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Szanowni Państwo!
5 lat minęło od wielkiego jubileuszu 70-lecia Lotniczych Zakładów
Naukowych i 10-lecia działalności Stowarzyszenia Absolwentów,
Nauczycieli i Sympatyków LZN.
W tym czasie, zarówno szkoła jak i Stowarzyszenie, realizowały cele
dydaktyczne, wychowawcze i statutowe. Uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli zdobywali wiedzę by sprostać wymaganiom egzaminacyjnym, poszerzali ją uczestnicząc w różnych projektach edukacyjnych, zdobywali umiejętności praktyczne w zakresie nauki zawodów
na praktykach w kraju i za granicą, w ramach programu Erasmus+.
Ważnym elementem edukacyjnym było rozwijanie indywidualnych
umiejętności i zainteresowań uczniów, którzy reprezentowali szkołę
w konkursach i imprezach artystycznych.
W ostatnim czasie zadbaliśmy o rozwój bazy dydaktycznej zwiększając ilość nowocześnie wyposażonych pracowni do przedmiotów
zawodowych i kształcenia ogólnego.
Wielką wagę przywiązujemy do kształcenia postaw etycznych i obywatelskich wśród uczniów i cenimy ich społeczne zaangażowanie.
Stowarzyszenie Absolwentów … realizując swoje cele statutowe,
współpracując ze szkołą i środowiskiem, , umożliwia uczestnikom
spotkań w Izbie Historii i Tradycji nie tylko zapoznanie się z historią
szkoły, kadry, ale i wybitnych Absolwentów.
Organizowane okolicznościowe wystawy w Stowarzyszeniu i szkole
oraz prowadzone przez nas lekcje wychowawcze i nasz udział w uroczystościach szkolnych, i środowiskowych przyczyniają się do realizacji celów statutowych.
Obecna szkoła i Stowarzyszenie wpisują się w tradycję Lotniczych
Zakładów Naukowych.
Okolicznościowy jubileuszowy Biuletyn pozwoli Państwu zapoznać
się zarówno z pracą szkoły jak i Stowarzyszenia.
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Działania LZN 2015 – 2021
Tytułem wprowadzenia
Zgodnie z Arkuszem Organizacyjnym Lotnicze Zakłady Naukowe są zespołem
szkół, w skład którego wchodzą: Technikum Nr 6 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 (obecnie Szkoła Branżowa I stopnia). W Technikum realizowany jest
program sześciu kierunków kształcenia: technik automatyk, technik eksploatacji
portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik,
technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, a w ZSZ dwóch: monter mechatronik i operator obrabiarek skrawających CNC.

W roku szkolnym 2021/2022 grono pedagogiczne liczy 65 nauczycieli, w tym
26 naucza przedmiotów zawodowych. 3 spośród nich uczy jednocześnie przedmiotów zawodowych i przedmiotów. ogólnokształcących i 26 pracowników
obsługi. Szkoła systematycznie zwiększa liczbę uczniów, choć nie należy zapominać, że ów wzrost spowodowany został również reformą oświaty, która
przyczyniła się, że w roku 2019/2020 na korytarzach szkolnych spotkały się dwa
roczniki absolwentów: ostatnich po gimnazjum i pierwszych po ośmioletniej
szkole podstawowej. W roku szkolnym 2015/2016 w 19 klasach naukę podjęło
430 osób. Obecnie w 25 klasach uczy się 620 uczniów. Od 2015 kierownictwo
szkoły pozostaje niezmienione.
Funkcję Dyrektora pełni mgr Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, a wicedyrektora
mgr inż. Halina Walkiewicz i mgr Magdalena Kuśmierska, która była Kierownikiem Kształcenia Praktycznego, a od września tego (2021) roku jest wicedyrektorem LZN. Omawiane sześciolecie pod względem chronologicznym dzieli się
na cztery okresy:
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1. 1 września 2015 - czerwiec 2019 – okres funkcjonowania szkoły w systemie
nauczania stacjonarnego
2. Marzec 2019 – czerwiec 2021 – okres działania szkoły w reżimie nauki zdalnej
i hybrydowej spowodowanej pandemią coronavirusa z krótką, nieudaną próbą
powrotu do nauki stacjonarnej od 1 września do 26 października 2020 roku
Wrzesień 2019 – początek nauki pierwszego rocznika po ośmioletniej szkole
podstawowej (technikum pięcioletnie) i ostatniego rocznika po szkole gimnazjalnej (technikum czteroletnie)
3. Od września 2021 - powrót do normalnego funkcjonowania z obostrzeniami
wynikającymi z sytuacji pandemicznej
Pandemia odegra niebagatelną rolę w funkcjonowaniu szkoły od momentu,
kiedy wprowadzono naukę zdalną, po dziś dzień, znacznie większą, niestety,
niż strajk nauczycieli, przeprowadzony w kwietniu 2019 roku.

Problemy i zadania wychowawcze
LZN w coraz większym stopniu jest świadomie wybierany przez uczniów, którzy
wiążą z placówką swoje nadzieje na zdobycie zawodu, albo wykształcenia pozwalającego kontynuować naukę na studiach. Jednak ich aspiracje na razie jeszcze nie idą w parze z rzeczywistymi umiejętnościami i wiedzą. Do szkoły uczęszczają głównie osoby z najbliższego otoczenia szkoły z tzw. Starego Psiego Pola,
jak i miejscowości z Dolnego Śląska oraz najrzadsza sytuacja, także spoza niego.
Uczniowie z miejscowości odleglejszych od Wrocławia korzystają
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z zakwaterowania w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, w którym
tworzą Grupę Internacką liczącą 27 wychowanków. Czytelnicy znają z przeszłości szkoły internat, w którym mieszkała znacznie większa ilość wychowanków,
ale czasy się zmieniły. Jedno pozostało bez zmian – wychowankowie internatu
dzierżą prym jeśli chodzi o najwyższą średnią ocen w szkole.
Uczniowie LZN reprezentują dość jednorodne środowisko społeczno -zawodowe: o statusie średnim i niskim. Szkoła stara się pozyskiwać do współpracy
ich rodziców oferując takie formy kontaktów, które będą najbardziej efektywne.
Temu celowi służą spotkania okresowe tzw. wywiadówki, często wzbogacone
o spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin wprowadzających rodziców
w problematykę młodzieży związaną z kwestiami zdrowotnymi, uzależnieniami, metodami uczenia się, spędzania wolnego czasu, itp. Ważną rolę odgrywają
spotkania okolicznościowe związane z uroczystościami szkolnymi np. podczas
dni otwartych szkoły, przysięgi klas pierwszych mundurowych, pikników,

akademii, imprez okolicznościowych i itp.
Rodzice aktywni zawodowo w większym stopniu interesują się postawą swoich pociech w szkole, jest z nimi łatwiejszy kontakt i współpraca, co pozytywnie
wpływa na osiągnięcia uczniów. W gorszej sytuacji jest młodzież, której rodzice
nie mają pracy i muszą korzystać z pomocy społecznej. Tutaj trudniej o wzbudzenie zainteresowania współpracą ze szkołą, która z reguły następuje wtedy,
kiedy ich dziecko sprawia już bardzo poważne problemy wychowawcze.
Celem szkoły jest ukształtowanie ucznia, który opuszczając jej mury będzie
w stanie sprostać wymogom współczesnego rynku pracy, czyli kreatywnego, przedsiębiorczego i odpowiedzialnego, zorientowanego w podstawowych
dziedzinach wiedzy i dbającego o swój rozwój intelektualny, ale też jako człowieka gotowego na wyzwania współczesnego świata: tolerancyjnego, uczest5

niczącego w życiu społecznym, szanującego przeszłość i dokonania własnego
narodu, ale otwartego na kontakty z przedstawicielami innych społeczności.
Budowa osobowości młodego człowieka to proces rozłożony na lata, a w przypadku szkoły, określony tematyką zajęć wychowawczych poświęconych. jemu
i rówieśnikom. Pamiętajmy, że w placówkach państwowych oddziały klasowe
nierzadko liczą ponad 30 osób, a to nie ułatwia ani rozpoznania potrzeb, obaw
i oczekiwań poszczególnych uczniów. Ważną rolę w programie wychowawczym dyrekcja i grono pedagogiczne LZN przypisuje zapoznawaniu uczniów
i rodziców z tradycjami szkoły. W treściach programowych zajęć z wychowawcą klas pierwszych znalazł się punkt: „Wprowadzenie uczniów w środowisko
szkolne, zapoznanie ze statutem, tradycjami”. Nieodłącznym punktem „Wprowadzenia” są spotkania uczniów klas pierwszych w Izbie Historii i Tradycji LZN
organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków
LZN. Tradycją szkoły jest organizowany od lat „Bieg integracyjny klas pierwszych”, podczas których uczniowie rywalizując ze sobą w zespołach klasowych

poznają się i integrują dążąc do zwycięstwa w różnych, często zabawnych konkurencjach.
W kolejnych latach edukacji uczniowie poznają swoje mocne i słabe strony,
uczą się współpracy w grupie, sposobów przyswajania wiedzy i spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, poszukiwania pracy i realizacji swoich
potrzeb. Można rzec, że szkoła (przede wszystkim wychowawcy, pedagodzy,
psychologowie i dyrekcja) czuwają nad rozwojem ucznia od jego pierwszego
do ostatniego dnia w szkole.
A to oznacza, że oprócz niewątpliwych sukcesów i powodów do radości, co6

dziennością są ciemniejsze strony uczniowskiego życia.
Szkoła starała się na bieżąco monitorować aktualne problemy uczniów, takie
jak: niepowodzenia szkolne, uzależnienia od środków odurzających i zmieniających świadomość, rozwój kompetencji społecznych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Każdy z tych problemów analizowany jest indywidualnie i
rozwiązywany poprzez wdrażanie działań profilaktycznych podejmowanych
przez nauczycieli w razie potrzeby wspomaganymi przez instytucje zewnętrzne,
w tym policję i straż miejską.
Zaplecze szkoły
Wzrastające ilości osób pozytywnie kończących egzaminy zawodowe to efekt
ciężkiej pracy nauczycieli, którzy często sami opracowują programy autorskie
do swoich przedmiotów, ale też ciągłej rozbudowy zaplecza dydaktycznego.
LZN w ramach projektów „Zawodowy Wrocław” i „Dolnośląski Klaster Edukacyjny” pozyskał doposażenie pracowni logistycznych i pracowni mechanicznej.
Ponadto od 2015 roku młodzież LZN korzysta z programu UE „Erasmus +”,
który pozwala im realizować praktyki zawodowe z przedmiotów lotniczych
w tak atrakcyjnych miejscach jak Niemcy, Włochy, Hiszpania, czy Malta.
Z kolei projekt „Dobry staż – lepsze jutro” pozwala uczniom na odbycie płatnych
staży zawodowych i zdobycie płatnego stypendium. Uczniowie mogą rozwijać
swoje kompetencje zawodowe i zainteresowania także w czasie wakacji w ramach unijnych projektów: „Weź kurs na staż” i „Manufaktura fachowców”.
LZN współpracuje z dziesiątkami podmiotów, które dostarczają specjalistów,
sprzęt do pracowni, zapewniają organizację zajęć poza szkołą, uzupełniają wiedzę nabywaną w czasie lekcji. Można je zaliczyć do kilku grup. Pierwsza z nich to
instytucje wspomagające działalność nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Miejskie, Muzeum Narodowe, Muzeum Geologiczne, Narodowe Forum Muzyki. Do drugiej kategorii zaliczymy instytucje wspomagające
nauczycieli przedmiotów związanych z obronnością: Wyższą Szkołę Oficerską
Wojsk Lądowych, Wojskową Komendę Uzupełnień, Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych. Do trzeciej grupy zaliczymy instytucje związane z
przedmiotami zawodowymi: Centrum Kształcenia Praktycznego, Wyższą Szkołę Bankową, Wyższą Szkołą Handlową, Fundację Konrada Adenauera, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu,
Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy, Wrocławski Park Technologiczny. Nie mogło również zabraknąć zakładów
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pracy, m.in.: WAGO, Bosch, UTC Aerospace Systems, Raben, Bombardier, Volvo,
WroLot, Sauer Danfoss, Vabco, Siemens, Mitsubishi, Parker, Amazon, PLL LOT,
Ryanair, Encon, SMC .

