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Pocztówka z wakacji

Wakacyjne pozdrowienia dla Wszystkich  -  
dla tych, co już na nich byli ,
i dla tych, co się na nie dopiero wybierają.

                                      Zarząd Stowarzyszenia

Skrót Sprawozdania z Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Stowarzyszenia Absolwentów… 

za okres od 18.09.2021 do 24.06.2022.

   W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 58 członków. Stowarzyszenie 
na dzień 24 czerwca 2022 liczy 281 członków. W okresie sprawozdaw-
czym wydano dwa nr. Biuletynów: 42 jubileuszowy (75 lat LZN i 15 lat 
SANiS) i nr 43 Świąteczny – Wielkanocny.
   Na Walnym Zgromadzeniu wyróżniono niżej wymienionych członków, 
którzy systematycznie współpracują i wspierają działalność Stowarzy-
szenia, a to: 

• Marek Laskowski,
• Andrzej Lasmanowicz,
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• Tadeusz Maskiera,
• Andrzej Prokopowicz,
• Witold Wenzel za cykl artykułów o Psim Polu 
      oraz Firma Phoenix-Contact – dyr. Maciej Merek.

   W Biuletynach umieszczane są bieżące informacje o Zjazdach Absol-
wentów, spotkaniach środowiskowych, współpracy z Lotniczymi Zakła-
dami Naukowymi i uroczystościach organizowanych przez szkołę, Sto-
warzyszenie, Centrum Aktywności Lokalnej, Klub Lotników „Loteczka” 
itp., z którymi współpracujemy.
   W okresie sprawozdawczym uczestniczyliśmy w Jarmarku Bożonaro-
dzeniowym na Psim Polu, organizujemy środowe towarzyskie spotka-
nia Absolwentów.
   W ramach współpracy z Klubem Lotników „Loteczka” płk Henryk Ku-
charski prezentował w Izbie Historii i Tradycji model samolotu odrzuto-
wego MIG 21. W spotkaniu uczestniczyli Absolwenci i członkowie Klu-
bu dzieląc się wiedzą lotniczą. Wspólnie wzięliśmy udział w ślubowaniu 
klas pierwszych w LZN.
   28 lutego 2022 uczestniczyliśmy w obchodach 30 rocznicy śmierci 
płk. pil. Bolesława Orlińskiego na cmentarzu przy ul. Smętnej, 
gdzie złożyliśmy kwiaty. Była to tez okazja do spotkania się z rodziną 
i przyjaciółmi pułkownika.
 Kontynuujemy opiekę nad pomnikiem więźniów Gross-Rosen, 
27.04.2022 członkowie Zarządu i Stowarzyszenia razem z grupą mło-
dzieży LZN złożyli kwiaty i zapalili znicze.
 W ramach integracji absolwentów w Izbie Historii i Tradycji spo-
tkali się Absolwenci kl. Vbt rocznik 1982, kl. IIItz rocznik 1971 oraz 
kl.IVbl rocznik 1982.
 Od 2016 roku prowadzimy Izbę Historii i Tradycji, którą odwie-
dzają Absolwenci często z Rodzinami, mieszkańcy Psiego Pola. 
W ostatnim roku odbyły się lekcje wychowawcze, w których wzięli udział 
uczniowie  pięciu klas pierwszych.
   
   Informujemy, że Stowarzyszenie nie zalega z żadnymi rozliczeniami 
finansowymi. Zarząd uzyskał absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie zatwierdziło do realizacji na okres  2022-2023 
plan pracy, w którym wpisano kontynuację zadań.
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35-lecie „Loteczki”
25 czerwca 2022 roku, zaraz po zakończeniu corocznego Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczego naszego Stowarzyszenie, silna gru-
pa pod wezwaniem Prezesa Roberta Helaka ruszyła w mocno odległe 
rejony Wrocławia, aby uczestniczyć w obchodach 35 – lecia Klubu Lot-
ników „Loteczka”. 

