedzy żeglarskiej
opowiadał nam, jak zaraz po wojnie
pływał do Szwecji z załogą, jednak
wracał do Polski już sam.
Tak nasiąknęliśmy żeglarstwem, że
od ponad 30 lat, prawie co roku, część
urlopu spędzamy na pokładzie żaglówki – najchętniej na Mazurach, ale
czasem zapuszczamy się również na
„morza i oceany”.
W tym roku miałem przyjemność żeglugi na jachcie s/y Elinca klasy Challenge 67, który powstał w 1996r. na
potrzeby wokółziemskich regat BT
Global Challenge rozgrywanych
„w złą stronę” – pod wiatr i pod prąd.
Jest to wyjątkowo dzielny i wytrzymały jacht o długości prawie 21 m i powierzchni żagli do 480 m. Po remoncie

Fot. 0. Prace bosmańskie na topie s/y Elinca
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w 2017 r. i przebudowaniu, wnętrze
urządzono jak przyzwoity **** hotel,
pozostawiając drapieżny regatowy
charakter. Jednostką tą dowodzi kpt.
Magdalena Noworolska – pierwszy
dowódca kobieta STS Pogorii.

Gibraltar, to także wrota na świat Europy. A co wita przybyszów ze starego kontynentu? Meczet oraz pomnik
ku czci gen. Władysława Sikorskiego, który oficjalnie zginął tutaj 4 lipca
1943 r. w katastrofie samolotu. Należy
jednak dodać, że istnieje szereg konMój tegoroczny rejs rozpoczął się nie- trowersji wokół okoliczności śmierci
opodal Gibraltaru – brytyjskiego te- generała. Część z nich sprzyja teorii
rytorium zamorskiego, kiedyś ważnej spiskowej i zamachowi.
bazy Marynarki Królewskiej UK, a
obecnie atrakcji turystycznej. Na Gibraltarze znajduje się ciekawe lotnisko, które za fragment pasa startowego wykorzystuje zwykłą jezdnię drogi
łączącej Gibraltar (UK) z hiszpańską La
Línea de la Concepción. Tuż przed startem i lądowaniem droga jest zamykana dla ruchu ulicznego i pieszych, a na
płytę wjeżdżają maszyny sprzątające.

Fot. 2. Pomnik gen. W. Sikorskiego

Fot. 1. Lotnisko na Gibraltarze
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Z ciekawostek warto dodać, iż Skałę
Gibraltarską zamieszkują jedyne europejskie małpy (magot gibraltarski)
– nota bene – bardzo nachalne – należy mieć się na baczności. Częstym
widokiem jest też wisząca nad Skałą
chmura – czasem nawet niecodzienny
cumulus lenticularis. Ze szczytu rozpościera się piękny widok na zatokę
Algeciras, Cieśninę Gibraltarską oraz
północne wzgórza Afryki oddalonej
stąd o ok. 15 mil morskich. W cieśninie
panuję duży tłok, gdyż olbrzymia część

go z najstarszych marokańskich miast
– Tangeru. Zamieszkuje go ponad milion mieszkańców, w 4 dzielnicach:
arabskiej – największej, hiszpańskiej,
francuskiej i brytyjskiej. Jest też California pełna palm i luksusowych budynków, w tym króla Maroka.
Na północno zachodnim cyplu przebiega granica pomiędzy Oceanem
Atlantyckim i Morzem Śródziemnym.
Stara arabska dzielnica – medyna zachwyciła nas swoją architekturą i zabytkami. Nie obyło się bez zakupów

Fot. 3. Skała Gibraltarska, meczet i autor
tankowców, masowców, drobnicowców i innych statków, przepływająca
przez Kanał Sueski, tędy przechodzi
w dalszej żegludze do największych
portów Europy i Ameryk. Tu, dzięki
niskim podatkom, jest jedno z najtańszych paliw. Za to woda słodka już
taka tania nie jest, gdyż 90% pochodzi
z odsalania wód morskich.
Po opuszczeniu Gibraltaru skierowaliśmy się w stronę Atlantyku, aby po
Fot. 4. „Pan” na Gibraltarze
przebyciu 60 mil dopłynąć do jedne– magot gibraltarski.
19