Sala przedmiotów zawodowych

Współpraca pozwala na korzystanie z najnowszych osiągnięć technicznych, systemów komputerowych i organizacji pracy, ale wymusza również rozbudowę
własnego zaplecza dydaktycznego. Ciągłej rozbudowie ulegają pracownie specjalistyczne, nie tylko w budynku głównym szkoły, w którym kosztem szczytowych części korytarzy powstały nowe sale, ale także w na terenie dawnego
internatu (zagospodarowano na przykład parter budynku B-5 oraz część
pomieszczeń w B-7). Dla Czytelników pamiętających kwitnący i tętniący życiem
budynek warsztatów, a potem jego wieloletnie zaniedbanie, również mam dobrą wiadomość. W czasie wakacji parter został przebudowany i powstały w nim
pracownia obróbki ręcznej, pomiarowa i pracownia dla technika
mechanika lotniczego, jesienią zaś rozpoczęto remont dachu, który zwiastuje
(oby szybką!) dalszą reanimację wnętrz! Kontynuowany jest remont dawnej
świetlicy z przeznaczeniem na „budynek o funkcji edukacyjnej z salą gimnastyczną, siłownią, salą artystyczną i zapleczem kuchennym”. W przylegającym
do świetlicy skrzydle trwa remont pomieszczeń przeznaczonych dla klas wojskowych. Wszystkie sale lekcyjne, niezależnie od wykładanego przedmiotu,
wyposażone są w komputery i rzutniki z ekranami pozwalającymi zaprezentować dowolny film, działanie matematyczne, utwór muzyczny, muzeum, książkę,
czy przebieg historycznej bitwy.
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Działania pozalekcyjne
W omawianym okresie nauczyciele LZN wiele czasu poświęcali pogłębianiu
wiedzy uczniów na dodatkowych zajęciach. Zadbali również o szeroką gamę
zajęć pozalekcyjnych, na których można było rozwijać własne, niekoniecznie
związane bezpośrednio ze szkołą, zainteresowania. Część imprez i uroczystości
ma charakter cykliczny i organizowane są wspólnie z Samorządem Szkolnym.
Należą do nich: Rocznica upadku Powstania Warszawskiego, udział w Radosnej
Paradzie Niepodległości, udział w Polonezie dla Fredry (obie imprezy na wrocławskim Rynku). Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (wspólnie z Grupą
Rekonstrukcyjną Festung Breslau), Jasełka lub (i) konkurs kolęd, Walentynkowy konkurs recytatorski, Rekonstrukcja historyczna: Katyń. Pozostałe organizowane są przez poszczególne komisje przedmiotowe i nauczycieli. Nie sposób
wymienić wszystkich, więc te, które przedstawiam to zaledwie wycinek bardzo
bogatej oferty szkolnej. Można je podzielić na kilka kategorii. Jedna z nich
to „Dni” zarówno związane wyłącznie ze szkołą, jak i wpisujące się w imprezy
o charakterze regionalnym lub ogólnopolskim: Dzień Otwarty Szkoły, Dzień
Ludzi z Pasją, Dzień Logistyka, Dzień Przedsiębiorczości, Miejskie Obchody Dnia
Niepodległości, Dzień Papieski, Dzień Krwiodawstwa, Dzień Języka Niemieckiego. Do innej grupy zaliczymy koła zainteresowań: koło mechatroniczne, koło
fotograficzne, koło historyczne. Kolejną grupę stanowią olimpiady i konkursy,
również o różnym zasięgu – od szkolnego poprzez lokalne do ogólnopolskich,
czy międzynarodowych, np. Jeden z dziesięciu – konkurs sprawdzający znajomość historii i teorii literatury, „Jeden z dziesięciu”, „Corrida – walka z bykami”,
konkurs filmowy podsumowujący udział w programie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Konkurs Wiedzy o Wojsku Polskim „Żołnierska Pamięć”, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy Biblijnej,
Matematyczny marsz na orientację, mecze i maratony matematyczne, Konkurs
Turystyczno-Krajoznawczy, Konkurs Mistrz Mapy, Konkurs recytatorski w języku angielskim, Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii, Konkurs lotniczy, Warsztaty
dotyczące działalności gospodarczej we Wrocławskim Parku Technologicznym
w Centrum Edukacyjnym Technoludek, Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, Międzyszkolny konkurs udzielania pierwszej pomocy, całoroczne
konkursy na plakaty związane ze świętami państwowymi, rocznicami i wydarzeniami bieżącymi, a także konkurs geograficzny, Olimpiada Turystyczno–
Krajoznawcza Dolnego Śląska, Konkurs Przyrodniczy, „LZN’s GOT TALENT” Szkolny Konkurs Języka Angielskiego, Konkurs recytatorski She my flower - na
podstawie tekstu „Małego Księcia”, Walentynki lingwistyczne. Do tych działań
dochodzą jeszcze zajęcia, nazwijmy to opiekuńcze: Opieka nad Szkolną Grupą
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Rekonstrukcji Historycznej, Opieka nad uczniami - radnymi Młodzieżowej Rady
Miasta, Opieka nad pocztem sztandarowym, prowadzenie szkolnego zespołu
muzycznego VictoriaNie, opieka na wolontariuszami związana z organizowaniem popołudniowych wyjazdów do Ośrodka Opiekuńczo - Leczniczego
w Jaszkotlu, wolontariat czytelniczy, czy prowadzeniem wolontariatu „Warto
być dobrym”, opieka nad gazetką szkolną „Ostrym piórem”., a także organizowaniem zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Osobną
grupę stanowią zawody sportowe ze sztandarowym Biegiem Integracyjnym
Klas Pierwszych: turniej trójek siatkarskich, halowej piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki, piłki ręcznej, zawody wędkarskie, zawody Nordic Walking, udział
w zawodach sprawnościowych klas mundurowych, udział w imprezie rekreacyjnej „Przewietrz się na Olimpijskim”.

W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są projekty mechatroniczne
(między innymi teatr mechatrony), przygotowywanie pokazów pracowni mechatronicznych, mechanicznych i lotniczych podczas dni otwartych, wdrażanie
programu „Moje finanse” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Ważną rolę odgrywają akcje promujące zdrowy styl życia i zdrowie wśród młodzieży, np. w ramach pokazów udzielania pierwszej pomocy, Konkursu Wiedzy
o AIDS i HIV, . Organizowane są również zajęcia dodatkowe dla uczniów –
zarówno dla tych, którzy przygotowują się do matury i egzaminów zawodowych (np. komputerowe wspomaganie w mechatronice w ramach projektu
Dolnośląski Klaster Edukacyjny), jak i tych z młodszych klas, którzy potrzebują
dodatkowej pomocy nauczycieli.
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W ramach tychże zajeć działa koło fotograficzne w obrębie którego utworzyła
się grupa miłośników prozy Glukowskyego. Od książki do działań był jeden
krok, utworzyła się grupa „Psy Bezdroży”, która połączyła kilka pasji - fotografię,
film i fascynację światami postapokaliptycznymi. Na codzień członkowie grupy
obsługują wszelkiego rodzaju imprezy szkolne, utrwalając wszystko to, co się
dzieje w szkole i poza nią, a w wolnym czasie pisali krótsze i dłuższe scenariusze, które przy udziale własnych wkładów były przekładane na wersję filmową. Trzyletnia działalność „Psów Bezdroży” zaowocowała trzema realizacjami,
czterema wyjazdami terenowymi i jedną wycieczką do Podziemnego Miasta
Osówka z Michałem Suszczewiczem jako przewodnikiem.
To, co przeczytaliście Państwo powyżej – to zaledwie niektóre z zajęć pozalekcyjnych orgaznizowanych w LZN w ostatnich latach i obecnie.
Wymienione powyżej działania są uzupełnieniem codziennej pracy nauczycieli,
pedagogów i uczniów wykonywanej w ramach codziennej szarzyzny obowiazków szkolnych, których znaczenia żadnym piórem opisać się nie da. Ale należy
o nich pamiętać.
Migawki z lat 2016-2021
Każdy rok szkolny ma swoją specyfikę, ale przebiega zgodnie z zasadami
i wytycznymi, które znane są uczniom i nauczycielom od lat. Pokuśmy się więc
o stworzenie takiego modelowego roku na podstawie szkolnej dokumentacji.
Sierpień. W drugiej połowie miesiąca wszyscy nauczyciele pracują w szkole
przygotowując dokumentację na nowy rok szkolny, uczestnicząc w egzaminach poprawkowych klas maturalnych i młodszych, przygotowując gabinety
na przyjęcie uczniów. W jednym z ostatnich dni wakacji odbywa się rada pedagogiczną, która zamyka poprzedni i otwiera nowy rok szkolny. Przez szkołę
przeszedł już Społeczny Inspektor Pracy i sprawdził przygotowanie placówki do
nowego roku szkolnego z punktu widzenia BHP. W ostatnie popołudnie przed
rozpoczęciem roku szkolnego dyżurują wychowawcy internatu mieszczącego
się w budynku nr 4. Zjeżdżają się do niego uczniowie spoza Wrocławia.
Do obecnego roku szkolnego 2021/2022 internat był częścią Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i liczył 27 miejsc. Obecnie, po likwidacji schroniska, zajmuje cały budynek i dysponuje 42 miejscami. Najwięcej pracy jest z uczniami klas
pierwszych, którzy dopiero zapoznają się z nowym otoczeniem i wychowawcami, kolegami i koleżankami. Pierwsza noc mija szybko.
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Wrzesień. Od lat zasada jest podobna – o godzinie 9.00 spotkanie z dyrekcją
i gronem pedagogicznym oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Absolwentów Nauczycieli i Sympatyków LZN, w auli, a następnie z wychowawcami
w klasach spotykają się uczniowie klas starszych, Ponieważ znają już szkołę,
jej przepisy i obyczaje, ich początek roku szkolnego trwa krótko. Z planami lekcji
na najbliższe dni wracają do domów. O godzinie 10.00 aula gości uczniów klas
pierwszych i często ich rodziców. Spotkanie ma bardziej uroczysty charakter,
jest też dłuższe ze względu na jego informacyjny charakter.

W tle maszerujących uczniów i nauczycieli poczciwy Antek, jeszcze przed renowacją.

Potem uczniowie przechodzą do sal z nowo poznanymi wychowawcami,
a jeszcze później odbywają spacer po terenie szkoły, aby wiedzieć, gdzie poza
gmachem głównym odbywają się ich zajęcia. Poznają więc położenie boiska
szkolnego, budynków: warsztatów, B-7 i B-5, w których ulokowano sale specjalistyczne i … urok zieleni gęsto pokrywającej teren szkoły. Od następnego dnia
rozpoczyna się już normalna, żmudna nauka, która często trwa osiem, dziewięć,
a bywa, że i dziesięć godzin lekcyjnych. Jeszcze przez pierwsze dni nie ma odpytywania, ale szara codzienność coraz mocniej przypina do biurek uczniów
i nauczycieli. Rozpoczyna się coś, co w języku fachowym dokumentacji szkolnej
nazywa się : „realizacją podstawy programowej”. Każdy przedmiot ma swoją,
zatwierdzoną na Radzie Pedagogicznej. Wchodzi też w życie Wewnątrzszkolny
System Oceniania nie tylko z przedmiotów, ale i z zachowania. Już w pierwszym
tygodniu września odbywają się wywiadówki z rodzicami i będą się cyklicznie
powtarzać co kilka tygodni. Mniej więcej w połowie września odbywa się „Bieg
integracyjny klas pierwszych”, którego cel wpisany jest w nazwę imprezy.
12

Funkcję podobną do Biegu Integracyjnego Klas Pierwszych mają imprezy organizowane w Internacie LZN w celu poznania się mieszkańców internatu pochodzących z różnych stron Polski i Dolnego Śląska, chodzących do różnych klas
i będących w różnym wieku. Jedną z takich imprez jest wspólny grill organizowany na początku i na końcu roku szkolnego.

Mniej efektowną metodą, ale bardzo efektywną jest organizowanie nauki własnej, podczas której wychowankowie pomagają sobie nawzajem, korzystając
też z pomocy dyżurujących wychowawców. W efekcie od lat średnia ocen
młodzieży internackiej (traktowanej jak jeden zespól klasowy) jest najwyższa
w szkole. Inną metodą na integrowanie młodzieży jest spływ Nysą Kłodzką
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w okolicach Barda Śląskiego, drugi co do długości po najsłynniejszym w Polsce
spływie Dunajcem.
Początek roku szkolnego 2018/2019 wzbogacony został o niecodzienne wyróżnienie, jakie spotkało nauczycieli i uczniów LZN za pracę w poprzednich miesiącach. Ich godzien najwyższego szacunku wysiłek doceniła Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Równolegle do prowadzonych działań dydaktycznych, część nauczycieli rozpoczyna kursy doskonalące w ramach WCDN, w szkole zaś maturzyści mają
początek kursów przygotowawczych do matury. Jednocześnie są poddawani
ciągłym szkoleniom związanym z regulaminem matur i wypełnianiem dokumentacji, w tym deklaracji maturalnej, którą muszą złożyć w sekretariacie szkoły
do 30 września. Bez tego nie będą mogli przystąpić do egzaminu. Ostateczny
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termin składania deklaracji minie 7 lutego. W 2016 roku, wrześniową porą, klasę
4 bt odwiedziła Lindsey Morgan – nativ speakerka, która zapoznała uczniów
z kulturą, tradycjami i językiem szkockim.
Z przytupem rozpoczął się rok szkolny 2017/2018, bowiem w mury szkolne zawitała TVN, która nakręciła film reklamowo-dydaktyczny o kierunkach nauczania
związanych z lotnictwem - przedstawiła w nim technika mechanika lotniczego,
technika eksploatacji portów i terminali, technika logistyka oraz technika lotniskowych służb operacyjnych.

Z kolei wyjątkowo tłumnie witali uczniowie początek roku szkolnego
2019/2020., bowiem zgodnie z trwającą od lat reformą, spotkały się ze sobą
dwa roczniki klas pierwszych – część reprezentowała ostatnie klasy gimnazjum,
a część była pierwszymi absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych.
Opis wrażeń dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów związanych
z reformą pozostawiam ich własnym, słodkim wspomnieniom.
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We wrześniu diagnozę „na wejście” z matematyki piszą uczniowie klas pierwszych. Zebrane w ten sposób informacje pozwalają nauczycielom zapoznać się z
poziomem wiedzy uczniów z przedmiotów ścisłych, rozpoznać ich słabe i mocne strony i dostosować w miarę możliwości program nauczania do poziomu
percepcji nowych uczniów. Klasy maturalne technikum uczestniczą w zajęciach
na Politechnice Wrocławskiej w ramach Salonu Maturzystów, gdzie zapoznają
się z ofertą edukacyjną dla absolwentów szkół średnich. Pod koniec września
2016 roku, praktyczną lekcję spawania metodą otulinową przeszli uczniowie
klasy 2 at.

Pod koniec września odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego,
a nowo wybrani kandydaci będą swoje funkcje pełnili przez kolejny rok szkolny.
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W 2019 roku we wrześniu wycieczkę do Trójmiasta zorganizowała klasa 2 at.
Mechanicy lotniczy wolą jednak Bałtyk w cieplejszych okolicznościach przyrody. Rzecz jasna, nie chodziło wyłącznie o plaże. Uczniowie zwiedzili Muzeum
II Wojny Światowej, Westerplatte, Nabrzeże Kościuszki w Gdyni (z niszczycielem „Błyskawica” i żaglowcem szkolnym „Dar Pomorza”) oraz Europejskie Centrum Solidarności.

W cieniu tłumnej wycieczki 2 at pozostała eskapada dwóch reprezentantów
naszej szkoły do słynnego centrum polsko-niemieckiego w Krzyżowej, gdzie
uczestniczyli w programie „Poznaj kraj sąsiada”, mieli oni okazję wymienić się
doświadczeniami z kolegami ze szkół w Saksonii.
Tymczasem klasy 3 et i 4 dt uczestniczyły tu na miejscu we Wrocławiu, w Dolnośląskim Festiwalu Nauki podczas którego zapoznali się ze specyfiką burzy,
obejrzeli minerały z Polski i Dolnego Śląska oraz skamieniałości dinozaurów.
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W ramach tradycyjnej już rewizyty, grupa studencka z Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, pod koniec września 2019 roku, odwiedziła naszą szkołę prezentując,
jak zwykle nietuzinkowe spojrzenie na problemy nauki i eksperymentów naukowych.
30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka, który stanowi miłą okazję
do wręczenia przedstawicielom płci brzydkiej upominków od niewielkiej wciąż
jeszcze liczby przedstawicielek płci pięknej w LZN.
W 2017 roku część uczniów odwiedziło Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy
prezentujące w plenerze ciężki sprzęt bojowy używany w niedalekiej przeszłości przez Wojsko Polskie.
LZN od lat związany był z wojskiem, a od czasu powstania klas mundurowych,
jego więź z Siłami Zbrojnymi jest szczególnie mocna. Nic więc dziwnego,
że we wrześniu 2018 roku szkoła uczestniczyła w „Konferencji dla szkół prowadzących Pion Certyfikowanych Klas Mundurowych”, na której omawiano zasady funkcjonowania umundurowanych uczniów na terenie szkoły i poza nią,
rolę patriotycznego wychowania i możliwości rozwijania kariery wojskowej
przez absolwentów w mundurach.