Restauracja Orle Gniazdo - miejsce obchodów 35-lecia „Loteczki” 

Oprócz Prezesa w gościnne progi Klubu zawitali Bożena Kwasińska, 
Danusia Biernacka, Marian Skąpski, Marek Laskowski, Rysiek Oko-
niewski oraz (co było jego debiutem na tej imprezie) i niżej podpisany  
Witold Wenzel.

od lewej: Marek Laskowski i Rysiek Okoniewski



     Na ulicy Przybyły znaleźliśmy się już po pierwszej części obchodów 
jubileuszu, jakim była Msza św. w kościele na Gądowie – pierwszym, 
obecnie już nie istniejącym wrocławskim lotnisku. Dalsza oficjalna 
część uroczystości odbyła się w Hotelu Kosmonauty w serdecznej 
i gorącej atmosferze. Serdeczności to zasługa przemiłych gospodarzy, 
natomiast wysoką temperaturę zapewniła pogoda, wobec której wenty-
latory okazały się bezsilne. 

Ponieważ byłem tam po raz pierwszy, z ciekawością rozglądałem się 
po okolicy, po której spacerowało całkiem niemało osób, bowiem razem 
z uroczystościami jubileuszowymi „Loteczki” zbiegł się piknik miesz-
kańców pobliskiego osiedla. Skoczna muzyka prezentowana przez 
ciemnoskórych didżejów towarzyszyła nam podczas całego pobytu 
w Orlim Gnieździe. Sylwetki TS – 11 Iskra i MiG-21 na terenie ośrodka 
nie mogły mnie zaskoczyć, bo podobnym sprzętem i w większej ilości 
dysponujemy w LZN.
Ciekawostką była przeszklona weranda stylizowana na wieżę kontro-
li lotów umocowana na szczycie komina dawnej cegielni i restauracja 
„Orle Gniazdo” w zasadniczej części tejże cegielni się mieszcząca. 
Doceniłem zwłaszcza jej walory klimatyczne, bowiem choć dzień był 
upalny, wnętrze budynku oferowało przyjemny chłodek. 
Część oficjalną uroczystości w sali na parterze  hotelu prowadził znany 
aktor, Robert Gonera, który jest również pilotem. Wśród zaproszonych 

Mniej zatłoczona część Sali. To tutaj Laureaci odbierali swoje nagrody.
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gości znaleźli m. in. były szef polskich służb specjalnych, gen. Gro-
mosław Czempiński (to jego ludzie wyciągnęli z Iraku amerykańskich 
agentów tuż przed wojną w 1991 roku, w zamian za co USA postarały 
się o to, aby ówczesny dług pozostały po PRL zmniejszono o połowę). 

Wysoka postać emerytowanego oficera, nie mniej niż jego sława, przy-
ciągała chętnych do zrobienia pamiątkowej fotografii. Z goryczą dowie-
działem się, że wspomnień z bujnej przeszłości znamienitego gościa 
można było posłuchać... rok wcześniej, na zjeździe „Loteczki”. 
Mniej znanym fragmentem życiorysu pana generała jest jego pasja lot-
nicza przejawiająca się m. in. kierowaniem Aeroklubem Warszawskim, 
a następnie Aeroklubem Polskim. 
Na 35–leciu pojawił się również szef wrocławskiego MPK, Krzysztof 
Balawejder, którego obecność była dla mnie miłym zaskoczeniem, nie 
wiedziałem bowiem, że zwierzchnik wrocławskich motorniczych 
i kierowców jest miłośnikiem lotnictwa. Pan Krzysztof zapowiedział, 
że jeden z tramwajów będzie ozdobiony grafiką przypominającą postać 
znakomitego pilota, płk. Bolesława Orlińskiego. 
Przyznam, że nie miałem jeszcze szczęścia natknąć się na ten tak 
ozdobiony pojazd. Nazwisko polskiego lotnika nieraz było wypowiada-
ne przez gospodarzy i gości obecnych na uroczystości. 
     Większą część oficjalnej uroczystości zajęły laudacje i nagradzanie 
laureatów w różnych kategoriach. Najważniejszą była Złota Lotka – 
od lat przyznawana przez Kapitułę. W tym roku  Złotą Lotkę otrzyma-

