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Wesołych Świąt

Niech nadchodzące święta Wielkanocne
upłyną w miłej rodzinnej atmosferze

a wiosna niech obdarzy Was słońcem i optymizmem 
wywołując uśmiech na twarzach najbliższych.

Życzymy Wam i Najbliższym 
zdrowia, pogody ducha,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz tradycyjnego smacznego jajka 

i mokrego dyngusa

Zarząd Stowarzyszenia



Spotkanie Noworoczne 2020
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25. stycznia w Sali Bankietowej „Podano” odbyło się po raz  kolejny Spo-
tkanie Noworoczne, w którym wzięło udział 84 osoby; członków, sympa-
tyków i przyjaciół. Swoją obecnością zaszczycili emerytowani nauczycie-
le: Barbara Dworzak, Roman Marszałek, Mieczysław Maternik, Barbara 
Ostroróg  oraz sympatyk Stowarzyszenia Tadeusz Dobrociński- Klub Lot-
ników „Loteczka”.
Piękną prezentację przedstawił Andrzej Osowski absolwent 1974, dzieląc 
się wspomnieniami ze swojej pracy zawodowej pilota i trenera kadry na-
rodowej. Jego biografia i syna Michała znajduje się w naszym wydawnic-
twie pt. „Dzielą nas pokolenia – łączy nas miejsce” (70-lecie LZN).

Kilka słów o Andrzeju Osowskim
W trakcie nauki w technikum LZN roz-
winął swoją pasję lotniczą.
Szkolenie spadochronowe i szybowco-
we rozpoczął w 1972 roku w Aeroklu-
bie Częstochowskim, natomiast szko-
lenie samolotowe zaczął już w 1974 
roku. 
Wychowanek Aeroklubu Częstochow-
skiego, aktualnie członek Aeroklubu 
Pomorskiego i Honorowy Członek Ae-
roklubu Polskiego. Związany z lotnic-
twem od 48 lat. Magister wychowania 
fizycznego, dyplomowany trener w 
sporcie samolotowym. W latach 1977-
1984 etatowy instruktor spadochro-
nowy i samolotowy Aeroklubu Czę-
stochowskiego, a następnie od 1984 
trener samolotowej nawigacyjnej ka-
dry narodowej. Po przejściu do pracy 

w PLL LOT w 1997, gdzie wykonywał 
loty na samolotach ATR-72, Embra-
jer-145 i Boeing 737 - funkcję trenera 
pełnił społecznie do roku 2012.  
Odznaczony Brązowym i dwukrotnie 
Złotym Medalem za Obronność Kraju, 
Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od 1984 roku odnosi jednoznaczne 
sukcesy w pracy trenerskiej, której 
poświęca swój wolny czas. Wycho-
wawca młodzieży. Jego podopieczni 
piloci samolotowi (m.in. również ab-
solwenci LZN; Zbigniew Chrząszcz, 
Michał Osowski, Marcin Chrząszcz) na 
Mistrzostwach Świata i Europy w lata-
niu precyzyjnym i rajdowym zdobyli 
160 medali indywidualnych i drużyno-
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wych, w tym: 82 złote, 47 srebrnych 
i 31 brązowych. Dodatkowo piloci zdo-
byli 9 medali na Igrzyskach Lotniczych.  
Wielokrotny organizator imprez i za-
wodów lotniczych, krajowych i mię-
dzynarodowych. 
Na Mistrzostwach Świata i Europy wie-
lokrotnie pełnił odpowiedzialne funk-
cje: Przewodniczącego Międzynarodo-
wego Jury, czy też Głównego Sędziego.
Był członkiem Zarządu Aeroklubu Czę-
stochowskiego a w latach 1993-1997 
pełnił funkcję prezesa. 
W 1989 został wybrany przez Zjazd 
Krajowy Aeroklubu Polskiego do Za-
rządu Aeroklubu Polskiego i jest nadal.
Od 2003 członek władz Międzynaro-
dowej Federacji Lotniczej (FAI) - Komi-
sji Lotnictwa Ogólnego – a od 2006r. 
do 2012 przewodniczący Podkomisji 
Rajdowej FAI-GAC. 
Uhonorowany przez Międzynarodową 
Federację Lotniczą FAI - Dyplomem 
Paula Tissandiera.                                                                                                                      

Od 1984 roku wyróżniany 20- krotnie 
Nagrodą I stopnia Przewodniczącego 
Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz 
Polskiej Konfederacji Sportu.
Kończy pracę po dwudziestu ośmiu la-
tach aktywnej działalności trenerskiej 
i bycia ambasadorem polskiego sportu 
na świecie. Takim wynikiem może się 
poszczycić niewielu szkoleniowców.
Od roku 2013 Kapitan samolotu Bo-
eing 737 w Liniach Czarterowych Enter 
Air, gdzie wykonuje loty na lotniska eu-
ropejskie, afrykańskie i azjatyckie 
z polskimi turystami.
W 2019 roku zakończył karierę pilota 
liniowego odchodząc na emeryturę 
(ponad 16 000 godzin w powietrzu).  
Żonaty od 43 lat. Żona Anna wspiera-
jąca męża w życiu codziennym 
i w działalności sportowej. Dwóch sy-
nów; starszy -  Michał, absolwent LZN-
-u, uprawiał również sporty lotnicze, 
(II wicemistrz Polski Juniorów, Rajdo-
wy Wicemistrz Świata w załodze z Mi-
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 25.stycznia 2020 miałem przyjemność 
uczestniczyć w Zabawie Noworocznej 
organizowanej przez Zarząd Stowarzy-
szenia Absolwentów LNZ.  Przy okazji 
wielki szacun dla wspaniałych organi-
zatorów imprezy. 
W swoim bogatym życiu brałem 
udział w wielu imprezach tanecznych: 
bale, studniówki, zabawy i dancin-
gi. Jednak zabawa w LZN-ie jest inna, 
niepowtarzalna, ma swój wyjątkowy 
klimat. Odświętnie udekorowana była 