Październik. Logiczną konsekwencją współpracy LZN z wojskiem są Zloty Klas
Mundurowych odbywające się na przełomie września i października. IV zlot
w roku 2018 za miejsce zbiórki ponad 500 uczniów z całej Polski wyznaczył
sobie Żagań – jeden z najbardziej znanych w Polsce „zielonych garnizonów”,
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w którym obecnie stacjonuje 11 Dywizja Kawalerii Pancernej. Uczniowie odbyli
manewry sportowo-obronne, zaprezentowali elementy wojskowego survivalu,
musztry, a także przedstawiło swoje umiejętności artystyczne.

W zawodach uczniowie LZN zajęli IV miejsce. Znacznie lepiej mundurowej
reprezentacji LZN poszło kilka dni później w „Zawodach Użyteczno-Bojowych
Klas Mundurowych” z Dolnego Śląska zorganizowanych w Kłodzku.

Kłodzko to rodzinne miasto autora tekstu. W widocznych na zdjęciu koszarach służył jego Ojciec.
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Nasi zajęli PIERWSZE miejsce tryumfując w posługiwaniu się m.in. bronią palną
i konkurencjach sprawnościowych.
Żeby jednak Czytelnicy nie poczuli się przytłoczeni niemal wyłącznie męskimi
reprezentacjami naszej szkoły, pragnę przypomnieć, że panie również udzielają się bardzo aktywnie w środowisku szkolnym, na przykład podczas zajęć na
strzelnicy paintballowej w ramach zajęć „Szkoła w mieście”. Takich bojówek
poza Internatem LZN Państwo nie znajdziecie.

Bojówki z Internatu, o których wspomniałem wcześniej.

Również w zajęciach terenowych, ale związanych z wiedzą matematyczną,
uczestniczyli zawodnicy XVI Matematycznego Biegu na Orientację. Wykazywali się nie tylko wiedzą matematyczną, ale także ekologiczną oraz orientacją
w terenie.
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Początek października związany jest z obchodami kolejnych rocznic upadku Powstania Warszawskiego. Jest to jedno z niewielu wydarzeń historycznych, które
tak silnie oddziałuje na ludzi młodych, bowiem to młodzi złożyli w Powstaniu
największą ofiarę krwi. Z głośników rozbrzmiewają melodie powstańcze, część
młodzieży nosi białoczerwone opaski, a umieszczone w gablotach zdjęcia przypominają tamte dni. Zaraz po obchodach rozpoczyna się kampania promująca
transplantację szpiku kostnego (w ramach całorocznej akcji promocji zdrowia)
„Komórkomania”.
Swoje podwoje dla uczniów szkół średnich otwiera Wrocławski Park Technologiczny. Uczniowie klas maturalnych korzystają z gościnności Parku w celu realizacji projektu „Dni Przedsiębiorczości” kształtującej ich wiedzę o przepisach, teorii
i praktyce zakładania i funkcjonowania własnych firm.
W 2019 roku we Wrocławskim Parku Technologicznym rozpoczęła działalność
„Kuźnia Młodego Przedsiębiorcy”, która zapoznała naszych maturzystów z metodą Design Thinking i jej możliwościami w kreowaniu własnego biznesu.
W 2018 roku w ramach zapoznawania się z przedsiębiorczością uczniowie klas
1bs,1bt,2bt,2dt,1at wzięli udział w imprezie Made in Wrocław we Wrocławskim
Centrum Kongresowym:
W październiku swoje 70 urodziny obchodziło również Radio Wrocław, którego
studia odwiedzili maturzyści LZN w ramach projektu „Szkoła w mieście”
Coraz popularniejszym sposobem wzbogacania wiedzy stają się lekcje muzealne. W październiku 2018 roku nasi uczniowie gościli w Muzeum Pana Tadeusza
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na zajęciach „Panowie w prochowcach” poświęconych historii tajnych służb
PRL.
W 2016 roku początek października miał niezwykły przebieg, bowiem tego
dnia obchodzono 70 lecie Lotniczych Zakładów Naukowych. Przybyli licznie zaproszeni goście, absolwenci i sympatycy LZN, posypały się liczne przy takich
okazjach wspomnienia i anegdoty. Wtedy po raz ostatni w murach szkoły gościł jej legendarny dyrektor, Ignacy Bekier, który przyjechał ze Szwecji.

Uroczystość po raz pierwszy uświetnił nowo ufundowany sztandar szkoły.
14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i chociaż już raczej
nie poświęca się tej uroczystości akademii, to jednak na gazetce szkolnej zawsze
pojawią się odniesienia do powstania Komisji Edukacji Narodowej i życzenia
dla nauczycieli od uczniów W ostatnim dniu października uczniowie zgodnie
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z tradycją przyniesioną z Zachodu organizowali szkolne obchody Halloween.
Korytarze zaroiły się od kolorowych, aczkolwiek raczej z przewagą czerni, szarości, sepii, fioletów i czerwieni postaci z wyszczerzonymi oczami, wystającymi
kłami, zakrwawionymi częściami ciała i elementami garderoby.
Patriotyczną natomiast tradycją stał się „Bieg dla Niepodległej” zainicjowany
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Reprezentacja LZN w październiku
2018 roku uczestniczyła w zawodach, których trasa -przebiegała wokół Parku
Słowackiego.
W październiku 2019 roku nową propozycją dla uczniów LZN był zorganizowany przez Bibliotekę szkolną „Przegląd filmów skandynawskich i niemieckojęzycznych”. Ciekawa inicjatywa, bo o ile niemieckie produkcje czasami trafiają do
polskich kin, o tyle skandynawskie już znacznie rzadziej.
Listopad. 1 listopada, jeśli nie wypadnie w weekend, jest dodatkowym dniem
wolnym, pierwszym od początku roku szkolnego. Dłuższa przerwa w zajęciach
wykorzystywana jest przez uczniów i pracowników szkoły na spotkania w rodzinnym gronie i odwiedziny bliskich, którzy odeszli już z tego świata. Nietypowym było Święto Zmarłych w 2020 roku, kiedy ze względu na pandemię,
władze państwowe nakazały zamknięcie cmentarzy.
Od 2015 roku w listopadzie LZN uczestniczy w Konferencjach Technicznych
Szkól Lotniczych w Rzeszowie, jako jedna z 24 szkół, które tworzą „płaszczyzny
wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy szkołami i uczelniami
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oraz lotniczymi organizacjami obsługowymi i produkcyjnymi”.
Konferencje z udziałem Dyrekcji LZN odbywały się również w kolejnych latach.
W tym samym czasie LZN odwiedza strażnik miejski, który zapoznaje uczniów
z odpowiedzialnością karną osób nieletnich – tematem, który wciąż zbyt mało
znany jest młodym ludziom wchodzącym w dorosłe życie. Początek listopada
to także obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji i szkolnego programu
„Matma nie gryzie”, którego tytułu wyjaśniać chyba nie trzeba.
Kogo jednak zmęczyły matematyczne zmagania, mógł oczami wyobraźni przenieść się do amerykańskich parków narodowych dzięki plastycznym opisom
autorstwa pani Agaty Gamoń z Klubu Podróżników BIT.
10 listopada 2016 roku w świetlicy na nowy sztandar LZN przysięgali uczniowie
pierwszych klas mundurowych.

Tu warto kilka słów poświęcić temu wydarzeniu. Od początku istnienia klasy
o profilu: technik logistyk – innowacja pedagogiczna służba w wojsku, przysięga
klas mundurowych miała szczególnie uroczystą oprawę, a jej świadkami są nie
tylko nauczyciele i inni uczniowie LZN, przedstawiciele SANIS, którzy starają się
nie opuścić żadnej szkolnej uroczystości, ale także goście z zewnątrz, w tym oficerowie z Akademii Wojsk Lądowych, która jest patronem klas mundurowych
w LZN oraz, rzecz jasna, rodzice młodych adeptów sztuki wojskowej.
Szczególne wrażenie na „cywilnej części” obserwatorów robi defilada wojskowa
będąca uroczystą oprawą przysięgi poprzedzona długimi tygodniami żmudnych
przygotowań, kiedy to mundurowi zapoznają się z elementami musztry żwawo
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pokrzykując „to jest moja prawa ręka, to jest moja lewa ręka”!

Na 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości, które od lat uczniowie LZN obchodzą uroczyście uczestnicząc w organizowanej przez miasto
Radosnej Paradzie Niepodległości.

11 listopada to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Dzień przed oficjalnymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości w placówkach oświatowych
o godzinie 11.11 odbywa się akcja „Szkoła do hymnu”.
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Listopad to także czas realizacji programu „Edukacja w miejscach pamięci”.
W 2016 roku m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedziła klasa 2 bt:

W ramach tego programu klasa 2 ct wraz z nauczycielami LZN wzięła udział
w warsztatach popularno-naukowych w Warszawie, związanych z martyrologią narodu polskiego w czasie II wojny światowej, np. w Mauzoleum Walki
i Męczeństwa, w Muzeum Pawiak (dawny obóz ), czy w Alei Szucha (siedziba
Gestapo w czasie II wojny światowej).
W 2019 śladami mundurowych ruszyła klasa 3 at:

Uczniowie LZN odwiedzili także obóz w Auschwitz Birkenau i zabytki Krakowa:
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Listopad 2018 roku to nie tylko obchody stulecia odzyskania niepodległości
przez Polskę, ale także stulecia polskiego lotnictwa. W związku z tym na terenie
LZN odbył się wykład pt. „W służbie Tej, co nie zginęła”, a klasy 1, 2 i 3 mechaników lotniczych wzięła udział w konferencji naukowej „Lotnictwo polskie
w walce o granice Niepodległej” zorganizowanej przez AWL oraz IPN, a także
zwiedziła byłe lotniska niemieckie na terenie Opolszczyzny.

W ramach podtrzymywania wspomnień o czasach minionych, w listopadzie
2019 roku na lekcji historii została zaproszona pani Wanda Bilnik-Różycka, której
ojciec był oficerem legendarnego Zgrupowania Partyzanckiego AK dowodzonego przez cichociemnego, Jana Piwnika ps. „Ponury”. Zginął tuż przed zakończeniem II wojny światowej.
27

Spotkanie z Wandą Bilnik-Różycką.

Działania pro patriotyczne nie wykluczają działań wiązanych z szeroko pojętą
wielokulturowością. W listopadzie 2019 roku uczniowie klasy II dt brali udział
w akcji „Wszystkie kolory Wrocławia” prowadzonej w języku angielskim przez
włoskich i francuskich wolontariuszy, którzy propagowali postawy tolerancji
wobec przedstawicieli różnych ras, kultur i religii.

Druga połowa listopada oznacza ciężką pracę dla uczniów klas pierwszych i nauczycieli języka polskiego – to wtedy właśnie odbywa się tzw. „diagnoza na
wejście” pozwalająca zorientować się z jakim bagażem doświadczeń z języka
ojczystego przybywają do LZN absolwenci różnych szkół podstawowych.
Koniec listopada 2016 roku był obfity w wydarzenia: uczniowie klas munduro28

wych LZN wzięli udział w obchodach Dnia Podchorążego. Klasa 2 at zapoznała
się z najnowszymi technologiami podczas zajęć warsztatowych we wrocławskim UTC, a klasy trzecie technikum uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym w świetlicy szkolnej z polarnikiem Łukaszem Pawłowskim z Uniwersytetu
Wrocławskiego.

12 uczniów LZN wzięło udział w wymianie kulturalnej goszcząc we włoskich
rodzinach swoich rówieśników w miejscowości Citta de Castello.

Listopad to także działania w ramach szarej szkolnej rzeczywistości związanej
np. z przedsiębiorczością (chociaż prowadzoną we Wrocławskim Parku Technologicznym). W 2018 roku z zaletami programu „Młody Przedsiębiorca” zapoznali
się mechatronicy z IV bt., jak widać na zdjęciu, z umiarkowanym entuzjazmem.
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Natomiast w 2019 roku klasy 3 at i 4 at odwiedziły poznańską filię szwedzkiej
fabryki łożysk tocznych SKF (z siedzibą w Goeteborgu). Tam zapoznały się najnowszymi technologami produkcji i obróbki elementów walcowanych.
Koniec listopada kojarzy się nie tylko z „Andrzejkami”. Uczniowie LZN w ramach
akcji wspierania dzieci z Domu Dziecka Wiosna w Krzydlinie Małej przygotowują dla nich (jak w 2018 roku) prezenty mikołajkowe.
Działania na rzecz dzieci poszkodowanych przez los kontynuowane były także
na początku roku 2020, kiedy nasza młodzież przybyła do Domu Dziecka z koncertem kolęd i pastorałek.
Grudzień. Początek grudnia to nie tylko Mikołajki, ale też realizacja akcji „Szkoła Przyjazna Rowerom”, która rozpoczęła się w 2015 roku, akcji, której celem
jest propagowanie tej formy przemieszczania się w sposób bezpieczny, zdrowy
i dający satysfakcję. 8 grudnia 2016 roku w sali gimnastycznej odbył się międzyszkolny turniej piłki ręcznej, w którym reprezentacja LZN uplasowała się na
drugim miejscu nie przegrywając żadnego meczu! Podczas apelu rozdawane są
nagrody i upominki dla szczególnie wyróżniających się uczniów. Na początku
grudnia 2016 roku nauczyciele i uczniowie wzięli udział w akcji „popołudnie
z tekstami Henryka Sienkiewicza”.