Były szef UOP - po lewej 
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ło sześciu laureatów związanych z lotnictwem w najróżniejszych jego 
przejawach. Kolejne osoby odznaczono tytułami honorowych członków 
„Loteczki” oraz dyplomami. Wśród nagradzających nie mogło zabrak-
nąć naszego Stowarzyszenia. Prezes Robert Helak gratulując złożył 

na ręce Prezesa Klubu „Lotecz-
ka”, Piotra Radomskiego dyplom 
pamiątkowy, książkę o lotnictwie 
i medal Stowarzyszenia... upa-
miętniające zarówno 35-lecie lot-
niczej organizacji, jak naszej z nią 
owocnej współpracy.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nagrodzeni laureaci za-
sadzili Dęby Chwały na terenie Orlego Gniazda. Obecnie tych królew-
skich drzew rośnie tam 166  sztuk. 
Ostatni (jak do tej pory) zasadziła pani Bolesława Jońca, znakomita 
pilotka szybowcowa. Kobietom nie wypada wypominać wieku, ale po-
zwolę sobie na małą niedyskrecję 
podając, że Szacowna Laureat-
ka swoje osiemdziesiąte urodziny 
uczciła  skokiem spadochrono-
wym, a było to dziesięć lat temu. 
Na tym nie poprzestała. Obecnie 
marzy o locie w tunelu aerodyna-
micznym. Wszystkim zresztą uho-
norowanym gościom można po-
zazdrościć życiowego optymizmu,  
kondycji i energii!  

Prezes Robert Helak przemawia 
podczas wręczenia pamiątkowych 
nagród Zarządowi „Loteczki”

Szacowna laureatka z pamiątkowymi nagrodami od „Loteczki”
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Nieoficjalna część jubileuszu „Loteczki” odbyła się już poza hotelem 
w przeszklonej wiacie owiewanej przyjemnym wiaterkiem. Gospoda-
rze zaproponowali przybyłym prawdziwą ucztę: można było skoszto-
wać białego barszczu, pieczonej kiełbasy, kaszanki i kiszonej kapusty 
po ukraińsku. Sądząc po apetytach gości, podane dania smakowały 
wszystkim, a oficjalna do tej poty uroczystość zamieniła się w swobod-
ne rozmowy, wspomnienia i opowieści spotykających się przy stole 
bliższych i dalszych znajomych. Niezrównanym przewodnikiem wśród 
przebogatej galerii postaci był nasz Prezes, znający chyba wszystkich, 
których mieliśmy okazję zobaczyć. 

Może jeszcze tylko Marian Skąpski 
/za zdjęciu obok/ dorównywał mu  
wiedzą o spotykanych osobach. 
Rozmowy trwały zapewne jeszcze 
długo, ale część Waszych przed-
stawicieli, w tym kreślący te słowa 
zdecydowali się opuścić niezwykle 
gościnne Orle Gniazdo. Wśród wie-
lu zalet ma ono zasadniczą wadę 
– kontakt tego miejsca z cywilizacją 
najłatwiej utrzymać drogą lotniczą 
dla zwykłych śmiertelników niedo-
stępną…

Autor tekstu: Witold Wenzel

Wasi delegaci pozdrawiają!
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50-lecie Matury - klasa III TZ Absolwenci 1972
W czasie obchodów 70 lecia LZN-u obiecałem kolegom, którzy byli 
na jubileuszu, że  na kolejną rocznicę przygotuję publikację o naszej 
klasie.

Początkowo myślałem o wydaniu 40. stronicowego folderu, bo wydawa-
ło mi się, że najwyżej tyle zbiorę materiałów. Sam straciłem 80 procent 
swoich archiwów, w powodzi w roku 1997, postanowiłem więc zwrócić 
się Teresy, Ani i do swoich klasowych  kolegów  o pomoc. Niespodzie-
wanie dla mnie, w ten sposób,  udało mi się znaleźć sporo zdjęć, 
których istnienia się nie spodziewałem.. Mogłem się przymierzyć 
do ambitniejszej publikacji. Powstała 120. stronicowa książka. 
Trzeba było zaplanować jej promocję i zaprosić  na nią cała klasę. 
W tym czasie, ze względu na pandemię, szkoła odwołała organizację 
75-lecia swojej działalności.
Stąd powstał pomysł, żeby promocję książki zrobić pół roku później, 
na 50. rocznicę ukończenia przez nas nauki.
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Spotkanie odbyło się w ostatni weekend czerwca tj. 24-25.
W pierwszym dniu blisko 12 godzin spędziliśmy na terenie szkoły.
Po złozeniu kwiatów na grobach naszego wychowawcy Piotra Mastale-
rza i kilku naszych kolegów, zostaliśmy zaproszeni na spotkanie 

z panią dyrektor Jolantą Mazurkiewicz-Kaczyńską. 