na suku. Dziewczyny z załogi nabyły
po „okazyjnej” cenie (stargowanej
10-krotnie) piękne dywany, ponoć
ręcznie wykonywane przez berberyjskie kobiety. Prowadzeni wonnościami trafiliśmy do sklepu z przyprawami i lekami na wszystko. Zakupiliśmy
szafran – jedną z najdroższych przypraw oraz kilka innych do mięs, sałatek, zup, a także przeróżne specyfiki na
gładkie lico, stawy, potencję (cóż, jak
mówił prof. Roman Marszałek – wiek
męski, wiek klęski) oraz odstraszające
owady.
Ten ostatni nie za bardzo pomogł,
gdyż afrykańskie komary i tak nas kłu-

nów, po zwrocie o 180 stopni skierowaliśmy się ku Cecie. Na pocieszenie
mieliśmy towarzystwo delfinów wyskakujących nam przed dziobem. Pogoda nieco się zmieniła, wiatr wzmagał się nawet do 8B, a nasza Elinca na
samym foku wyciągała prawie 22 węzły. Do portu wchodziliśmy już nocą.
Ceuta to hiszpańska eksklawa na terytorium Maroka w nieco kolonialnym
stylu. Za dnia wartym odwiedzenia
jest rekreacyjny kompleks basenowy,
a nocą można podziwiać słupy Herkulesa, pomnik nimfy Calipso, która
więziła Odyseusza oraz cztery smoki
na głównym deptaku miasta.

Fot. Port w Tangerze
ły niemiłosiernie.
Kolejnego dnia obraliśmy kurs na północny zachód – chcieliśmy wrócić do
Europy i zawitać w Kadyksie. Niestety
silny prąd – 5 węzłów oraz przeciwny
wiatr wymusiły na nas zmianę pla20

Następnego dnia pożeglowaliśmy na
Costa del Sol (hiszpańskie wybrzeże na
Morzu Śródziemnym). Wybraliśmy
port Sotogrande – marinę oraz zespół
hoteli, rezydencji i ośrodków wypoczynkowych z malowniczo wijącymi

się kanałami dla jachtów i motorówek, barami, kawiarniami, butikami
i agencjami, gdzie za „jedyne” milion
plus „coś tam” euro, można zostać
właścicielem apartamentu lub jachtu
motorowego. Nie skusiliśmy się. Za
to spędziliśmy przyjemny wieczór w
pobliżu fontann racząc się wyśmienitą
kawą i ciastami podziwiając jachty i
samochody.

ción. Szybkie pakowanie i na wieczorny samolot do Londynu. Żal było
rozstawać się z załogą i jachtem. Jeszcze tu wrócę. W końcu żagle pracują
zgodnie z równaniem Bernoulliego.
Każdemu żeglarzowi i nieżeglarzowi
polecam taką wyprawę i to o każdej
porze roku. To był mój „Dzień Dziecka”

Stopy wody pod kilem oraz tyle samo
Czas rejsu kończył się i musieliśmy lądowań, co startów.
wracać. Nazajutrz po trzech godzinach
żeglugi i okrążając Skałę Gibraltarską
Wojciech Przybył Vbt – 1987
dotarliśmy do La Línea de la Concep-

Fot. Ceuta. Herkules i jego słupy
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Uroczystości pod pomnikiem Gross-Rosen

Po raz kolejny w kwietniu, Miesiącu
Pamięci Narodowej, uczciliśmy pamięć Ludzi spod znaku „P”.
16 kwietnia członkowie Stowarzyszenia, pracownicy firmy Phoenix Contact z dyr. Maciejem Merkiem, Wrocławskiego Parku Biznesu
z dyr. Adamem Galewskim, byli pracownicy Kombinatu „PZL Hydral”
z dyr. Andrzejem Czopkiem, Adamem
Młyńczakiem oraz przedstawiciel Klubu Ludzi spod znaku „P” złożyli kwiaty
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pod pomnikiem poległych więźniów
Gross-Rosen na terenie byłego zakładu „PZL Hydral” i minutą ciszy uczcili
pamięć ludzi, którzy w czasie II wojny
światowej wydobywali granit w kamieniołomach na Dolnym Śląsku,
a z kostki wybudowali ulicę Bierutowską prowadzącą wówczas do niemieckiego Zakładu Zbrojeniowego
Rhainmetal-Borsig.
Stowarzyszenie od czterech lat opiekuje się tym pominkiem.