Czytanie „ku pokrzepieniu serc” jest ważne, bo kolejna grudniowa rocznica nie
nastraja zbyt optymistycznie. Wszak połowa grudnia przynosi obchody rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego, w które to uroczystości bardzo zaangażowani
są uczniowie szkoły, jak widać na zdjęciu na drugiej stronie.
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W 2018 roku uczniowie LZN zwiedzili wrocławskie Hydropolis (w ramach akcji
„Szkoła w mieście”), w którym zapoznali się z tajemnicami wrocławwskich wodociągów, ale także z życiem w morskich głębinach. Kolejna wycieczka
do Hydropolis odbyłą się w listopadzie 2019 roku.
Na terenie szkoły od 2016 roku organizowany jest „dzień Śląski” wykorzystując
(pochodzenie i) wiedzę jednego z wychowanków Internatu LZN na temat tej
krainy geograficznej i historycznej. Trudno wyobrazić sobie inny termin niż
górniczą Barbórkę:

Dla przypomnienia: tak w gwarze śląskiej zaczyna się znany wiersz o panu
Hilarym:
Loto, tyro pan Hilary. Na dekel mu piere
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Bo kajś ten boroczek podzioł swoje brele.
Szuko w galotach, szaket obmacuje,
Obalo szczewiki, psińco znajduje.
Łatwe, prawda?
Przedsmak świątecznej atmosfery w LZN wprowadzają organizowane przez
germanistów wycieczki na jarmarki Bożonarodzeniowe do Drezna (jak w 2018)
i do Berlina w roku 2019:
Swego rodzaju nowością wprowadzoną przez Dyrekcję jest organizowanie w
grudniu apeli podsumowujących dokonania uczniów w I semestrze. Co prawda
semestr dla większości z nich skończy się dopiero w styczniu, ale w grudniu
kończą swój przedostatni okres nauki w szkole maturzyści. W grudniu uczniowie i nauczyciele najbardziej czekają na Święta Bożego Narodzenia.
W 2016 roku uczniowie przetrenowali piosenki świąteczne i kolędy pod fachowym okiem jednego z nauczycieli /przy fortepianie Maciej Ciupryk/.
W grudniu 2019 młodzież LZN wspólnie z uczniami klas podstawowych
z Zespołu Szkół nr 21 przygotowały Jasełka wystawiane w auli naszej szkoły.
Zarówno scenografię, jak i efekty oświetleniowe zapewnili nasi uczniowie pod
kierunkiem nauczycieli LZN.

16 grudnia 2016 roku część uczniów miała okazję zaznajomić się z rzeczywistością wirtualną tym razem nie jako elementu gier, czy filmów, ale programów
wykorzystywanych przez biura turystyczne, czy firmy przygotowujące do nauki
zawodu. Nikt wtedy nie przypuszczał, że w 2020 roku zajęcia za pośrednictwem
Internetu staną się szkolną rzeczywistością.
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Od 2016 roku szkoła uczestniczy w programie „Weź kurs na staż”, którego celem
jest zaliczenie atrakcyjnych kursów doskonalących lub uczestniczenie w płatnych stażach zawodowych.

W grudniu 2019 roku uczniowie naszej szkoły byli gośćmi Phoenix Contact
we Wrocławiu, przy ul. Bierutowskiej – lidera sprzedaży i innowacyjności
w dziedzinie elektroniki i automatyki.
Firma zrewitalizowała na własne potrzeby dawne budynki niemieckiej fabryki
Rheinmetall Borsig wybudowane jeszcze w okresie II wojny światowej.
Przy okazji zdobywania zawodu lub ciekawych specjalności, warto pamiętać
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o swoich prawach pracowniczych. Wiedzę uczniowską wspomaga w tym
względzie szkolny konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”:
W tym samym grudniu II miejsce w finale Wrocławskiej Kampanii Edukacyjnej
na temat HIV/AIDS zajął uczeń LZN Adrian Sikora, wyprzedzając 2500 uczestników!

Grudniową tradycją były występy uczniów LZN w „Festiwalu Piosenki Zakazanej w PRL”. Przed laty odbywały się one w Gimnazjum nr 2, a obecnie
w SP nr 6. W 2018 roku uczniowie LZN zaśpiewali i zagrali m.in. piosenkę „Mury”
Jacka Kaczmarskiego.
W ostatnim, przedświątecznym tygodniu z głośników słychać kolędy, a w szkole zaczynają się pojawiać przysmaki przygotowane przez rodziny i samą młodzież; w klasach wieszane są stroiki, błyszczą bombki i lampki, a przed wyjazdami
do domów spotykamy się wszyscy, aby przełamać się opłatkiem i życzyć sobie
wszystkiego co najlepsze.
Szczególnie uroczysty przebieg ma wigilia w szkolnym internacie. Wszyscy
mieszkańcy, wychowawcy i zaproszeni goście spotykają się internackiej świetlicy i wspólnie śpiewają kolędy racząc się wcześniej przygotowanymi wspólnie
potrawami przywiezionymi z różnych stron Polski, a także spoza niej. Tradycją
internatu jest, że po kolacji wigilijnej chłopcy rozgrywają na oświetlonym szkolnym boisku mecz, a przegrani myją później naczynia pozostałe po Wigilii.
Tak się jakoś składa, że zawsze są to pierwszoklasiści…
A potem wszyscy rozjeżdżają się do domów, aby wrócić starszymi o rok…
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Styczeń i luty to najmniej ustabilizowane miesiące w roku szkolnym z tego
względu, że na te dwa miesiące przypadają ferie zimowe, które co roku wypadają w innym terminie, a terminów są trzy. 12 stycznia 2016 roku w świetlicy
szkolnej odbył się, wzorowany na telewizyjnym, turniej „Jeden z Dziesięciu” poświęcony „Lalce” Bolesława Prusa.
25 stycznia 2015 roku odbywała się konferencja „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
której nazwa sugeruje jasno, czego dotyczy, ale tym razem zajęcia odbywały się
w języku angielskim!
Tego dnia odbyło się także spotkanie z przedstawicielem społeczności żydowskiej Wrocławia Jerzym Kichlerem, twórcą “Dzielnicy Wzajemnego Szacunku
Czterech Wyznań we Wrocławiu”, którą co roku odwiedzają uczniowie LZN.
Zimowe miesiące to dobry czas na organizowanie typowo zimowych zawodów, jak np. jazda na łyżwach na jednym z lodowisk przygotowywanych przez
władze Wrocławia, tu prezentowana przez młodzież internacką.
Najgorętszym momentem stycznia są studniówki, które w radosny sposób
przypominają maturzystom, że do matury pozostało już naprawdę niewiele
czasu. Piszący te słowa, a i wielu Czytelników zapewne pamięta zabawy, które
odbywały się w szkolnej świetlicy, a wystrój przygotowywali sami. Piękna tradycja, ale obecnie zastąpiona nowym zwyczajem, pozwalającym na organizowanie imprez w lokalach poza szkołą. Rekordziści dojechali do zamku w Książu
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i tam odbyli swoją studniówkę!

Studniówka 2019

Bardziej przedsiębiorczy nauczyciele zimą właśnie, kiedy stopnie za pierwszy
semestr są już wystawione, organizują wycieczki krajoznawcze (nie tylko styczniową porą). W 2019 roku z takiej okazji skorzystali uczniowie klasy 2 bt razem
z opiekunami wybierając się nie dość, że samolotem, to… nad morze, do Trójmiasta i okolic. Spacer brzegiem Bałtyku, kiedy mróz szczypie tu i ówdzie to
musi być hmm, gorące przeżycie.

18 i 24 stycznia 2017 roku w ramach „Spotkania z Podróżnikiem” szkoła gościła
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Aleksandrę Wołoszyn, z którą widzowie wybrali się w podróż do równie zimnej,
co Pomorze w styczniu, Kanady i na Alaskę oraz Iwo Wieczorka, który zaproponował mniej odległe Czechy, Słowację i Węgry.
Zapewne nieco mniej chłodno było w lutym 2019 roku przedstawicielom LZN
na Malcie, gdzie omawiano szczegóły uczestnictwa naszych uczniów w praktykach zawodowych realizowanych w ramach programu „Erasmus+”:
Pod koniec stycznia 2020 roku klasa 1 et przeniosła się w miejscu (do Muzeum
Archeologicznego we Wrocławiu) i w czasie, aby zapoznać się z życiem mieszkańców średniowiecznego miasta i zamku.
Oczyma wyobraźni widzę, jak młodzi ludzie po wyjściu z muzeum z ulgą sprawdzili, że żyją w świecie smartfonów, komputerów i wszechobecnego Internetu...
Najbardziej gorącym dniem lutego są oczywiście Walentynki. Jak zwykle nie
brakowało listów z życzeniami od mniej lub bardziej tajemniczych wielbicieli
i wielbicielek.
W (kiedyś) najzimniejszym miesiącu w roku nie próżnowali uczniowie klas logistycznych 3 ct i 3 dt uczestnicząc w ramach „Szkoły w mieście” w zajęciach
warsztatowych „od projektu do znaczka pocztowego” organizowanych przez
Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

W ostatni dzień lutego 2019 roku uczniowie LZN udali się na Stadion Miejski we
Wrocławiu, aby zaznajomić się z ofertą Międzynarodowych Targów Turystycznych. Wtedy nikt nie przypuszczał, że przez kolejne dwa lata propozycje firm
turystycznych w większości pozostaną w sferze marzeń. Pandemia stawała się
coraz bardziej realna.
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Marzec jest miesiącem, którego zmienna pogoda niespecjalnie zachęca do wychodzenia z domu. Ale nie uczniów LZN! 1 marca 2017 roku poczet sztandarowy
i delegacja młodzieży LZN wzięła udział w uroczystościach związanymi
z 25 rocznicą śmierci płk-a pilota Bolesława Orlińskiego pochowanego
we Wrocławiu na cmentarzu przy ul. Smętnej.

1 marca jest również „Dniem Żołnierzy Wyklętych” poświęcony tym, którzy po
zakończeniu II wojny światowej kontynuowali walkę przeciw władzy komunistycznej. W obchodach tego dnia biorą udział uczniowie LZN, przede wszystkich
z klas mundurowych.

Tydzień później uczniowie naszej szkoły brawurowo wygrali Konkurs Wiedzy
o Wojsku Polskim: „Wojsko Polskie na misjach zagranicznych 1946- 2016”.
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Swój sukces reprezentanci LZN powtórzyli w roku 2018 zajmując I miejsce
w konkursie: „Saperzy polscy na frontach II wojny światowej”.
W nagrodę, na zaproszenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Warszawę odwiedzili nasi mundurowi uczniowie zatrzymując się przy
Grobie Nieznanego Żołnierza.

14 marca 2017 roku kolejny podróżnik z Uniwersytetu Wrocławskiego,
Michał Halicki, podzielił się z uczniami wrażeniami z ponad miesięcznej podróży
z Wrocławia do Władywostoku. Maturzyści A.D. 2016 nie tylko przygotowywali się do matur, ale także rzutem na taśmę wzięli udział w konkursie mię39

dzyszkolnym „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”. Tylko 2 punktów zabrakło drużynie LZN do zakwalifikowania się do finałów ogólnopolskich.
Nietypowo wyglądał pierwszy dzień wiosny 2017 roku w wykonaniu uczniów
klas mundurowych 2 i 1 ct, którzy zaprezentowali pokaz musztry na Rynku
Starego Miasta we Wrocławiu przy okazji rozdając ulotki i promując LZN wśród
młodszych koleżanek i kolegów z innych szkół.
Ten sposób obchodzenia Dnia Wagarowicza kontynuowany był w następnych
latach. W 2018 roku Rynek wrocławski zaszczycili swoją obecnością w mundurach galowych uczniowie i i uczennice klasy 4 ct zapraszając przechodniów
na szkolne obchody „Święta Ludzi z Pasją”.

Marzec 2018 roku zainaugurował cykliczne obchody „Dnia Języka Niemieckiego”. Raczej nie kojarzymy tego języka z karaoke, ale m.in. i takie atrakcje przygotowali germaniści, aby zachęcić uczniów do bliższego poznania kultury krajów
niemieckojęzycznych. To niejedyna inicjatywa nauczycieli germanistyki. Organizują oni również „Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych”,
czy też „Dni Języka Niemieckiego”.
Wieloletnią tradycją i sławą cieszy się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. Jego goście mogą zapoznać się z piosenkami mniej i bardziej znanych
wykonawców przebojów anglojęzycznych wszystkich chyba rodzajów muzyki
od country poprzez balladę poetycką do heavy metalu, bo i growlingowanie
wsparte hadbagingiem dało się usłyszeć i zobaczyć podczas występów!
Była moc! W marcu 2018 wśród młodych artystów znalazła się reprezentacja
szkoły ASSA funkcjonującej więcej niż po sąsiedzku, bo na terenie LZN, a grono
jurorów wzmocnił nauczyciel muzyki z istniejącego jeszcze wtedy Gimnazjum
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nr 2 przy ul. Gorlickiej. Nauczycielka j. angielskiego widoczna na zdjęciu organizuje wiele innych konkursów, m.in. „Ligę słówek angielskich”, „Promowanie
języka angielskiego”, „Idiomy angielskie z przymrużeniem oka”, „O zdrowym żywieniu po angielsku”, „Delicious bio-Dishies”, czy „Healthy Lifestyle”.

Czasem angliści i germaniści łączą swoje siły organizując szkolny konkurs
„Czytanie ze zrozumieniem w języku niemiecku i angielskim”:
Marzec to tak naprawdę ostatni pełny miesiąc pracy maturzystów. Co prawda
żegnamy ich pod koniec kwietnia, ale wtedy oceny końcowe są już wystawione, a w marcu jeszcze się o nie walczy. Maturzyści myślą też o swojej pracy.
W 2018 roku przyszli mechanicy lotniczy złożyli wizytę w WAMS (Wroclaw Aircraft Maintenance Services), która zajmuje się obsługą serwisową samolotów
dla firmy Ryanair, w tym największych Boeingów - serii B-737-800.

Wizyta w firmie WAMS-Ryanair
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Firma WAMS-Ryanair poszła o krok dalej w swojej ofercie współpracy i w roku
szkolnym 2018/2019 objęła patronat nad klasą o specjalności technik mechanik
lotniczy.
Żeby w marcu (2018 roku) nie było całkiem jak w garncu, świetlica szkolna nęciła klimatem gorących raczej Indii zapraszając uczniów na kolejne spotkanie
podróżniczo-geograficzne, tym razem z wolontariuszką panią Martą Wasiołko.
Rok później kolejni zaprawieni w wojażach goście LZN zabrali uczniów w wirtualną podróż do Indonezji:
W marcu 2019 roku w trzeci wymiar zabrali swoich szkolnych kolegów uczniowie klas o specjalności mechanik lotniczy. W języku polskim i angielskim opowiadali o polskich „Bohaterach przestworzy”, m.in. Jadwidze Piłsudskiej, Janinie
Lewandowskiej Stanisławie Skalskim, Franciszku Żwirce, Stanisławie Wigurze,
czy Janie Zumbachu. Bardzo cenna inicjatywa realizowana w ramach projektu
„Uczniowie uczniom”.