stołówka internatu – oh, przepraszam: 
Sala Bankietowa. Na stołach smako-
wite dania i dobre trunki /we własnym 
zakresie/. Ale nie to jest ważne – bez-
cenne są spotkania z Kolegami, których 
nie widziałem bardzo dawno („Piotrek, 
to naprawdę ty? Świetnie wyglądasz, 
nic się nie zmieniłeś”…)
Chyba nie tylko ja doświadczyłem 
dreszczu emocji, kiedy program uro-
czystej imprezy rozpoczęliśmy polone-
zem. Proszę przypomnieć sobie, kiedy 

chałem Wieczorkiem i  Złoty Medalista 
Drużynowy). Michał obecnie jest Kapi-
tanem w liniach Oman Air i mieszka 
z żoną i córeczką w Muskacie. 
Młodszy Paweł, miłośnik piłki nożnej, 
nart i lotnictwa. Obecnie Kapitan PLL 
LOT na samolocie Embrajer 170 -195, 
mieszkający z żoną i dwoma córkami w 
Gdańsku.
W prezentacji Andrzej Osowski przed-
stawił samoloty sportowe Wilga 35, 

Wilga 2000, Cessna 150, Cessna 152 
oraz wiele współczesnych samolotów 
komunikacyjnych takich jak Airbus 
380, Boeing 737-400, 737-800, 737 
MAX. 
Z zainteresowaniem obejrzano zjawi-
ska meteorologiczne na wysokościach 
12 000 m, jak również ciekawe lotniska 
Madera, Telawiw, Corfu i inne.

Wspomnienie ze Spotkania Noworocznego 2020
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ostatnio tańczyliście poloneza? Nie-
samowite wrażenie – to jak wehikuł 
czasu, który przenosi nas o czterdzieści 
parę lat wstecz: znów jesteśmy piękni 
i młodzi, pełni entuzjazmu i szalonych 
marzeń… 
Wzruszenie i nostalgiczna zaduma. 
A potem smutny uśmiech rozczarowa-
nia, że to tylko iluzja przeszłości…
Niesamowita jest ta Rodzina Absol-
wentów LZN: połączył nas wspólny, 
piękny okres naszej młodości. Wspól-
na nauka i kuźnia charakterów. Podob-
ne marzenia, cele i plany na przyszłość. 
Przed nami było całe życie, a świat na-
leżał do nas! 
Potem każdy z nas poszedł swoją dro-
gą, a jednak po latach potrafiliśmy się 
odnaleźć. I niezależnie od wieku, stanu 
zdrowia i bagażu doświadczeń chcemy 
choć raz w roku spotykać się ze sobą. 
Chcemy rozmawiać, śmiać się i wspo-
minać te dobre czasy. 

Teraz wystarczy wypowiedzieć ma-
giczne hasło: „ukończyłem LZN” 
i natychmiast pojawia się życzliwy 
uśmiech, a nawet zaproszenie na za-
czarowany bal z polonezem…
Przedziwna to mentalna więź, która 
sprawia, że w swoim towarzystwie 
czujemy się młodzi. A  młodość to stan 
ducha, więc niech ten stan trwa jak 
najdłużej! 
 

Spotkanie Noworoczne w LZN-ie to 
nie tylko impreza karnawałowa, na 
której można świetnie potańczyć przy 
dobrej muzyce. To także przeżycie es-
tetyczne i duchowe, które wzmacnia 
poczucie przynależności do wyjątko-
wej grupy. To są te chwile w życiu, 
które chcemy pamiętać…
Brałem udział w Spotkaniu Noworocz-
nym w LZN-ie już po raz drugi. 
W przyszłym roku też przyjadę. I w na-
stępnym. I będę tańczyć, póki starczy 
siły…

 Pozdrawiam
Piotr Hojło
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Emerytowani nauczyciele

Okazja do uregulowania składek
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Barbara Ostroróg - 50 lat w LZN

Franciszek Kaśków wręcza  noworoczne upominki

Absolwenci LZ LZN 1979
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Podziękowania dla firmy cateringowej „Podano”
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Psie Pole - miejsca i ludzie

Wrocław - Rok zerowy

Szanowni Absolwenci. Odwołując się do Waszych czasów pobytu 
w Szkole i na Psim Polu chcemy Wam przybliżyć historię tego miejsca 
i napisać o wydarzeniach i ludziach, którzy tę historię tworzyli.
 Jeśli chcielibyście kogoś zaprezentować, także ważne wydarzenie lub 
przekazać materiały zapraszamy do współpracy.
     Barbara Ostroróg

WSTĘP
W kolejnych numerach naszego Biuletynu zamierzamy przybliżyć Czytelnikom 
historię Psiego Pola, dzielnicy, z którą wielu z nas związało swoje życie – prywat-
ne lub zawodowe, czy też jedno i drugie. Z reguły mieszkańcy nawet identyfiku-
jący się z miejscem swojego zamieszkania lub pracy, nie orientują się 
w zawiłych dziejach swojego otoczenia.  Naszym celem jest przybliżenie dzie-
jów tego miejsca. 
     Nazwa „Psie Pole” pojawiła się po raz pierwszy w kronice biskupa krakow-
skiego Wincentego Kadłubka z przełomu XII i XIII wieku w związku z najsłyn-
niejszym wydarzeniem związanym z tym miejscem – bitwą na Psim Polu z roku 
1109. Do tych czasów powrócimy w kolejnych częściach naszej opowieści.

Chociaż Hundsfeld stał się częścią Wrocławia dopiero za niemieckich czasów - 
w roku 1928, to jednak nazwa dla  
większości Polaków od zawsze kojarzy 
się z dzielnicą stolicy Dolnego Śląska. 
Dlatego też  nie raz, choć narracja 
będzie dotyczyła Psiego Pola, rozsze-
rzy się o historię Wrocławia, bo z nim 
zawsze było związane. I tak jak Vrati-
slawiae, narodziło się w Czechach, by 
potem stać się częścią Królestwa Pol-
skiego, następnie Księstwa Wrocław-
skiego, Księstwa Oleśnickiego, Księ-
stwa Głogowskiego, znowu Królestwa 
Czech a poprzez nie Świętego Cesar-
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stwa Rzymskiego, Królestwa Węgier, Cesarstwa Habsburgów, Królestwa Prus, 
Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej, III Rzeszy, Rzeczpospolitej Pol-
skiej, PRL i wreszcie III Rzeczypospolitej. Będziemy obserwować dzieje Psiego 
Pola od najdawniejszych czasów, ale nie od nich zaczniemy naszą opowieść. 
Na początek przeniesiemy się do momentu, kiedy we Wrocławiu pojawiali się 
najstarsi jego obecni mieszkańcy – do roku 1945, nawet nieco wcześniej. Dla-
czego? Mamy nadzieję, że poniższe wyjaśnienie trafi Czytelnikom do przekona-
nia. 