Spotkanie w Klubie „Loteczka”

Spotkanie w Klubie Lotników „Loteczka” miało miejsce 25. maja 2019 roku.
Wtedy to odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Lotek oraz sadzenie dębów
w Alei Zasłużonych dla Lotnictwa Polskiego.
W czasie tej uroczystości Złotą Lotkę otrzymał m.in. Absolwent LZN (TBS/1967)
Stefan Weker, który również posadził swój dąb w Alei Zasłużonych.
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Podsumowanie praktyk - Erasmus+

15 maja 2019 roku, w auli szkolnej odbyło się podsumowanie praktyk
zagranicznych zorganizowanych w ramach programu Erasmus+.
Projekt "Europa dla LZN III" rozpoczął
się rok wcześniej. Przez cały I semestr
roku szkolnego 2018/2019 młodzież
miała zajęcia językowe, kulturowe i z
pierwszej pomocy. Same praktyki odbyły się na przełomie marca i kwietnia.
Część młodzieży przebywała w Hisz-
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panii, część miała praktyki na Malcie.
Sam fakt praktyk zagranicznych, kontakt z żywym językiem oraz kulturą
danego kraju to wartość dodana.
Na spotkaniu, koordynator, Marek
Prokopowicz, przedstawił wstępne
analizy oceny tegorocznych praktyk
- jest kilka plusów, ale jest też parę
rzeczy do poprawienia. Na spotkaniu
głos zabrała też pani dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, miała

ona nadzieję, że odbyte praktyki przyniosą korzyść wszystkim, którzy w nich
uczestniczyli.
Zebrani mogli też obejrzeć krótkie prezentacje przygotowane przez uczennice,
Alę i Roksanę. Na zakończenie Marek Prokopowicz i Magdalena Kuśmierska
wręczyli uczestnikom praktyk certyfikaty potwierdzające ich udział w tegorocznych praktykach zagranicznych.

Zakończenie roku szkolnego 2018/19
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 miało miejsce w auli LZN, gdzie zebrali
się uczniowie, zaproszeni goście, rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dziękując wszystkim za cały rok ciężkiej pracy, gratulując osiągniętych
przez młodzież sukcesów oraz życząc wszystkim udanych wakacji.
W drugiej części uroczystości dyrektor oraz nauczyciele wręczali nagrody, wyróżnienia, świadectwa z czerwonym paskiem (w tym roku szkolnym było ich
ponad 30). Uczniem, który osiągnął najwyższą średnią w całym roku szkolnym
był Kacper Rosiński-LIs z klasy 1at, uzyskał on notę - 5,84.
Całość uświetniły występy zespołów muzycznych.
Ważnym punktem zakończenia roku szkolnego było odczytanie laudacji oraz
wręczenie dyplomów "Zwyczajni - Niezwyczajni" dwóm uczniom, Arturowi
Stankowi z klasy 1at oraz kadetowi Michałowi Jęckowi, już absolwentowi LZN.
25
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Z ostatniej chwili... Odeszli...

mgr Jan Brzyski zmarł 1. lipca 2019 r. Msza św. I uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym św. Rodziny przy ul. Smętnej
w dniu 5. lipca.
Jan Brzyski urodził się 14 listopada 1933 r. w Cieplicach k. Jarosławca w rodzinie
chłopskiej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pracę nauczycielską podjął w 1951 r. w Szkole Podstawowej w Czercach,
a w innych szkołach podstawowych pracował do 1954 r. W latach 1954 – 1958
pracował na Politechnice Wrocławskiej, w latach 1958 – 1981 w IX LO.W Lotniczych Zakładach Naukowych pracował w latach 1981-1985 jako wicedyrektor
oraz nauczyciel fizyki i elektrotechniki. Bardzo dbał o wyniki nauczania i poziom edukacji w szkole. Był lubiany i szanowany zarówno przez uczniów, jak
i nauczycieli. Został odznaczony Złotą Odznaka ZNP, Odznaką Budowniczego
Wrocławia, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W zmarłym tracimy serdecznego kolegę i przyjaciela.
Żonie i rodzinie skłądamy szczere kondolencje.

W dniu 24.06.2019 roku zmarł Robert Lubowski, Absolwent TZ 1965-66, specjalizacja budowa osprzętu samolotów.
Pogrzeb odbył się 27.06.2019 /czwartek/ o godz. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie.
Robert był członkiem Stowarzyszenia Absolwentów… od 2012 roku. Był inicjatorem wielu Zjazdów klasowych. W zmarłym tracimy nieodżałowanego kolegę i przyjaciela.
Rodzinie Roberta Lubowskiego składamy szczere kondolencje.
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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 LZNowskich.
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

W OKRESIE WAKACYJNYM
Izba Historii i Tradycji LZN

będzie czynna:
w środy – 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.
Zespół redakcyjny: Bożena Kwasińska, 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

KRS 0000265272

KONTO BANKOWE 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