Dwóch młodzieńców po lewej stronie – to wychowankowie Internatu LZN. Ten bardziej po lewej
to już pilot szybowcowy, ten mniej po lewej już nasz absolwent.

Także w marcu 2019 rokuuczniowie klas 1at, 1 bt i 1 bs naocznie mogli się przekonać o stanie środowiska naturalnego podczas wycieczki zorganizowanej do
wrocławskiego ZOO. Szczególne wrażenie na wszystkich zwiedzających robi
Africarium – jedyny taki obiekt w Europie. Na zakończenie marcowych wydarzeń cofniemy się do początku miesiąca, ale z roku 2020. Nie bez powodu.
Jeszcze 4 marca uczniowie LZN uczestniczyli w lekcji w Muzeum Anatomii,...
a 6 marca byli obecni na Konferencji Klimatycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym... ale to były już ostatnie zajęcia. 12 marca 2020 roku w obliczu narastającej pandemii koronawirusa rząd polski zawiesił zajęcia szkolne do odwołania.
Jak się okazało – do końca roku szkolnego 2019/2020. Kilka refleksji związanych
z nauką zdalną przedstawiam Czytelnikom w innym rozdziale.
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Kwiecień – Już na początku tego miesiąca 2016 roku uczniowie klas trzecich
techników o specjalizacji technik mechanik lotniczy wyjechali na drugą turę
praktyk zawodowych do Bolonii. To włoskie miasto w czasie II wojny światowej było areną zaciekłych walk zakończonych jego wyzwoleniem przez żołnierzy II Korpusu Polskiego.
8 kwietnia 2016 roku w tle przygotowań maturalnych przebiegło spotkanie
z psem Corelem i jego właścicielką, Barbarą Borzymowską z Centrum Przyjaznych Relacji Ludzie – Zwierzęta:

Na marginesie warto wspomnieć, że uczniowie naszej szkoły w ramach wolontariatu często uczestniczą w zbiórkach karmy dla czworonogów przekazywanej
do schroniska dla zwierząt. Podobne spotkanie – tym razem z psychologiem
Marcinem Wierzbą odbyło się w październiku 2019 roku.
6 kwietnia 2017 roku na terenie LZN zorganizowano Dzień Otwarty Szkoły,
dla uczniów gimnazjów i podstawówek.
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Goście mogli zwiedzić sale do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, podziwiać pokaz musztry, wystawę modelarską i wziąć udział w biegu
terenowym na orientację na terenie szkoły. Zainteresowanym techniką lotniczą
zaprezentowano salę z silnikami turbośmigłowymi i odrzutowymi oraz samolot
do nauki obsługi – Cessnę 152. W czasie Dnia Otwartego nie mogło zabraknąć

reprezentantów naszego Stowarzyszenia, którzy dyżurowali przy własnym stoiku i współorganizowali wystawę modeli redukcyjnych (latających i pływających), których staranność wykonania podziwiali odwiedzający szkołę goście.
Dzień Otwarty to jedna z cyklicznych imprez na stałe wpisanych do Kalendarza
Lotniczych Zakładów Naukowych i Stowarzyszenia.
Szczególną oprawę miał Dzień Otwarty zorganizowany w kwietniu 2019 roku,
połączono go bowiem z VIII już (międzynarodowym) Show Model Wrocław do
tej pory korzystającym z sal LO nr 2 przy ul. Piaskowej we Wrocławiu.
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Goście oprócz szkolnej oferty mogli zapoznać się z prezentacją sprzętu wojskowego, w tym samobieżnej haubicy Dana kal. 152 mm, g gąsienicowymi robotami bojowymi i ratunkowymi, czy wyposażeniem szpitala polowego.
Oczywiście, można było również zwiedzać przebogatą wystawę modelarską,
na której prezentowane były modele z Modelarni szkolnej działającej przy Internacie LZN.

Do tradycji LZN od 2015 roku wpisały się szkolne „Mistrzostwa w Wędkarstwie
Spinningowym im. Zbyszka Wodawskiego”. Ten znakomity nauczyciel przedmiotów zawodowych za życia pasjonował się wędkarstwem o czym niżej podpisany doskonale wie, bo nie raz zastępował Go w szkole, kiedy odbywały się
kolejne zawody w łowieniu na haczyk. Memoriał Jemu poświęcony to chyba
jedyna szkolna impreza przypominająca byłego nauczyciela LZN i chwała temu,
który taką formę upamiętnienia wymyślił.
Korzystając z ładnej pogody, w dniach 10–12 kwietnia 2017 roku na podbój
Trójmiasta wybrali się uczniowie klasy 2 dt realizując program „Edukacja w miejscach pamięci”. Tym razem celem głównym wyjazdu był obóz koncentracyjny
w Sztutowie.
Niedługo potem najstarsi uczniowie mogli uczestniczyć w akcji krwiodawstwa,
cyklicznie organizowanej w LZN w kwietniu.
Pamiętać należy, że LZN jest posiadaczem „Certyfikatu Szkoły Promującej
Honorowe Oddawanie Krwi”.
W okolicach 13 kwietnia, zgodnie z wieloletnią już tradycją, w szkole odbywają
się uroczystości upamiętniające zbrodnię w Kościele św. Elżbiety,
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a następnie w uroczystościach rocznicowych przy Pomniku Katyńskim w Parku
im. Juliusza Słowackiego.

21 kwietnia 2016 roku młodzież zawitała do Narodowego Forum Muzyki, w którym zapoznała się z twórczością dwóch wielkich Polaków: Oskara Kolberga,
etnografa z XIX wieku, który zbierał ślady polskości zapisane między innymi
w muzyce i Tadeusza Sygietyńskiego, założyciela Zespołu Pieśni i Tańca
„Mazowsze”, który od 65 lat rozsławia na świecie polską muzykę ludową.
Z kolei niestrudzonym głosicielem piękna polskiego słowa jest profesor Instytutu Filologii Polskiej i miłośnik czeskiego piwa – Jan Miodek, który z wykładami
gościł w LZN 26 kwietnia 2017 roku.
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Pod koniec kwietnia każdego roku uczniowie klas młodszych żegnają maturzystów. To też już jest wieloletnia tradycja naszej szkoły. Absolwenci otrzymali
świadectwa ukończenia szkoły, a wielu odebrało dyplomy, nagrody i wyróżnienia. Z jednej strony to radosna uroczystość, bo oznacza, że kolejne pokolenie
naszych uczniów osiągnęło wiek dojrzały, ale z drugiej strony trochę smutne
i nostalgiczne, bo ci właśnie uczniowie opuszczają LZN. W maju będą się pojawiali na swoich najważniejszych do tej pory życiowych egzaminach – maturach,
ale już jako absolwenci, a nie uczniowie.

Nieodłącznym elementem funkcjonowania szkoły są wizyty uczniów w zakładach współpracujących z LZN.
W kwietniu 2018 mocna grupa przyszłych mechaników lotniczych odwiedziła
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy.
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Również w kwietniu odbywa się Dzień Przedsiębiorczości polegający na odbyciu praktyki w kilku firmach współpracujących z LZN. Jest to swego rodzaju
egzamin potwierdzający słuszność wyboru ścieżki zawodowej.
W 2017 roku od 23 do 30 kwietnia LZN był rewizytowany przez uczniów ze
szkoły we włoskiej Citta di Castello. Goście zwiedzili nie tylko Wrocław, ale też
Kraków i Oświęcim.
W 2018 roku firmę obuwniczą CCC w Polkowicach odwiedziła grupa naszej młodzieży zapoznając się z nowoczesnymi halami produkcyjnymi, wzornictwem
przemysłowym i jednym z największych w Europie magazynem wykorzystującym systemy komputerowe zasilane energią słoneczną.
Uczniowie LZN zwiedzają dalszy i bliższy świat, nieobce są im różne zakątki Polski i Dolnego Śląska, ale nie zapominają również o najbliższej okolicy. W ramach
zajęć z geografii w kwietniu 2018 roku maturzyści mechatronicy i logistycy badali zagadnienia logistyczne i urbanistyczne osiedli wrocławskich (ze szczególnym uwzględnieniem Psiego Pola) nie zapominając o aspektach ekologicznych
i procesach geomorfologicznych.
Ich młodsi koledzy udowodnili, że nie wypadli sroce spod ogona, zajmując
19 kwietnia 2018 roku III miejsce w dolnośląskim finale konkursu „Logika i matematyka” Widniejące na dyplomie nazwisko jest własnością nie tylko ówczesnego ucznia klasy 3 bt, ale również mieszkańca Internatu LZN:

Także IV Dni Elektryka, które odbyły się w kwietniu 2018 roku, zakończone zostały sukcesem reprezentacji LZN, która zajęła I miejsce w konkursie łączącym
wiele dziedzin nauki: matematyki, fizyki, elektryki i mechatroniki oraz praktycznej wiedzy laboratoryjnej.
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Miłym akcentem kwietnia 2019 roku by udział uczniów LZN pod opieką germanisty w VIII Przeglądzie Twórczości w Języku Niemieckim na terenie Zespołu
Szkół nr XIV we Wrocławiu. Naszym reprezentantom nieobca była klasyka
poetycka, recytacja utworu „Król Olch” Goethego, jak i współczesne trendy
muzyczne - brawurowe wykonanie utworu „Ohne dich” grupy Rammstein”.
Sehr gut!

Równie udany występ reprezentacji LZN miał miejsce w grudniu 2019 roku.

Maj – to okres matur i egzaminów zawodowych i tym wydarzeniom poświęcono osobny rozdział. Pierwsze trzy dni to z reguły dla młodszych klas dni wolne
od nauki, przede wszystkim dlatego, że większość nauczycieli bierze udział w organizacji i nadzorowaniu matur, a także w egzaminowaniu abiturientów podczas
egzaminów ustnych (język polski i języki obce). Ponadto część nauczycieli LZN
w okresie weekendów sprawdza matury pisemne, co oznacza dla nich dodat49

kowe obciążenie. Jednak jest czas i na inne działania. Uroczyście obchodzone są
kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 2016 roku szkołę zaszczycił
swoją obecnością Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gen. bryg.
pilot inż. Ryszard Hać, który udostępnił wystawę poświęconą polskiemu asowi
myśliwskiemu z okresu II wojny światowej, Stanisławowi Skalskiemu.

LZN nie pozostał dłużny miłym gościom i tym samym miesiącu,
ale w 2018 roku wysłał z rewizytą do Dęblina grupę młodzieży szkolnej:

23 maja 2015 LZN i Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych zorganizował czwarte już Mistrzostwa w Nordic Walking na terenie Morskiego Oka
we Wrocławiu, często odwiedzanego przez Uczniów LZN podczas zajęć
na świeżym powietrzu.
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Inną okazją do opuszczenia gościnnych murów LZN były zajęcia terenowe
w dolinie rzeki Widawy dla uczniów klasy 2 ct. Uczestnicy zajęć badali temperaturę i czystość wody i próbowali znaleźć źródła jej zanieczyszczeń.
Z kolei w 2017 roku od 29 maja do 1 czerwca uczniowie klasy 1 ct wzięli udział
w zajęciach na poligonie w Rakowie Wielkim, podczas których w ćwiczeniach
wzięli udział uczniowie 8 innych szkół. W ćwiczeniach maszerowali na azymut,
nocowali w lesie, przerabiali skażenie powietrza i transportowali poszkodowanego. Podsumowanie miało również charakter poligonowy, bowiem odbyło
się pod chmurką podczas pieczenia kiełbasek.
W maju 2019 roku odbyły się Eliminacje do V Zlotu Klas Mundurowych, podczas
których nasi uczniowie zdobyli III miejsce (na 11 startujących klas).
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Tego samego – 21 maja 2019 roku w auli szkolnej odbyło się podsumowanie
corocznych praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus +.
Podczas uroczystości uczniowie, którzy w tym roku gościli w Hiszpanii i
na Malcie otrzymali stosowne certyfikaty potwierdzające odbyte praktyki.

Czerwiec – ostatni miesiąc nauki szkolnej. Nauczyciele LZN od lat starają się,
aby Dzień Dziecka kojarzył się z przyjemnymi wrażeniami, dlatego od lat właśnie
tego dnia organizują Święto Ludzi z Pasją, podczas którego część uczniów może
przedstawić rówieśnikom i nauczycielom swoje, bardzo często nietuzinkowe zainteresowania, np. umiejętność gry na bandurze, czy zaprezentowanie munduru
i ekwipunku żołnierza pruskiego regimentu piechoty z twierdzy w Srebrnej Górze. I w tej imprezie nie mogło zabraknąć przedstawicieli SANIS, wśród których
pasjonatów różnych dziedzin ludzkiej działalności przecież nie brakuje. Wśród
pasjonatów nie brakuje miłośników modelarstwa... czy na przykład sztuk walki:
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Choć czerwiec raczej mało kojarzy się z wysiłkiem intelektualnym, to jednak
niektórzy wspinali się na szczyty swoich możliwości święcąc tryumfy podczas
międzyszkolnych konkursów, np. 13 czerwca 2015 roku, kiedy spośród 100
uczniów z 10 szkół Dolnego Śląska i Wielkopolski, laury zwycięstwa przypadły
mieszanej reprezentacji LZN.
Największym jednak sukcesem mogła się pochwalić reprezentacja LZN
w 2018 roku zajmując znakomite II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Maszyn
Wodnych w Piasecznie! Zaiste, nauczyciele przedmiotów zawodowych mają
wielki dar przekazywania wiedzy i przekonywania swoich uczniów, że ze swoją
wiedzą dadzą radę w każdych zawodach. Brawo!

Uczeń na zdjęciu po lewej stronie to mieszkaniec internatu.

W 2017 roku klasa 2 bt odwiedziła firmę WABCO, w której znalazło zatrudnienie
wielu absolwentów LZN, zapoznając się z systemami zawieszenia pneumatycznego, systemami ABS i pneumatycznymi układami hamulcowymi.
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W maju 2018 roku uczniowie klas o specjalności technik mechanik lotniczy (1at,
1ct, 1dt 2at, 2bt, 3at, 3bt, 3ct, w sumie 39 chłopa) odwiedzili Wojskowe Zakłady
Lotnicze Nr 1 w Łodzi zapoznając się zarówno z halami montażowymi, jak i eksponowanym sprzętem lotniczym, którym opiekują się łódzcy specjaliści.
Wrażenia pozostały niezapomniane.