Ostrów Tumski po zakończeniu walk w maju 1945 roku

DLACZEGO ROK ZEROWY?
      Chociaż stolica Dolnego Śląska liczy sobie ponad 1000 lat, to chyba nigdy 
w jego historii nie było cezury tak gwałtownie dzielącej dzieje miasta na czas 
przeszły i przyszły, jak rok 1945. Nawet spalenie grodu przez Tatarów prawie 
700 lat wcześniej, w 1241 roku, nie doprowadziło do takich zmian, choć trud-
no ich nie dostrzec. Zniszczone miasto odbudowano zgodnie z nowoczesnym 
wówczas prawem magdeburskim, a jego zasadnicze zręby w postaci kształtu 
Starego Miasta istnieją do dziś. Jednak tamten Wrocław odbudowywali ci sami 
ludzie, którzy z niego uciekli przed pożogą, nie zmienił się używany język, religia, 
struktura społeczna. Rok 1945 oprócz zniszczeń porównywalnych z tatarskim 
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barbarzyństwem całkowicie przeorał społeczność miejską. Breslau, od stuleci 
zamieszkiwany przez większość niemiecką (w maju 1945 na 202 000 ludności, 
tylko 2000 to Polacy), przestał istnieć. 
Z ruin miasta i całego Dolnego Śląska, zgodnie z decyzjami zwycięskich mo-

carstw wypędzono niemal wszystkich jego dotychczasowych gospodarzy, a za-
siedlili je przybysze z Polski centralnej i wschodniej  o odmiennym języku, religii, 
obyczajach, przepełnieni nienawiścią do Niemców – sprawców wojny, 6-letniej 
okupacji Polski i związanych z nią niewyobrażalnych cierpień. Miasto, do które-
go przyjechali, było im obce i sami często nie bardzo rozumieli, że to właśnie od 
nich będzie zależała jego przyszła forma, wygląd i funkcjonowanie. Przybywali 
do swoistej terra incognita. Dla wielu z nich okaże się Ziemią Obiecaną. 

Polscy osadnicy z Kresów na Ziemiach Odzyskanych. Pokoleniom Polaków ko-
jarzą się oni „od zawsze” z bohaterami trylogii „Sami swoi”

Niemieccy mieszkańcy 
Breslau opuszczają miasto



13

PSIE POLE PRZED GODZINĄ ZERO
 

Widok Psiego Pola z początków XX wieku, jeszcze „pod Wrocławiem”
Zanim na Dolny Śląsk mogli przybyć polscy osadnicy, Breslau musiał stać się 
Wrocławiem, a jego dzielnica Hundsfeld - Psim Polem. Lat II wojny światowej 
stolica Dolnego Śląska właściwie  nie odczuwała, z wyjątkiem wrześniowych 
dni 1939 roku, kiedy z lotniska na Gądowie startowały niemieckie bombowce 
biorące kurs na cele w Polsce. Nie wszystkie wracały, podobnie, jak nie każdy 
niemiecki wrocławianin służący w Wehrmachcie znalazł drogę powrotną do 
domu, ale to było wszystko. Życie w mieście i jego dzielnicach toczyło się raczej 
spokojnym rytmem. Oczywiście, obowiązywały rygory wojenne, spośród któ-
rych dotykający wszystkich mieszkańców Rzeszy był system kartkowy normu-
jący przede wszystkim przydziały żywności i artykułów chemicznych. Psie Pole 
ze swoim ryneczkiem stanowiącym plac targowy, odległe od reszty Wrocławia 
przypominało bardziej osobne  miasteczko, którym w istocie było. Nie istniał 
tutaj rozwinięty przemysł. Działała fabryczka wódek opatrzona wysokim komi-
nem, na pobliskim Zakrzowie pracowała papiernia, funkcjonowały piekarnie 
i zakłady rzemieślnicze. Instalacje wojskowe reprezentowało lotnisko  polowe 
usytuowane prawdopodobnie pomiędzy obecnymi ulicami Kiełczowską i Bieru-
towską. Lotnisko powstało jeszcze w okresie I wojny światowej. Nie miało oczy-
wiście betonowych pasów startowych, z jakimi kojarzy się współczesne porty 
lotnicze. Dla ówczesnych maszyn wystarczył równy utwardzony kawałek łąki. 
Na lotnisku zainstalował się Flieger Ersalz Abteilung 11 Hundsfeld (FEA–11), 
czyli Lotniczy Oddział Zapasowy nr 11 Psie Pole. Wrocław w okresie Wielkiej 
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Wojny był położony daleko od działań wojennych, dlatego, był dobrym miej-
scem dla bezpiecznego szkolenia pilotów. 
 

Hangary, samoloty i część baraków mieszkalnych lotniska

W FEA-11 Hundsfeld wykorzystywano samoloty Hansa Brandenburg C1   kon-
strukcji niemieckiego inżyniera Ernesta Heinkla, ale produkowanego głównie 
w Austro-Węgrzech, ponadto samoloty typu LVG, Albatros, a nawet zdobyczne 
francuskie SPADy. 

Widoczne na zdjęciu baraki mieszkalne znajdowały się  prawdopodobnie przy 
dzisiejszej ulicy Kiełczowskiej. Przelatujący nad szkołą lotniczą samolot, to 

Hansa Brandenburg C1.