Ze świeżo nabytą specjalistyczną wiedzą przyszli technicy różnych specjalności
już bez hamulców ruszyli w kierunku wakacji. Letnie apetyty uczniów musiał
rozbudzić ostatni w roku szkolnym 2016/2017 wykład podróżniczy, tym razem
studząc głowy rozpalone bliskimi już wakacjami wyprawą na wulkaniczną
Islandię, którą odwiedził ich nauczyciel geografii, Michał Suszczewicz.
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21 czerwca 2019 roku był wyjątkowy dla ostatniej klasy 4 ct, która przystąpiła
do swojego pierwszego egzaminu zawodowego w ramach prowadzonego
przez MON programu pilotażowego dla szkół prowadzących klasy mundurowe.
Egzamin odbywał się w salach i na poligonie AWL przy ul. Obornickiej we Wrocławiu. Wszyscy uczniowie z tej próby wyszli zwycięsko!

Ostatni piątek czerwca to tak oczekiwany przez uczniów i nauczycieli koniec
roku szkolnego. Po rozdaniu świadectw i wręczeniu nagród jeszcze na chwilę
spotkali się z wychowawcami w salach i wkrótce potem... rozeszli się do domów na jakże zasłużone wakacje. Od momentu powstania, w uroczystościach
zakończenia roku biorą udział przedstawiciele Stowarzyszenia. Nasza organizacja przyznaje własne nagrody wyróżniającym się uczniom oraz wspiera tych,
którzy współpracują ze Stowarzyszeniem. Dla znacznej części nauczycieli wakacje jeszcze się nie zaczęły. Rozpoczął się bowiem kolejny etap rekrutacji do klas
pierwszych, który trwać będzie do połowy lipca.
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Uroczystości zakończenia roku szkolnego mają szczególną oprawę, podsumowują bowiem całoroczny wysiłek uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
a także dokumentują coraz szerszą współpracę LZN z licznymi firmami, które
wzbogacają ofertę edukacyjną placówki, a także obejmują patron AT nad kolejnymi specjalnościami kształcenia. Nic więc dziwnego, że podczas rozdania
świadectw w auli szkolnej pojawiają się przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm.
27 czerwca 2016 roku LZN doczekał się kolejnego stałego mieszkańca, mianowicie krasnala o imieniu Lotniczek. Niżej podpisany forsował imię Odlotek, ale
z niezrozumiałych dla niego względów propozycja nie została przyjęta przez
Dyrekcję LZN… W każdym razie nasz krasnal ma we Wrocławiu liczną, bo niemal 400-osobową rodzinkę.

W czerwcu 2019 roku 16 klas LZN wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Góra
Grosza” zbierając 40 kilogramów monet o łącznej wartości 655 złoty i 14 groszy.
Ukłony dla uczestników!
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Rok szkolny 2018/2019 trwał nieco dłużej. Na początku lipca LZN gościł uczestników programu Europa for VET+: ZSP nr 1 w Kłodzku, przedstawicieli organizacji
Mundus z Hiszpanii, ImproveAway z Malty oraz IFOM z Włoch. Spotkanie miało
na celu wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych doświadczeń płynących
z funkcjonowania programu Erasmus+.

W okowach nauki zdalnej
Kiedy przeglądałem materiały dotyczące roku szkolnego 2019/2020, nie znalazłem w dokumentach niczego, co wskazywałoby na to, że ten rok szkolny różnił
się od poprzedniego. Leżał przede mną zatwierdzony plan pracy, plan wychowawczy, plan profilaktyki, plan wycieczek szkolnych i wszelkich imprez, które
miały się odbyć w szkole i poza nią. Wszystko zgodnie z przepisami i uświęconą
tradycją, włącznie z datami planowanych zdarzeń. Tylko, że druga część stworzonej dokumentacji rażąco odbiegała od rzeczywistości…
Ale po kolei. 12 marca 2019 roku decyzją najwyższych władz państwowych
wszystkie szkoły w Polsce, a więc i LZN zostały zamknięte. Zamknięto również
część zakładów pracy, wszystkie lokale usługowe, restauracje, kina, aquaparki. a nawet lasy! Pierwszy raz w swojej historii Polacy poznali znaczenie słowa
„lockdown” na własnej skórze. W ciągu pierwszych tygodni związanych z ograniczeniami, LZN, a właściwie jego część miała do odegrania jeszcze jedną rolę:
stał się izolatorium dla bezdomnych, co do których istniało podejrzenie, że mogli
zostać zarażeni coronavirusem. Znającym dzieje szkoły przypomina się zapewne
rok 1963, kiedy podczas epidemii czarnej ospy w LZN izolowano podejrzanych
o kontakt z wirusem tej choroby. Tym razem wykorzystano tylko budynek
schroniska, w którym zamknięto kilkudziesięciu ludzi, a prób jego opuszczenia
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Schronisko LZN – tymczasowe izolatorium dla bezdomnych podczas pandemii w 2020 roku

bronił policyjny patrol w zaparkowanym radiowozie.
Powiodła się tylko jedna ucieczka mieszkańca, niedługo zresztą przed zakończeniem kwarantanny. Nikt z przymusowych „więźniów”, jak się okazało, nie był
zarażony i wszyscy wyjechali z LZN specjalnym autobusem MPK.
Początkowo nikt nie spodziewał się, że zamknięcie szkoły będzie trwało tak długo. Ale już po tygodniu rozpoczęto organizowanie nowego systemu działania
szkoły – tzw. nauki zdalnej. Ze względu na to, że nikt nie przewidywał zakresu,
czasu i złożoności procesu, nauka odbywała się z wykorzystaniem prywatnego
sprzętu nauczycieli, którzy kontaktowali się z uczniami przy pomocy poczty mailowej, i różnego rodzaju komunikatorów będących do dyspozycji, m.in. Zoom,
Teams, Skype, telefonów komórkowych. Wszystko po to, aby w miarę szybko
i bezproblemowo kontynuować rozpoczętą w innej formie naukę i zakończyć
rok szkolny. Ale znalezienie łączności z uczniami to był dopiero początek drogi.
Pierwsze zajęcia budziły coraz więcej pytań i dawały niewiele odpowiedzi.
Powoli jednak system wypracowany przez szkołę zaczynał funkcjonować,
zajęcia odbywały się zgodnie z planem i pomimo wielu problemów, LZN zaczął
funkcjonować w systemie nauki zdalnej. Zakończenie roku szkolnego nie mogło wykraczać poza ramy lockdownu. Z uczniami spotkali się tylko wychowawcy i to w pojedynkę wręczając każdemu świadectwa ukończenia.
Trudno w tej chwili wydawać wyważone opinie związane z tym najbardziej
chyba nietypowym okresem w historii szkoły, ale dla wielu to doświadczenie
było dowodem, że chociaż dzięki rozwojowi techniki możliwe są inne niż tradycyjne sposoby nauczania, to jednak w wielu wypadkach nic nie zastąpi bezpo58

średniego kontaktu ucznia i nauczyciela na zajęciach w sali lekcyjnej.
Egzaminy maturalne i zawodowe
W roku szkolnym 2015/2016 szkoła liczyła 19 oddziałów, w których kształciło się
430 uczniów. Technikum ukończyło 74 uczniów, w tym 7 dziewcząt i wszystkie
z klasy 4 dt o specjalizacji technik eksploatacji portów i terminali. W roku szkolnym 2015/2016 nie było klasy 3 ZSZ. Maturę zdało 44 osoby z 69 przystępujących, co dało efektywność 64%. Egzamin zawodowy zdały 33 osoby,
czyli mniej niż połowa. W roku 2016/2017 technikum ukończyło 70 osób, w tym
8 dziewcząt, 7 z kierunku tradycyjnie wybieranego przez płeć piękną, a jedna
z klasy mechatronicznej, raczej rzadko przez dziewczęta wybieranej.
Z egzaminem maturalnym zmierzyło się 51 osób, w tym 26 (wliczając 3 dziewczyny) z wynikiem pozytywnym, co dało najniższą w omawianym okresie, bo
zaledwie 51 procentową zdawalność. Egzamin zawodowy zdało 28 przedstawicieli płci brzydkiej i 2 pięknej.
Ciekawostką jest fakt, że nie było tzw. klasy wojskowej, czyli specjalności technik logistyk. W kolejnych latach zarysuje się pewna prawidłowość, jeśli chodzi
o liczbę dziewcząt, które wybierać będą dwa najbardziej interesujące dla siebie
kierunki: technik eksploatacji portów i terminali oraz technik logistyk. I nie będzie to liczba mała. Zwracam na to uwagę, ponieważ dla dojrzalszych czytelników Biuletynu dziewczęta w LZN były zjawiskiem raczej rzadkim, a już prawie
wcale występującym w liczbie przekraczających kilka osób w skali roku.
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W roku szkolnym 2017/2018 absolwentów technikum było 130, w tym
aż 27 dziewcząt (z tego o specjalności technik eksploatacji 16, 10 z klas technik
logistyk i jeden rodzynek mechatroniczny). Do matury przystąpiło 112 osób,
w tym 26 dziewcząt, a maturę zdało 75 osób, w tym 16 dziewcząt i jeśli ktoś trzymał kciuki za wspominanego wyżej rodzynka, niech odetchnie – zdał(a) również. Gdy zajmiemy się liczeniem średnich, wyjdzie nam, że zdawalność wyniosła 67%. To przeciętny wynik zważywszy, że średnia wrocławska przekraczała
80%, krajowa była o procent niższa, a dolnośląska dobijała do 75.

Egzamin zawodowy zdały 74 osoby w tym 16 dziewcząt. Rok szkolny 2018/2019
był pierwszym od 2014, kiedy pojawiła się 3 klasa (mieszana) ZSZ licząca 14 chłopa początkując nową świecką tradycję ciągłości absolwentów tej szkoły,
co oznaczało, że po latach zastoju „zawodówki” zaczęły odzyskiwać przynależne im znaczenie na rynku oświatowym i rynku pracy. Dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe otrzymało wówczas zaledwie 3 mechatroników
i 2 operatorów obrabiarek CNC. Tymczasem cztery klasy technikum ukończyło
130 panów i 23 panie (12 z klasy technik logistyk i 11 z klasy technik eksploatacji).
Maturę zdecydowało się zdawać 90 osób (w tym pełny skład żeński), zdało ją
zaś 76 szczęśliwców, w tym 19 pań. Ogółem liczba zdanych egzaminów wyniosła aż 80%! I to był najlepszy wynik z ostatnich sześciu lat, porównywalny
ze średnią Wrocławia (80%), Dolnego Śląska (79%) oraz kraju (81%). Również
rekordowa liczba abiturientów zdała egzamin zawodowy, bo 69 osób. W roku
szkolnym 2019/2020 nie było już tak różowo. Szkoła doczekała się wprawdzie
108 absolwentów (w tej liczbie 22 dziewcząt), z których aż 104 przystąpiło
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do matury, ale zdało ją tylko 68 osób, czyli 67%. Taki sam wynik osiągnęli maturzyści dolnośląscy. Wyższą średnią mógł się pochwalić Wrocław – 75%,
a w całym kraju średnia zdawalności wyniosła 73%. Egzamin zawodowy przeszło pomyślnie 55 osób. Jedna z nich mogła pochwalić się dyplomem nowego
na egzaminach w LZN kierunku kształcenia, mianowicie technik lotniskowych
służb operacyjnych. 8 absolwentów z klasy 3 Szkoły Branżowej I stopnia liczącej 14 uczniów, uzyskało dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Przypomnijmy, że ówcześni maturzyści doświadczyli już nauczania zdalnego
z powodu epidemii koronawirusa, co musiało się odbić zarówno na wynikach
matur, jak i egzaminów zawodowych, tym bardziej, że LZN wzorem wszystkich
innych szkół w Polsce musiał wdrożyć nowe techniki nauczania, a to wymagało czasu potrzebnego na przetestowanie najbardziej efektywnych metod pracy.
W kolejnym roku szkolnym, 2020/2021 wspomnianą „branżówkę” ukończyło
mniej niż poprzednio, bo 12 osób, ale aż 9. spośród nich otrzymało dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wpięciu maturalnych klasach technikum
dotrwało do końca łącznie aż 140 absolwentów, w tym 37 dziewcząt.
Prawo do zdawania matury uzyskała równie imponująca liczba, bo 135 osób,
z tego 22 dziewczęta. Zdawalność tego egzaminu wyniosła 68%.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskało 91 osób.
O szkole napisał Witold Wenzel.
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Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków
Lotniczych Zakładów Naukowych

Ostatnie 5 z 15 Izba Historii i Tradycji LZN
To już 5 lat minęło od otwarcia naszej Izby Historii i Tradycji LZN – miejsca spotkań stworzonego zapałem, wysiłkiem twórczym, rzemieślniczym, budowlanym, projektanckim, ożywianego ciągłą obecnością odwiedzających nas osób
oraz naszą kreatywnością. Trzem pomieszczeniom przypisaliśmy konkretne
funkcje: pierwsza z lewej - „internat sentymentalny”, w środku sala szklana konferencyjna do spotkań w nielicznym gronie, choć bywa różnie, i trzecia - sala
reprezentacyjna, wystawowa – miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi, partnerami z innych organizacji, z dziećmi i młodzieżą szkolną na różnych poziomach
nauczania. Wreszcie z nowymi mieszkańcami rozrastającego się developersko
starego Psiego Pola, którzy z ciekawości zaglądają, żeby sprawdzić, co to za izba
w szkole za miastem i wychodzą zaskoczeni, wpisując miłe komentarze.
W naszych progach nierzadko gościliśmy całe wycieczki szkolne przybywające
do schroniska młodzieżowego, do niedawna jeszcze funkcjonującego
w budynku nr 4. Dla tych dzieciaków było atrakcją zwiedzić muzeum dwa kroki
„od łóżka”. Przybywali z różnych stron Polski, często z małych miejscowości,
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z wypiekami na twarzy oglądali nasze samoloty, potem dowiadywali się
o szkole i ludziach, którzy z niej wyszli. Byli pod wrażeniem podobnie, jak grupy
rodzinne czy absolwenckie.
Izba Historii to super lokal do aranżowania wystaw okolicznościowych
jak ta na jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości, jak wystawy autorskie
fotografii Joanny Zielińskiej, haftu krzyżykowego Ryszarda Marszałka, (oboje
w naszym Zarządzie ) i mini wystawie kol. Absolwenta Jana Majerskiego
pt.: „Sto Lat polskich lotów” z wyeksponowaniem modeli samolotów;
także niesamowicie precyzyjnych. olbrzymich modeli śmigłowców i okrętów
Dominika Sokoła, członka Stowarzyszenia.

W październiku b.r. z okazji zaprzysiężenia pierwszych klas mundurowych
odbyło się u nas spotkanie z ludźmi z kręgu „Loteczki”, na którym autor
Henryk Kucharski przedstawił wykonany przez siebie z blachy alu-cynk model
samolotu odrzutowego MiG 21 w skali 1:16. Wśród obecnych byli:
ppłk pil mgr Jerzy Trzak i płk dypl. pil Roman Gil. Nawet człowiek spoza kręgu
wtajemniczonych z uwagą słuchał i przeżywał emocje udzielające się obecnym,
gdy ludzi całkowicie pochłaniają sprawy, o których mówią. A ile w tym odczuwało się szacunku wzajemnego i uznania, to tylko wiedzą ci, którzy tam byli
/pisze o tym Tadeusz Rzepa w: Warto wiedzieć, co się dzieje w Stowarzyszeniu/ .

Na pierwsze 3 lata (2017, 18 i 19) przypadł czas prezentowania środowisku
lokalnemu naszej Izby Historii jako nowego obiektu kulturalnego w rejonie.
Gościliśmy przedstawicieli władz miasta, oświaty, biznesu, ciekawych ludzi
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z różnych absolwenckich bajek.
Na początku każdego roku szkolnego układany był całoroczny harmonogram
godzin wychowawczych dla LZN, rozsyłano zaproszenia do lokalnych szkół
podstawowych (SP 98, SP 10) i Gimnazjum na Psim Polu. Celem było - i będzie,
jak tylko pandemia odpuści – przybliżanie młodym ludziom historii szkoły, jej
tradycji, osiągnięć, postaci z nią związanych, uczenie szacunku do przeszłości rodziców i dziadków i do miejsca, w którym żyją. W tym 5-leciu w Izbie Historii
i Tradycji LZN odbyło się 45 takich lekcji. Prowadzącymi te zajęcia byli z reguły
wiceprezes Barbara Ostroróg i Marian Skąpski. Ale każda grupa i zwiedzający
indywidualnie oprowadzani byli przez wolontariusza obecnego w ramach dyżurów 3 razy w tygodniu między 10:00 a 19:00 do roku 2018, potem – w związku
z Covid 19 decyzją Zarządu skrócono nasze dyżury do 15:00 raz w tygodniu. Niejednokrotnie zdarzało się, że terminy odwiedzin umawiane były telefonicznie.
Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Byli ciekawi warunków życia w internacie, zaskoczeni wysokim poziomem odręcznych rysunków technicznych, pod wrażeniem zgromadzonych przedmiotów służących nauce w „dawnych czasach”. Dorośli z uznaniem wyrażali się
o aranżacji miejsca, zgromadzonych materiałach i eksponatach, ale zdecydowana większość doceniała pracę , dzięki której Izba Historii wygląda ich zdaniem
i funkcjonuje imponująco. Wówczas spływa na nasze serca łycha miodu, czujemy się docenieni i dumni, że nasz wolontariacki trud nie idzie na marne.
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Wiosną 2020 działania te uległy zawieszeniu z powodu pandemii, gimnazja zlikwidowano, podstawówki się zreorganizowały. Rygor sanitarny zawiesił działalność Izby do września 2021.
Kontynuowaliśmy działalność w większości online lub telefonicznie. Ostatnio
po raz pierwszy od półtora roku gościliśmy grupę przedszkolaków z Przedszkola
nr 73 przy ulicy Kiełczowskiej.
Podliczono Księgę Pamiątkową : od listopada 2016 do stycznia 2020 -786 wpisów lub podpisów, od stycznia 2020 do listopada 2021 – tylko 19… Trzeba dodać
kilkanaścioro przedszkolaków, bo one się nie wpisały.
Za siedzibę nasi stowarzyszeni oldboye obrali sobie szklaną salę. To tu raz
w tygodniu odbywają się spotkania z reguły w męskim gronie. Kobiety stanowią tu „stały element krajobrazu”, inicjują dyskusje literackie, dotyczące ulubionych piosenek, tekstów literackich. Miewamy też spotkania z poezją autorską.
Nasz nieodżałowany kolega Stanisław Balcerak potrafił, mając niespełna 90 lat
recytować utwory poetyckie z pamięci , także własne, inicjować dyskusje
na temat czytanych książek i artykułów.
Doskonale czują się przy szklanej tafli stołu, rozdyskutowani, uśmiechnięci, pochłonięci wymianą poglądów, uściślaniem faktów. Ale o tym, z pozycji wnikliwego i analitycznego obserwatora i uczestnika zarazem, pisze Tadeusz Rzepa
w swoim eseju.
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Covid zachwiał regularnością tych spotkań, lecz stęsknieni rozmów w cztery
oczy wrócili niebawem w to miejsce, zachowując rygor sanitarny.
No i zjazdy, zjazdy, zjazdy klasowe –koordynacyjna domena i telefoniczna harówa Barbary Ostroróg”. Jej telefon grzeje się wtedy do ostatniej zielonej kropki
w lewym rogu androida. Tysiące rozmów, smsów, WhatsApp-owych komunikatów to wirtual, do tego dziesiątki spotkań, uzgodnień, ustaleń, poprawek,
uściśleń, ponagleń i… zmęczenie - real. To jest wyzwanie dla kilku profesjonalistów a co dopiero dla jednej Baśki Ostroróg. Ale w dniu zjazdu: ach, „damą być”.
Nie nadążamy za nią. Każda grupa ugoszczona, dopieszczona, oprowadzona po
szkole przy życzliwej obecności Pani dyrektor Jolanty Mazurkiewicz- Kaczyńskiej
i przez Nią precyzyjnie poinformowana o kierunkach kształcenia, praktykach zawodowych, wyjazdach w ramach Erasmusa, stanie remontów, osiągnięciach
indywidualnych i zbiorowych. Mistrzostwo świata. O tych zjazdach odbytych na
terenie szkoły z pomocą organizacyjną j.w. można poczytać w relacjach absolwentów uczestników:Jerzego Domagały, Piotra Stroczkowskiego, Arkadiusza
Brogowskiego i Krystiana Harasimiuka w Biuletynach: n-ry: od 28 do 41.
To wszystko nie„ dzieje się samo, jak grzmi samo i samo się błyska”- oj niee!.
To jest zaangażowanie i determinacja właściwa „pokoleniu na wychodnem”…
z życia, w szczelnie pozamykanych strefach prywatnego komfortu.
To WOLONTARIAT.

Tak to działa. Dziękujemy Wam i prosimy pamiętajcie, że tu w LZN w ramach
środków finansowych nam zawierzonych, w Waszym imieniu grupa ludzi prowadzi z sukcesem działalność społeczną zwaną dziś z angielska ngo, czyli:
en-dżi-ousy. Wspomagajcie nas nie tylko dobrym słowem, choć to ostatnio
rarytas. Włączajcie się w ten nurt i pamiętajcie o nas przy kolejnych rozliczeniach
finansowych z fiskusem. Brawo My!!!
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Warto wiedzieć, co dzieje się w Stowarzyszeniu
Przyjmując poglądy klasyków polskiej pedagogiki (W. Okoń, Cz. Kupisiewicz,
Z. Żukowska, A. Kalinowski, W. Osiński, T. Maszczak) w zakresie kształcenia,
nauczania, i uczenia się możemy stwierdzić, że cotygodniowe spotkania w Stowarzyszeniu spełniają warunki konieczne do uznania efektów tych spotkań jako
wzajemne kształcenie. Definicja kształcenia ‘mówi’, że jest to proces, w którym
dajemy komuś pewien zasób wiedzy w jakiejś dziedzinie, uczymy kogoś.
Jest to również obszar, w którym poza przekazywaniem wiedzy pewnego
rodzaju wskazujemy na umiejętności dotyczące opanowania sprawności kierunkowej, pozwalającej na wdrażanie do czegoś, przyzwyczajanie kogoś do siebie lub do czegoś.
Każde spotkanie przybiera formę dyskusji – wymiany zdań na określony temat,
wspólne rozpatrywanie problematyki. Dotyczą one przede wszystkim Szkoły
od momentu jej powstania do chwili obecnej. W związku z tym, że dyskutantami są przede wszystkim byli nauczyciele, przytaczają historyczne fakty znane
sobie, które są zaskakujące, dotyczące np., charakterystycznych rozwiązań
dydaktycznych czy wychowawczych, obecnie odbieranych jako anegdotyczne
– czasami zabawne.

Skarbnicą wiedzy w tym względzie jest kol. Marian Skąpski, który rozpoczął
naukę w TBS (Technikum Budowy Silników) w roku 1949 a ukończył w 1954.
Jako nauczyciel pracował w Szkole w latach 1970-1992. Jest osobą obdarzoną
niesamowitą pamięcią faktograficzną, którą zaskakuje osoby odwiedzające
Izbę Historii i Tradycji LZN.
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O szkole i jej funkcjonowaniu, z okresu swojej aktywności zawodowej, dzieli
się wiedzą Barbara Ostroróg, uchylając zakulisowe sytuacje, które w tym czasie
miały miejsce. Aktywny udział w spotkaniach biorą też następujące osoby: germanistka Teresa Kasztelaniec, Bożena Kwasińska, polonistka Helena Waniak,
rusycystka Elżbieta Musiał-Felzenowska, wuefista Tadeusz Rzepa, absolwenci
Jan Majerski i Stanisław Bezrąk, oraz Andrzej Prokopowicz, wychowawca
w internacie Michał Żołud (w tekście przedstawiam specjalności zawodowe
dlatego, że jest to obraz różnorodności kompetencji, z których można skorzystać
w czasie spotkań). Bardzo ciekawymi faktami ze swojego życia, jak również
z pracy jako wychowawca w internacie dzieli się Michał Żołud. Fascynujące są
jego wspomnienia z pobytu w okresie przedwojennym na wschodzie Rosji oraz
obserwacje dotyczące lotnictwa.
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Różnorodność poruszanej problematyki w czasie spotkań w Stowarzyszeniu
dotyczy:
- historii, w tym historii Szkoły, historii lotnictwa, historii ogólnej i współczesnej,
- geografii związanej z turystyką krajową i zagraniczną,
- kultury, sztuki, architektury i muzyki (np. zajęcia poświęcone Okudżawie),
- zagadnień związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, sprawnością ruchową
i umysłową,
- spraw bieżących miasta, dzielnicy, osiedla,
- zajęcia dydaktyczne w Izbie Historii dla dzieci i młodzieży,
- spotkania wigilijne i okolicznościowe.
Częstym gościem na naszych spotkaniach jest Pani dyr. Szkoły Jolanta
Mazurkiewicz-Kaczyńska, która dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi spraw
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bieżących Szkoły, np. w zakresie remontów obiektów, nowatorskich rozwiązań
organizacyjnych, pewnymi tematami dotyczącymi dydaktyki i procesu wychowawczego.
Do istotnych wartości funkcjonowania Stowarzyszenia należy kontakt ze środowiskiem, a w tym współpraca z podobnym stowarzyszeniem; Klubem Lotników„ Loteczka” skupiającym środowisko pilotów i pasjonatów lotnictwa.

Święto Lotnictwa, Gądów.

Ostatnio w dniu uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych odbyło się w
Izbie Historii spotkanie członków Stowarzyszenia z przedstawicielami „Loteczki”
na którym Henryk Kucharski prezentował model samolotu MIG-21.
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Omawiając dane techniczne i znaczenie tego samolotu dla wojska przytaczał
opinie, że był to jeden z najbardziej niezawodnych samolotów wykorzystywanych w różnych jednostkach wojskowych nie tylko w naszym państwie.

Sympatykiem naszego Stowarzyszenia jest pilot Tadeusz Dobrociński, który
całe swoje życie związał z lotnictwem. Wspominał, że latał na południu Europy,
w północnej Afryce, w Szwecji i oczywiście w Polsce.
Z Panem Tadeuszem Stowarzyszenie utrzymuje stały kontakt, w miarę możliwości uczestniczy w naszych spotkaniach, a dwa razy w roku zaprasza nas
do swojej posiadłości w Dobroszowie koło Oleśnicy na pikniki, gdzie toczą się
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dyskusje, dyskursy i dysputy na różne tematy z przewagą tematyki lotniczej.
Uczestnicząc w jednym z takich spotkań dowiedziałem się, że zarówno
pan Tadeusz jak i ja, odbywaliśmy służbę wojskową w Szóstej Pomorskiej
Dywizji Powietrzno-Desantowej.
Był to przyczynek do wspominania „starych dobrych czasów”
Tadeusz Rzepa

Zwizytą u Pana Tadeusza Dobrocińskiego.
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Wolne media - Biuletyny
Dziś nawet dziecko u nas wie, czym są wolne media. Z pełną odpowiedzialnością i satysfakcją informujemy więc, że nasz Biuletyn do takich właśnie należy,
jest całkowicie niezależny, autorski i bezinteresowny. Na przestrzeni ostatnich
5 lat dostarczyliśmy Wam pocztą lub online, wydanych Waszym, drodzy Czytelnicy, sumptem 14 numerów Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN: po 3 rocznie w latach 2017-18 i po 2 w latach covidowych 2020 i 2021. Tyle liczby. W realu za każdym razem wygląda to tak:
(pełny spontan...) z kalendarzem w głowie odtwarzamy wydarzenia,

które z kronikarskiego obowiązku należy opisać. Członkowie zespołu się zmieniają, coraz częściej stają się nimi osoby opisujące organizowane w formie wyjazdów wakacyjnych zjazdy klasowe, uczestnicy wycieczek w ciekawe miejsca
lub spotkań z kimś interesującym dla grona absolwenckiego. O zjazdach pisali
dla Was: Maria Karolewska, Dariusz Kędziora, Andrzej Osowski, Janusz Granek,
Ryszard Marszałek, Arkadiusz Brogowski, Krystian Harasimiuk,
Piotr Stroczkowski i Jerzy Domagała.
Czasami zapraszamy osobę z kręgu zapoznanych i oswojonych, pasującą do zespołu i zachęcamy do napisania paru słów na zadany temat. W każdym wydaniu znajdziecie Państwo najświeższe informacje o szkole, sprawozdania
z wydarzeń, spotkań, inicjatyw. Dowiadujecie się o kalendarzu imprez z wyprzedzeniem. Otrzymujecie fotoreportaże dokumentujące naszą pracę. Następny
krok należy do Joanny Zielińskiej (skład i opracowanie graficzne), która składa,
układa i pakuje materiały w pliki i foldery po czym wysyła tę „paczkę” do druku. Po tygodniu wraca odbieramy ten plik w postaci sporych pudeł wypełnio73

nych 300 pachnącymi farbą drukarską egzemplarzami. Pakujemy je do kopert
w podgrupach: szkoła, PsimPol-City, miasto, kraj, zagranica, podziękowania za
1%, info o stanie składek, znaczki – bez znaczków itd. Do niedawna odręczne adresowanie kopert należało do kanonu postępowania, od niedawna naklejamy
samoprzylepce adresowe i znaczki i odwozimy pudła na pocztę, by zdążyć przed
Wielkanocą lub Bożym Narodzeniem, albo wakacjami. Pracę zespołu wykonują
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oczywiście amatorzy wolontariusze 3 do 5 osób z Zarządu i kila osób z doskoku.
Od około 3 lat obserwujemy wzmożenie zainteresowania naszym Biuletynem,
szczególnie wśród nowych młodych mieszkańców Psiaka. Ci ludzie, przybywając do nas, chcą wiedzieć o miejscu swojego wyboru rzeczy inne, niż te, które
widać gołym okiem. Ostatnie 3 numery – 39, 40 i 41 zawierały serię esejów
historycznych Witolda Wenzla o przedwojennym i powojennym Wrocławiu i
Psim Polu. Napisane żywym językiem, barwnie, ciekawie, ze starannym doborem ilustracji – pochlebnie recenzowane, odbiły się szerokim echem w społeczności lokalnej.