Lotnisko FEA-11 Hundsfeld istniało jeszcze w 1939 roku. Psie Pole nie było 
przedmieściem o szczególnym znaczeniu strategicznym, ale lotniska zawsze 
były wyposażone we własną obronę przeciwlotniczą. W następnych latach zo-
stało zlikwidowane, ponieważ część jego terenów przeznaczono na inne, acz-
kolwiek też militarne cele. 
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Sielanka nad Widawą – działo przeciwlotnicze 8,8 cm Flak 18 1.09.1939 r. 
Tutaj polskie samoloty w czasie kampanii wrześniowej nie dolatywały.

W miarę podbojów dokonywanych przez Hitlera, Niemcy zaczęły odczuwać 
skutki wojny. Oprócz tych miłych, związanych z wywożeniem do Niemiec wsze-
lakiego dobra ze zdobytych państw i terytoriów, były i te gorsze. Od 1942 roku 
rozpoczęły się naloty alianckich bombowców na strategiczne cele w III Rzeszy, 
czyli fabryki broni, rafinerie, zakłady przemysłu ciężkiego, stocznie, węzły ko-
munikacyjne. Chociaż naloty nie sięgały wówczas swojego apogeum, Niemcy 
tocząc wojnę na dwa fronty, musiały zreorganizować swoje zaplecze przemy-
słowe, aby zwiększyć produkcję i zmniejszyć zagrożenie zniszczenia bombar-
dowaniami. Od 8 lutego 1942 roku do końca wojny funkcję  Reichsminister für 
Bewaffnung und Munition, czyli Ministra do Spraw Uzbrojenia i Amunicji peł-
nił znakomity organizator, architekt Hitlera, Albert Speer. On stał za decyzjami 
przeniesienia części produkcji wojennej na Dolny Śląsk, poza zasięg brytyjskich 
Stirlingów i Lancasterów oraz amerykańskich Latających Fortec i Liberatorów. 
W styczniu 1945 roku odwiedził Wrocław, być może wizytował także zakłady na 
Psim Polu. 
          Rozbudowa przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy nie ominęła Wrocławia. 
Na Psim Polu pomiędzy dzisiejszymi ulicami Kiełczowską i Bierutowską, czyli 
częściowo na terenie dawnego lotniska zapasowego,  w latach 1940 – 1942 
zbudowano fabrykę firmy „Rheinnmetall-Borsig AG”, będącej producentem 
amunicji do dział artyleryjskich, zapalników do bomb i części lotniczych. Dzisiaj 
znajduje się tam Wrocławski Park Biznesu. Do fabryki prowadziła nie istniejąca 
dzisiaj bocznica kolejowa. Zakłady dysponowały również własną strzelnicą. 
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Te przy obecnej ulicy Bierutowskiej były jednym z 12 rozsianych po całych 
Niemczech fabryk należących do tego koncernu. 
Pracowało w nich ogółem 85 000 robotników. 

Całkowita powierzchnia zakładów Borsig-Rheinmetall wynosiła 45 000 m²

Dla potrzeb fabryki, przy ul Kiełczowskiej 43 (obecnie Lotnicze Zakłady Nauko-
we), a także pomiędzy ulicami Kiełczowską i Bierutowską (m.in. teren dzisiej-
szego Netto i parkingu przed sklepem oraz nieużytków obok) usytuowano obóz 
pracy przymusowej, w którym znajdowało się ponad 1000 robotników obojga 
płci różnych narodowości – Polaków, Czechów, Francuzów, Ukraińców, Żydów, 
Rosjanek. Od 1942 roku do prac wykorzystywano również jeńców radzieckich. 
Najgorszy los spotkał ludność żydowską. Spośród 700 przedstawicieli tej naro-
dowości z powodu złych warunków przebywania i traktowania zmarło aż 500 
kobiet i mężczyzn. 

Zdjęcie powojenne dawnego obozu pracy. Fotografię z zachodu na wschód przecina 
obecna ul. Kiełczowska. W dolnej części teren dzisiejszych LZN, w górnej - teren skle-
pu Netto. Obiekt zaznaczony strzałką to zachowany do dziś budynek dawnej war-
towni, przez którą więźniowe wychodzili do pracy na drugą stronę ulicy. 
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To właśnie więźniowie wznieśli fabrykę i obóz. Po kapitulacji Festung Breslau 
stacjonowały tu oddziały Armii Czerwonej i jeńcy niemieccy, których następnie 
wywieziono w głąb ZSRR. Ostatni, którzy przeżyli niewolę, wrócili w 1955 roku, 
10 lat po zakończeniu wojny. Baraki dla robotników budowano z drewna. Każdy 
z nich mógł pomieścić 100 osób. Baraki dla strażników były budowane z cegieł 
i prasowanej słomy, tzw. supremy. Obóz wewnątrz podzielony był wewnętrzny-
mi płotami. Wszystkie budynki od 1945 roku były murowane i  zachowały się 
do dziś i do dziś są użytkowane przez różne instytucje. Niemal cały teren daw-
nego obozu znajduje się pod zarządem Lotniczych Zakładów Naukowych. 

Rozpoczęta w styczniu 1945 roku operacja wiślańsko-odrzańska Armii Czerwo-
nej miała  oswobodzić z niemieckiego panowania całą zachodnią część współ-
czesnej Polski, a więc także tereny Dolnego Śląska. Niemcy stawiali zacięty 
opór. Niektóre miasta: Poznań, Wrocław, Kołobrzeg, Głogów, Kostrzyn ogłoszo-
no miastami-twierdzami, których celem było możliwie długotrwałe powstrzy-
mywanie marszu na zachód oddziałów radzieckich i idących z nimi żołnierzy 
1 i 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego. 

Jeden z wielu zachowanych murowanych budynków obozu pracy 
(obecnie teren LZN)

Usytuowanie wojsk radzieckich i niemieckich na Dolnym Śląsku w styczniu 1945 roku    



18

Niemieckie Oberkomando der Wehrmacht przewidywało dwa zasadnicze pier-
ścienie obrony Festung Breslau. Pierwszy znajdował się w odległości 30 – 50 
kilometrów od miasta oparty o tereny na północ od Trzebnicy, na zachód od 
Brzegu Dolnego. na południe od Kątów Wrocławskich i na wschód od Marcin-
kowic. Druga linia obrony obiegała już samo miasto. Niemcy uznali, że nie będą 
w stanie utrzymać się na terenach płaskich, pozbawionych strategicznego zna-
czenia cieków wodnych. Dlatego na północy oparli swoją obronę o linię rzeki Wi-
dawy. Oznaczało to, że Psie Pole wyłączono z głównej linii walk. Siły niemieckie 
były zbyt szczupłe, aby bronić wszystkich dzielnic miasta. Na północ od Widawy 
pozostawiono jedynie oddziały przesłonowe, których celem było spowalnianie 
radzieckiego walca. A zbliżał się on nieubłaganie. Po osiągnięciu linii Wisły i 
opanowaniu Górnego Śląska, 19 stycznia 1945 oddziały radzieckie weszły na 
Dolny Śląsk i dziesięć dni później uchwyciły przyczółek na lewym brzegu Odry 
w okolicach Raciborza. Front przesuwał się coraz bliżej Festung Breslau.

W lutym 1945 roku miasto zostało zamknięte w pierścieniu oblężenia. Wyco-
fujące się na zachód niemieckie oddziały i uciekająca z utraconych przez We-
hrmacht terenów ludność cywilna donosiły o przerażającym okrucieństwie 
żołnierzy Armii Czerwonej. Były to informacje tylko częściowo przesadzone. 
Do zamkniętego w Festung Breslau 60-tysięcznego garnizonu i półmilionowej 
rzeszy mieszkańców zbliżała się apokalipsa. A konkretnie I Front Ukraiński do-
wodzony przez marszałka Iwana Koniewa. 

Witold Wenzel

Niemieckie pozycje wzdłuż rzeki Widawy. Psie Pole nie było przewidziane do 
działań obronnych
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Radziecki plakat propagandowy z epo-
ki. Napis brzmi: „Unicestwić wroga 
w Breslau!”. Polska terminologia na-
zewnicza jeszcze nie funkcjonowała. 
Źródła:
https://polska-org.pl/832373,foto.html?idEnti-
ty=509050
https://polska-org.pl/640998,foto.html?idEnti-
ty=509050
https://polska-org.pl/8358149,foto.html?idEnti-
ty=509050
https://polska-org.pl/932324,foto.html?idEnti-
ty=547555
https://polska-org.pl/606223,foto.html
https://polska-org.pl/3825695,foto.html?idEnti-
ty=5447976
https://polska-org.pl/764842,foto.html
https://polska-org.pl/6990215,foto.html?idEnti-
ty=5447976
https://www.google.com/search?q=sami+swo
i&client=firefox-b-d&channel=crow2&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiuz_-4r-
vnAhUCNOwKHaFRATgQ_AUoAnoECBcQBA&bi-
w=1280&bih=888#imgrc=o0yey9gonZ15MM
https://polska-org.pl/8408950,foto.html?idEnti-
ty=564843
https://www.google.com/search?q=festung+bre
slau&client=firefox-b-d&channel=crow2&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3uYKgsu
vnAhWD-aQKHSOpCIYQ_AUoAnoECBYQBA&bi-
w=1280&bih=888#imgrc=GsacbSUhG_-5dM
https://polska-org.pl/616328,foto.html?idEnti-
ty=509050
https://polska-org.pl/605387,foto.html
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Była II połowa lat 50. ub. wieku.
Jako uczeń kończący swą pierwszą 
edukację w szkole podstawowej 
w podwrocławskiej Sobótce przemy-
śliwałem o dalszych swych wyborach 
edukacyjnych. Miał być „ogólniak” zaś 
potem pomaturalne Studium Medycz-
ne w kierunku… protetyki stomatolo-
gicznej…(?) Wiadomo; „Byt kształtuje 
świadomość”.
Wówczas, niejako „pozalekcyjnie” pa-
sjonowałem się modelarstwem wsze-
lakim a wspomagał tę mą pasję wy-
dawany wówczas cyklicznie (po dziś 
dzień zresztą) „Mały Modelarz”. Prze-
siadywałem więc długie godziny bory-
kając się z oporem kartonowej materii 
wycinanych pracowicie elementów 
modeli jak z kiepskiej jakości ówcze-
snymi klejami… Efekty mojej pracy 
zwisały z sufitów, zalegały na półkach, 
parapetach i gdziekolwiek się dało 
jeszcze je „wyeksponować”…
Któregoś dnia, gdy tak „kleiłem”, przez 
niedomknięte drzwi naszego mieszka-
nia w domu przy ul. Dworcowej w So-
bótce zajrzał odwiedzający swą siostrę 
mieszkającą akurat piętro wyżej Pan 
Kazimierz. Dziś takie sytuacje się nie 
zdarzają, ale wówczas ludzie byli jakby 
„bliżej siebie”…
Jakoś dzień czy dwa dni później Pan 
Kazio (jak mawiano o nim u nas 
w domu) porozmawiał z moim Ojcem. 
Byłem świadkiem tej rozmowy a doty-
czyła ona tego, co aktualnie mnie „raj-
cowało”… 
Wtedy to padła Jego propozycja czy 

nie lepszą dla mnie szkołą byłoby 
technikum lotnicze na Psim Polu…
Ziarno padło na podatną glebę!
Mój Ojciec – przedwojenny pracownik 
Lubelskiej Wytwórni Samolotów; nie-
zbyt odnoszący się w „owych czasach” 
ze swą okupacyjno-akowską przeszło-
ścią – dał mi „wolną rękę”. 
W 1959 roku zdałem egzaminy wstęp-
ne do Technikum Budowy Silników, 
którą ukończyłem w 1964 roku, ale już 
jako Technikum Mechaniczne w Lotni-
czych Zakładach Naukowych uzysku-
jąc tytuł technika mechanika osprzętu 
lotniczego…
Jako mieszkaniec Sobótki do 1985 
roku poznałem nieomal całą Rodzinę 
Laudowiczów (z młodszą siostrą Fran-
ciszka Kazimierza Basią, kończyliśmy 
w tej samej klasie sobótczańską „pod-
stawówkę” a z Jego Żoną Janiną praco-
waliśmy równolegle czas jakiś 
w Sobótkowym „magistracie”)…
Mgr inż. Kazimierz Franciszek Lau-
dowicz odszedł od nas na przełomie 
2019-20. Przeżywszy 89 lat. 
W mojej pamięci pozostanie jako 
życzliwy, uśmiechnięty, „kontaktowy” 
Człowiek, który  miał wpływ na moje 
życie…

Jan Majerski

PS. Pan Kazimierz Laudowicz był 
Absolwentem TBS 1953 i członkiem 
Stowarzyszenia...