Witold Wenzel, autor tekstów
o Psim Polu i Wrocławiu

Biuletyn trafia każdorazowo również do biblioteki szkolnej, do dyspozycji Pani
Dyrektor LZN kilkanaście egzemplarzy do celów promocyjnych szkoły, do naszych partnerów z kręgu Zawidawia i wielu innych miejsc, o których może nawet nie wiemy, a przede wszystkim do członków Stowarzyszenia, a na stronie
internetowej Stowarzyszenia jest ogólnodostępny wszędzie. I na zdrowie!
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Przygoda z Loteczką* – cokolwiek to znaczy
Romans z Loteczką trwa już, proszę Was, dobrych 7 lat. Poznaliśmy się za
sprawą prezesa Roberta Helaka. Ostatnie 5 lat tej znajomości to po prostu miody. Dobre maniery, elegancja, obopólne zainteresowanie, wspólne wycieczki,
wizyty, rewizyty…

Nasze Stowarzyszenie i Loteczka to świetny mariaż i współpraca endżi-ousów
w wieku dojrzałym, bo „Loteczka” to Klub Lotników a my - to już wiecie.
W ramach tej współpracy odbyliśmy razem serię wspaniałych wycieczek
w nietuzinkowe miejsca: we wrześniu 2017 Oni zabrali nas do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, a w listopadzie my zaprosiliśmy Ich do nas.
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W maju 2018 Oni zaprosili nas na lotnisko na Strachowicach ze zwiedzaniem
wieży kontroli lotów, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, hangaru Ryanaira,
lotniskowej straży pożarnej a na koniec jazdą honorową po na full oświetlonym
pasie startowym przy szybko zapadającym zmroku. Przeżycie wspominane
z zachwytem, z niczym nieporównywalne. Miesiąc później znów zaproszenie,
tym razem na sesję naukową Polskiej Akademii Nauk z udziałem jedynego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego.

Ale mega przeżyciem była wycieczka do Krzesin! Tak, tak – polskiej bazy F-16,
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proszę Państwa. Podejmowano tam nas jak angielską królową – hangary,
symulatory lotów, starty i lądowania 8miu maszyn, hangar z oprzyrządowaniem
pilotów F-16, coś niesamowitego. I kpt Monk zaspokajający ciekawość każdego wyczerpującą jasną odpowiedzią.

W tym roku zrewanżowaliśmy się zaproszeniem „Loteczki” na uroczystość
ślubowania klas pierwszych, z paradą wojskową w wykonaniu klas mundurowych 1. i 3. w przeddzień Dnia Edukacji. To wtedy pan Henryk Kucharski pozostawił na wystawie MiGa 21 w skali 1:16, żeby mogli go obejrzeć uczniowie LZN
i inni zwiedzający.
Raz w roku w sierpniu, w dniu Święta Lotnictwa spotykamy się na Gądowie,
gdzie kiedyś było lotnisko, nieopodal siedziby Klubu Sportów Balonowych
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budynku biurowca byłego lotniska na Gądowie, pod Pomnikiem Lotników
wspólnie składamy wiązanki kwiatów, zapalamy znicze, witamy się sympatycznie i z kurtuazją.
Wspólnym działaniem uhonorowaliśmy postać wyjątkową – kpt. PLL LOT
instr. pil. mgr Andrzej Osowski jest absolwentem LZN rocznik 74., z listą osiągnięć na skalę Polski, Europy i świata (m.in. jest mistrzem świata w lataniu precyzyjnym). Jest osobą znaną i cenioną w świecie lotników. Na naszym polu
jest członkiem Stowarzyszenia od początku (wśród osób odsłaniających tablicę
pamiątkową w szkole, w październiku 2006),. Na nasz wniosek został uhonorowany Najwyższym Honorowym Wyróżnieniem „Złota Lotka” przyznanym przez
Kapitułę odznaczenia na Gali Złotych Lotek 2021 w dniu 27. czerwca 2021.
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Wspólnie uczestniczyliśmy też w uroczystościach przy grobie płk Bolesława Orlińskiego w 29 rocznicę śmierci na cmentarzu św. Rodziny na Sępolnie. Dziękujemy „Loteczko!”
Nasza praca bywa nietuzinkowo wynagradzana. I jak tu nie być wolontariuszem…
Tak, czy siak – nic nie dzieje się samo, „jak grzmi samo i samo się błyska”.
----------------*więcej pod hasłem: loteczka klub lotników w: Google

Partnerstwo z „Zawidawiem”
Zawidawie to „nasze podwórko”. Tu jest nasza siedziba, tu pracujemy, często
mamy rodziny, znajomych, robimy zakupy, umawiamy się w knajpkach i restauracjach – po prostu żyjemy. Porozumienie o współpracy partnerskiej na
rzecz rozwiazywania problemów i aktywizacji mieszkańców osiedla - to tytuł
i kierunek działań zarazem. Pod tą nazwą kryją się przedstawiciele samorządu
lokalnego, organizacji pozarządowych, instytucje, firmy i przedsiębiorstwa oraz
inne środowiska istniejące na osiedlu i działające na jego rzecz.
W sumie organizacje, instytucje, szkoły, przedszkola, domy pomocy, fundacje
i stowarzyszenia.
Raz w miesiącu spotykamy się w gronie oddelegowanych do współpracy osób,
by zapoznać się z problemami, przedstawić swoje, przyjąć propozycje innych,
zdobyć wiedzę i orientację, co się na terenie osiedla dzieje i czym ono żyje.
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W tym gronie organizowane są liczne imprezy i projekty w celu aktywizowania
mieszkańców, organizowania czasu wolnego dzieciom i dorosłym.
Dwa razy w roku, przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, organizowane
są jarmarki. Na ryneczku stają stragany z rękodziełem, wypiekami, dekoracjami świątecznymi, wykonanymi przez dzieci z lokalnych szkół, podopiecznych
MOPS-u, Fundacji Opieka i Troska. W listopadzie 2018 odbyła się uroczystość
pod tytułem Psie Pole dla Niepodległej. Naszym udziałem była wystawa
Sto Lat Polskich Lotów zorganizowana w Izbie Historii LZN na tę okoliczność.

Na miarę naszych możliwości staramy się uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Partnerstwo, każdorazowo przekazujemy na ten cel słodycze dla
dzieci uczestniczących w programie artystycznym. Najprawdopodobniej jesteśmy wśród nich jedyną samofinasującą się jednostką.
Podarowaliśmy osiedlu, zamieszkałemu nadal w niemałej części przez potomków pierwszych osadników z lat 40-ch trzy inicjatywy - od pomysłu do realizacji.
Pierwszą była nazwa Rondo Lotników Polskich, wypracowana przez nas u władz
Miasta zaraz po rewitalizacji Psiego Pola.
Druga to opieka nad symbolicznym grobem pomnikiem Więźniów
Gross-Rosen, który znajduje się w Parku Biznesu przy ul. Bierutowskiej. W sierpniu 2016, przed obchodami 70-lecia, Firma Phoenix Contact sp. z o.o. nawiązała
kontakt bezpośrednio z wiceprezes Barbarą Ostroróg w sprawie przeniesionego
z powodu robót ziemnych na wjeździe do Parku Biznesu zagrożonego zniszczeniem pomnika. Chodziło o opiekę nad tym miejscem i zadbanie.
Podjęliśmy się i włączyliśmy te działania do naszego kalendarza na stałe.
Za sprawą tego miejsca nawiązaliśmy kontakt z Ludźmi spod Znaku „P”
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– byłymi więźniami i robotnika mi przymusowymi obozów pracy przymusowej.* W naszej odpowiedzialności pozostaje w kwietniu i w listopadzie porządkowanie tego miejsca i zapewnienie dekoracji kwiatowej oraz zniczy. Z naszej
inicjatywy w ramach uroczystości pod hasłem Kwiecień Miesiącem Pamięci
Narodowej poczet sztandarowy złożony z uczniów klas mundurowych LZN pełni tu wartę honorową.

Trzecią inicjatywą na rzecz starego Psiego Pola jest głaz pamiątkowy ocalony
od zapomnienia, odrestaurowany i posadowiony naszym dwuletnim staraniem
u władz miejskich i przy dużym udziale wykonawczym Zarządu Zieleni Miejskiej
w parku przy wylocie Kiełczowskiej. Inicjatorem był absolwent, członek Stowa82

rzyszenia Józef Michalec (absolwent TM LZN 1964/65 dla pracujących).
To on przyszedł do nas z pomysłem i własną foto dokumentacją.
Ten głaz, będący niejako dowodem tożsamości przybyłych tu po wojnie Pola-

ków upomniał się o ich pamięć.*
P.S. Dziwna rzecz, tymi obiektami interesują się developerzy. Ujmują je w programach wycieczek dla potencjalnych klientów.
* Witold Wenzel w: Biuletyn Nr 38 str. 16 Wrocław - rok zerowy
* Jan Majerski w: Biuletyn Nr 37 srt.15 Głaz

Jak nam życie podpowiada,
co robić – działalność statutowa
Zjazdy klasowe, jubileusze i spotkania noworoczne – to spotkania, które integrują grono absolwenckie, pozwalają przedstawić indywidualne osiągnięcia, przypomnieć sylwetki koleżanek i kolegów z dawnych lat, ciekawie spędzić czas,
pobawić się, odmłodnieć. Otwierają przestrzenie do spotkań prywatnych,
nawiązania współpracy z nami, podjęcia decyzji o wstąpieniu w poczet członków Stowarzyszenia.
Zjazdy klasowe dzielą się na dwie kategorie – organizowane poza szkołą,
w plenerze i te organizowane w szkole z pomocą Stowarzyszenia.
W minionym pięcioleciu odbyło się 5 zjazdów plenerowych i 4 stacjonarne –
w szkole. Wszystkie są wyczerpująco udokumentowane fotograficznie
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i opisane w Biuletynach 28-42, o czym wspominamy. Organizowane z pomocą Stowarzyszenia wymagają od Zarządu wielu starań koordynacyjnych i logistycznych, by na dany dzień zorganizować dla jednej grupy ludzi przyjezdnych
inną grupę ludzi, na miejscu, którzy udostępnią szkołę, przywitają gości, zabezpieczą spotkanie od strony stołu po łóżko, zapewnią program informacyjno-kulturalny możliwość przenocowania w Schronisku Młodzieżowym na terenie
LZN, zwiedzanie Izby Historii, pracowni szkolnych, nagłośnienie, wynajęcie sali
bankietowej i ustalenie menu. Wszystko to drogą telefoniczną i mailową,
o czym także pisaliśmy.
W latach 2017-21 odbyły się 2 jubileusze. Aleksander Lwow, wspaniały kolega,
członek Stowarzyszenia, alpinista i himalaista zaprosił nas do schroniska
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Szwajcarka Sokoliki, Janowice Wielkie, na jubileusz 50 lat swojej wspinaczki
(Biuletyn nr 39, str. 4).
Odznaczyliśmy go przy tej okazji naszym medalem okolicznościowym.
Jubileusz 100-lecia urodzin Czesława Merka , który pracował w naszej
szkole w latach 1957 - 80, pełniąc
funkcję wicedyrektora ds. technikum w latach 1965-80. Zawsze mile
wspominany przez Absolwentów
i nauczycieli (monografia 60-lecia
LZN – od wczoraj do dziś, 2006).
Spotkania noworoczne są dla nas
świętem, bo odbywają się w okresie karnawału, na dużej Sali Bankietowej „Podano,” z tańcami
(przy dźwiękach kapeli Pawła
Jędrzejuka i Zbigniewa Szermera),
przebiegają w coraz szerszym gronie (od 80 osób w 2017, do 100 w 2020 roku.), niektórzy absolwenci wykorzystują je jako okazję do spotkań klasowych.
Na tę okoliczność przygotowujemy wystawy tematyczne, zaproszeni absolwenci prezentują indywidualne osiągnięcia – Himalaje okiem Alka Lwowa, balony okiem Roberta Helaka, lotnictwo okiem Andrzeja Osowskiego,
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biznes okiem Pawła Oskroby i Jerzego Krajewskiego. Każdy uczestnik na wejściu otrzymuje kotylion wykonany własnoręcznie przez Barbarę Ostroróg z pomocą przyjaciół (Ryszard Marszałek). To jest bal w starym stylu – rozpoczyna się
polonezem, trwa do czasu, dopóki goście dobrze się bawią.

Biorąc pod uwagę pandemię i wynikające zeń realia, w jakich przyszło nam
wszystkim funkcjonować, podsumowując 5-letnią działalność, z której 2 lata
przypadły na COVID-19, liczebność naszego grona przedstawia się następująco:
w 2016 roku liczba członków wynosiła 260. Do listopada 2021 pożegnaliśmy
37 osób absolwentów, nauczycieli i pracowników LZN z tego 25 członków Stowarzyszenia. Liczba członków w roku sprawozdawczo-wyborczym 2021 wyniosła 282 osoby. To znaczy, że na przestrzeni 5 lat przybyło nam 47 nowych członków. Nic nie dzieje się samo –„ jak grzmi samo i samo się błyska…”
O Stowarzyszeniu... napisała Teresa Kasztelaniec.
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