Dlaczego wspominam absolwenta „Naszej 
Szkoły”  Kazimierza Laudowicza.
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Zadrzewiamy Wrocław
Obywatelskimi siłami zadrzewiamy 
Psie Pole.
Z radością informujemy, że w ramach 
Wrocławskiego Budżetu Obywatel-
skiego na terenie małomiasteczkowe-
go Psiego Pola doszło w listopadzie 
2019 do najliczniejszych od powojnia 
nasadzeń drzew i krzewów. Chodziło 
o dosłowne rzucenie odrobiny cienia 
na zabetonowane przestrzenie wo-
kół przystanków, parkingów, w lukach 
szpalerów ulicznych. Czekamy jeszcze 
na platana, który ma być posadzony 
na samym środku Ronda Lotników 
Polskich jako wisienka na torcie całej 
akcji. Miejmy nadzieje, że nic się nie 
zmieni, a wszystko co posadzone się 
przyjmie.
Liderką projektu jest Agnieszka Balce-
rak–Wawrzaszek, córka naszego ab-
solwenta Stanisława Balceraka, którą 
od wielu lat żywo obchodzą sprawy 
społeczne a zadrzewianie przestrze-
ni „Psiaka” jest jej osobistą sprawą. 
Temu projektowi poświęciła się bez 
reszty wydeptując ścieżki na szlakach 
miejskiej biurokracji, urzędowych ne-
gocjacji i obywatelskich postaw psie-

polan. Chwała ludziom dobrej woli...
Drzewa, zwłaszcza liściaste są źró-
dłem tlenu, cienia i wilgoci w coraz 
gorętszym czasie letnim. Dbajmy o nie 
wszyscy, to relaks dla oczu, oddech 
dla płuc, wytchnienie dla reszty ciała. 
To przystań dla ptactwa w przestrze-
ni miejskiej i najlepszy, najpiękniejszy 
parawan dźwiękowy chroniący nas 
przed szumem wielkomiejskim. 

21.listopada 2019 mail od Agnieszki 
Balcerak:
„Coś mi się bardzo nie zgadza z projek-
tem i muszę to wyjaśnić. Na teraz wy-
chodzi 38 drzew (powinno być co naj-
mniej 44).  Do tego ponad 2,5 tysiąca 
krzewów, krzewinek i pnączy. Tutaj coś 
liczby gatunków mi się nie zgadzają 
i też muszę to wyjaśnić.”
 
28.11.19
Platan posadzony, teraz tylko czekać 
na obfite opady, by dały szansę tym 
młodym roślinom na przyjęcie się 
w niezbyt urodzajnej psiepolskiej zie-
mi.

Teresa Kasztelaniec
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Lotnicze Zakłady Naukowe pozwalały 
swoim uczniom rozwijać różnorakie 
zainteresowania. Oprócz modelarni 
lotniczej, której działalność wpisywała 
się niejako statutowo w funkcjonowa-
nie szkoły, było chyba kilkanaście kół 
i kółek zainteresowań. Od typowo hu-
manistycznych – jak koło deklamator-
skie prowadzone przez panią dr Bar-
barę Krukierek – po krótkofalarskie 
w ramach działalności harcerskiej. 
Były również możliwości zapisania się 
do jednej z sekcji sportowych działają-
cych przy zakładzie patronackim 
„Delta-Hydral.”
Pamiętam, jak kilku kolegów - pewnie 
cierpiących na nadmiar energii - po-
stanowiło sprawdzić się w sekcji zapa-
śniczej przy klubie „Lotnik”, działają-
cym przy „Delta-Hydral”. Z pierwszego 
treningu przyszli tak poobijani, że na 
zawsze wyleczyli się z marzeń o lau-
rach olimpijskich w tej dziedzinie. 
Ale przynajmniej spróbowali.
Należąc do drużyny harcerskiej Hufca 
Psie Pole ( z siedzibą na Karłowicach), 
wyraziłem akces na kurs spadochrono-
wy w ramach Aeroklubu Dolnośląskie-
go. Badania w GOBLL-u  przeszedłem 
„w krótkich abcugach”, ale rozpoczę-
cie kursu się przeciągało i po jakimś 
czasie temat umarł śmiercią naturalną 
(wieść niosła, że ponoć brakło spado-
chronów). Moja mama dała z tej okazji 
na mszę dziękczynną za „uratowanie” 
jej syna od niechybnej śmierci, a swoje 

od tej pory spokojne sny. 
Na otarcie łez zaproponowano nam 
kurs płetwonurka, równolegle z kur-
sem na ratownika wodnego. Na waka-
cje pojechaliśmy na obóz kondycyjny 
szlifować nasze umiejętności w prak-
tyce. Była tam młodzież z całego Dol-
nego Śląska. Obóz był gdzieś koło Olej-
nicy w Wielkopolsce, w środku lasu 
i bez cywilizacji w zasięgu wzroku. Ka-
dra szalała na motorówkach i nartach 
wodnych, a nam zostawili do dyspo-
zycji żaglówki typu Omega i DZ w ilo-
ści sztuk dwóch. Żeby być sprawiedli-
wym, to muszę przyznać, że dano nam 
szansę zaszaleć po jednym razie na 
nartach wodnych. Zasada była taka, że 
jak ktoś nie wystartował za pierwszym 
razem to odpadał, a do startu podcho-
dził następny z kolejki.   
Byłem jednym z nielicznych, którym 
start się udał i bez wywrotki zrobiłem 
pełne kółko, chociaż  hamowanie za-
kończyłem klasycznie dla nowicjusza 
tj. nartami na plaży. Chociaż ryk silni-
ków, zapach benzyny i wzburzony kil-
water za rufą motorówek bardziej dzia-
łał nam na wyobraźnię niż „białe żagle 
na masztach”, edukację wodniacką 
musieliśmy zaczynać od tych drugich. 
Chcąc nie chcąc, uczyliśmy się wcale 
niełatwego rzemiosła żeglarskiego, 
które z czasem tak mnie wciągnęło, że 
trzyma do dzisiaj. Po wspomnianym 
obozie miałem w żeglarstwie kilka lat 
przerwy, aż do 1975r. Wtedy to zrobi-

Moja przygoda z żeglarstwem
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łem w Giżycku kurs sternika jachtowe-
go i byłem już żeglarzem pełną gębą. 
Później zaczęły się rejsy po Mazurach, 
aż w 2001 r. skusiłem się na rejs mor-
ski z Amsterdamu do Trzebieży. Co 
to jest Amsterdam to raczej wszyscy 
wiedzą, natomiast Trzebież (informa-
cja dla niewtajemniczonych) to Mek-
ka polskiego jachtingu morskiego na 
Pomorzu Zachodnim, usytuowana 

przy Odrze gdzieś w połowie drogi po-
między Świnoujściem a Szczecinem. 
Trafiliśmy akurat na sztorm na Morzu 
Północnym i trzeba było kilka dni od-
czekać w porcie. 
Zwiedzaliśmy Amsterdam w tę i z po-
wrotem (niektóre dzielnice to nawet 
po dwa razy), aż kapitan podjął decy-
zję o wypłynięciu z portu, bo nie było 
widoków na poprawę pogody, a i dni 
urlopowych też ubywało w zastrasza-
jącym tempie. Przy wyjściu na pełne 

morze w okolicy IJmuiden, byliśmy 
świadkami wywrotki jednego jachtu 
i akcji ratowniczej. Trochę zwątpiliśmy 
w nasze możliwości, bo wiało 8 – 9 B, 
ale kapitan - stary wilk morski – prze-
konał nas do kontynuacji rejsu. Na mo-
rzu byli tylko wariaci (bo chcieli i chyba 
nie do końca zdawali sobie sprawę 
z zagrożenia ), jednostki ratownicze 
(bo to ich praca) i my (bo musieliśmy 

zdążyć do pracy). Dużo by tu opo-
wiadać o skutkach choroby morskiej. 
Hołd Neptunowi składali wszyscy, nie 
wyłączając kapitana, który w niejed-
nym oceanie nogi moczył, a Neptuna 
pamiętał z czasów, jak ten jeszcze bro-
dy nie nosił. Za burtę szło wszystko, 
co przed chwilą zjedliśmy - tylko w od-
wrotnej kolejności. Zmiany wacht były 
tradycyjnie co 4 godziny i 8 godzin od-
poczynku. Ale co to za odpoczynek, 
jak wszystkie ubrania były mokre, 
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a w koi zamiast spać, trzeba było trzy-
mać się rękami i nogami żeby z niej 
nie wypaść. Przemoczeni, niewyspani, 
głodni i spragnieni chwili wypoczynku 
(nie pamiętam,  po ilu już dobach) do-
tarliśmy na Helgoland (piękna wyspa 
na północny zachód od ujścia Łaby do 
Morza Północnego). 
Resztkami sił, z jednym całym żaglem 
sztormowym i na szwankującym silni-
ku przybiliśmy do kei.  To i tak dobrze, 
bo płynący kilka godzin za nami jacht 
„Wodnik” manewrował do cumowa-
nia; bez silnika, i na poszarpanych 
resztkach jedynego żagla. Szacun dla 
kapitana. Niemcy byli pełni podziwu 

dla polskiej szkoły żeglarstwa. Po krót-
kim odpoczynku ruszyliśmy do Cuxha-
vem, następnie Kanałem Kilońskim do 
Kilonii i na Cieśniny Duńskie. 
Huraaaa!!!!  Już tylko rzut beretem 
i Świnoujście. Tutaj było już spokoj-
niej, chociaż w nocy trzeba było moc-
no uważać na statki płynące z Bałtyku 
do Lubeki. Niby widać je już z daleka, 
można nawet określić kurs jakim pły-
ną, ale zbliżają się bardzo szybko i na 
manewry zostaje naprawdę niewiele 
czasu. 
Bezpieczniej było trzymać się od nich 
z daleka. Zresztą, kapitan spał z jed-
nym otwartym okiem i w sytuacjach 
kryzysowych zawsze można było na 
niego liczyć. Żeglowanie po Bałtyku - 
w porównaniu z Morzem Północnym 
– to spacerek. O perypetiach celno-
-skarbowych w Urzędzie Celnym 
w Świnoujściu można by oddzielny 
artykuł napisać i przez długie zimowe 
wieczory o tym opowiadać. 
Tak czy inaczej, z żeglowania morskie-
go wyleczyłem się na całe 10 lat. 
Rozpocząłem za to przygodę z paralot-
niarstwem, a później czas wolny dzie-
liłem pomiędzy żeglowanie a latanie. 
To też jest temat na oddzielny artykuł. 
Dopiero w 2013 r. wybrałem się na 
rejs po wodach greckich. Załoga była 
międzynarodowa płci obojga, więc siłą 
rzeczy „trzeba było się zachowywać”. 
Pogoda majowa (w Grecji to już dla 
nas lato), wiatry umiarkowane, sło-
wem:  totalne przeciwieństwo do wa-
runków panujących na Morzu Północ-
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Z  życia szkoły
Rok szkolny 2019/2020 jest wyjąt-
kowy,  podwójny rocznik. Do szkoły 
przyszli absolwenci gimnazjum i szko-
ły podstawowej. Jednak szkoła i na-
uczyciele byli na to przygotowani, pro-
gramy nauczania - gotowe; podstawy 
nauczania - przeanalizowane, w waka-
cje przygotowano kilka dodatkowych 
sal, żeby jak najbardziej ułatwić pracę 
uczniom i nauczycielom.  Uczniowie 

nym -  tak można żeglować. Później 
było jeszcze kilka rejsów połączonych 
tradycyjnie ze zwiedzaniem i degust-
cją lokalnych specjałów.  W jednym z 
rejsów zapędziliśmy się aż na malutką 
wysepkę Symi, pod samą  granicę tu-
recką. Było dużo bliżej do Turcji niż do 
kontynentalnej Grecji. W międzycza-
sie podnosiłem swoje umiejętności, 
aż zdobyłem uprawnienia jachtowe-
go sternika morskiego uprawniające 
do samodzielnego prowadzenia jach-

tów o długości do 18 m. po wodach 
morskich. Świat stanął przede mną 
otworem i skwapliwie z tej możliwo-
ści korzystam. Chętnych zapraszam na 
wspólne żeglowanie po całym base-
nie Morza Śródziemnego. Namiary na 
mnie można otrzymać od naszej nie-
ocenionej Basi Ostroróg.

Serdecznie pozdrawiam
Leszek Bączyński, rocznik opuszczenia 
murów LZN 1971.

bardzo szybko się zaaklimatyzowali, 
czego przykładem jest wielkie zaanga-
żowanie uczniów w różnego rodzaju 
akcje, konkursy i działania wolonta-
riackie /plan pracy szkoły/, z dużymi 
sukcesami.
Podobnie od kilku lat szkoła bierze 
udział w praktykach zagranicznych dla 
klas trzecich /Erasmus+/.

Ślubowanie klas pierwszych 2019/2020
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Drzwi otwarte

TECHNIK AUTOMATYK

Kierunki kształcenia w LZN

Masz możliwość zdobycia pracy we wszel-
kiego rodzaju firmach spedycyjnych i  trans-
portowych. Na kierunku tym zdobędziesz 
umiejętności organizacyjne, interpersonal-
ne, komputerowe i językowe.

OPERATOR OBRABIAREK 
SKRAWAJĄCYCH
Praca przy urządzeniach skrawających kon-
wencjonalnie i sterowanych numerycznie. 
Większość zakadów mechanicznych poszu-
kuje pracowników z takimi uniejętnościomi.

MECHATRONIK
Praca jako monter i serwisant podzespołów 
i urządzeń mechatronicznych czy operator 
maszyn manipulacyjnych. Pracodawcy po-
szukują młodych i dobrze wykształconych 
mechatroników.

Na kierunku tym zdobędziesz tak potrzeb-
ne w wielu służbach mundurowych umie-
jętności organizacyjno-logistyczno-języ-
kowe. Jednocześnie będziesz miał okazję 
wzmacniania swojej postawy patriotycznej.Zdobyta wiedza z maszynoznawstwa, me-

chaniki, rysunku technicznego oraz rozwi-
nięcie umiejętności manualnych oraz kre-
atywnego myślenia ułatwią podjęcie pracy 
w wielu firmach.

To połączenie mechaniki, informatyki, ek-
troniki i programowania. Kierunek ten roz-
wija umiejętności techniczne, konceptual-
ne i manualne, a także daje podwaliny do 
dalszego kształcenia się.

Wymaga wielkiej pasji  oraz precyzji, zaan-
gażowania i odpowiedzialności za  w pełni 
sprawne samoloty. Łączy wiedzę mecha-
niczną i elektroniczną.

Na kierunku tym nabędziesz wiedzy 
i umiejętności do bezpiecznego koordyno-
wania pracy na płycie lotniska wielu zespo-
łów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
ruchu 
i działanie statków powietrznych. 

TECHNIK LOTNISKOWYCH 
SŁUŻB OPERACYJNYCH

w roku szkolnym 2020/2021

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

TECHNIKUM

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHATRONIK

Automatyk musi mieć zmysł techniczny i 
konstruktorski, musi posiadać umiejętność 
abstrakcyjnego myślenia oraz zdolności w 
zakresie nauk ścisłych. Musi też być obe-
znany z nowinkami technicznymi.

TECHNIK EKSPLOATACJI 
PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK LOGISTYK

18.  kwietnia 2020 roku
od   9.00 - 15.00

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA - NOWA SZKOŁA
TECHNIK MECHATRONIK -  po pierwszym stopnu Szkoły Branżowej 
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Szanowni Absolwenci!!!

 W czerwcu ubiegłego roku 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



        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 
KRS 0000265272                               KONTO BANKOWE   32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

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.

KOMUNIKAT - WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Do Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia przypomina, 

że w dniu 6. czerwca 2020 r. (sobota)
odbędzie się Walne Zgromadzenie

- godz. 9.30 w I terminie,
- godz. 10.00 w II terminie,

Zebranie w Sali bankietowej „Podano” (dawna stołówka LZN) . 
Prosimy  o zarezerwowanie czasu i ze względów organizacyjnych o telefonicz-
ne lub mailowe potwierdzenie - do 31. maja 2020r.
Program i szczegóły w załączonym zaproszeniu.

SZANOWNI CZŁONKOWIE, ABSOLWENCI, 
SYMPATYCY I PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA

     Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy prze-
kazywali 1% podatku i prosimy o przekazanie 1% za rok 2019 na naszą działalność 
statutową. Jako organizacja non profit dysponujemy jedynie składkami członków, ofia-
rowanymi wpłatami oraz 1% podatku. 
      Środki przeznaczamy na doposażenie Izby Historii, Biuletyny, materiały kronikarskie, 
okolicznościowe, uroczystości, spotkania i bieżącą działalność. 
Chcielibyśmy nagradzać uczniów współpracujących ze Stowarzyszeniem, ale dysponu-
jemy zbyt małymi środkami finansowymi. 
      Równocześnie dziękujemy tym członkom, którzy systematycznie opłacają składki 
członkowskie, a pozostałych prosimy o uzupełnienie zaległych i bieżące wpłaty.
Konto Stowarzyszenia:  32 1020 5226 0000 6702 0230 3782 
Z dopiskiem „składka członkowska”, ewentualnie „wpłata na działalność statu-
tową” lub „Izbę Historii”.