Najpierw w jednej z klas opowiedziała nam historię ostatnich lat szkoły, 
a później oprowadziła nas po szkole, warsztatach a na końcu pokazała 
jak obecnie wygląda laboratorium „Meksyk” /bud. 5 byłego internatu/.
Rozmowy z Panią dyrektor były bardzo emocjonujące. Z jednej strony 
wyrażaliśmy żal, że szkolne dawne warsztaty uległy zniszczeniu 
/w tym miejscu powstały nowoczesne klasy do przedmiotów zawodo-
wych z drukarkami 3D/, a z drugiej byliśmy wdzięczni, że szkoła nie do-
puściła do roztrwonienia „pomocy naukowych” które zgromadzone były 
w „Meksyku”, na których uczyliśmy się budowy samolotów.
Po pożegnaniu się z panią dyrektor, poszliśmy do stołówki szkolnej 
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(obecnie sala bankietowa), gdzie razem z naszą prof. Barbarą Ostro-
róg i jednym z wychowawców internatu Michałem Żołudem spożyliśmy 
smaczny obiad.
Po obiedzie udaliśmy się do Izby Historii i Tradycji LZN, zorganizowanej 
przez Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN-
-u, gdzie odbyła się promocja mojej książki „LZN absolwenci TZ 1972” 
oraz spotkanie z wiceprezes Stowarzyszenia... Barbarą Ostroróg 
i z ciekawością oglądaliśmy zgromadzone tam zbiory.
Na zakończenie każdy z uczestników spotkania otrzymał w prezencie 
dwa albumy. Oprócz książki o naszej klasie, również okolicznościowe 
wydanictwo 70 lat LZN „Dzielą Nas pokolenia - łączy Nas miejsce”.
Na kolejną część spotkania zaprosiliśmy koleżanki z Liceum Medycz-
nego z którymi współpracowaliśmy, gdy uczęszczaliśmy do ostatnich 
klas w LZN-ie.
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Nie widzieliśmy się 50 lat, więc mieliśmy duży kłopot z rozpoznaniem 
się. Jednak okazało się, że wspomnienia przetrwały. 

Zaczęliśmy od pokrojenia tortu, który symbolicznie przypominał, 
że 50 lat temu zdawaliśmy maturę.
Zbyszek Szermer zaśpiewał część swojego recitalu poezji Leśmiana, 
za który w roku 1976 dostał nagrodę na festiwalu opolskim. 
Następnie Paweł Jędrzejuk uruchomił swój zespół, który przygrywał 
nam przeboje z lat 60. i 70.. Trochę tańczyliśmy, ale przede wszystkim 
rozmowy i wspomnienia  z czasów szkolnych zdominowały nasze spo-
tkanie. Przebywaliśmy na terenie szkoły prawie pół doby, mimo wszyst-
ko to była tylko namiastka tych 6 lat, które tu wcześniej spędziliśmy.
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Drugi dzień spotkania, poświęciliśmy na wspólne zwiedzanie Wrocła-
wia. Wielu z nas  dawno nie odwiedzało Wrocławia, a miasto bardzo się 
w tym czasie zmieniło.
Oglądaliśmy więc Wrocław z góry, z wieży katedry, z dołu z pokładu 
statku , który wynajęliśmy na 1,5 godzinną wycieczkę po Odrze oraz 
w czasie spaceru po Ostrowie Tumskim.
Spotkanie zakończyliśmy obiadem, w restauracji La Maddalena, 
na który zaprosiła nas nasza klasowa jedynaczka Teresa Kiepura (Maj)  
Nasz klasa liczyła 42 uczniów. Na spotkaniu było nas 22. Dziesięciu 
naszych kolegów już nie żyje, do czterech nie udało mi się dotrzeć, 
trzech nie mogło przybyć z różnych powodów, a trzech nie miało ochoty 
spotkać się z resztą klasy.  Z Liceum Medycznego na spotkaniu było 
9 naszych koleżanek. Spotkanie było bardzo udane, z sentymentem 
i wzruszeniem wróciliśmy do tamtych lat, były wspomnienia i przyjaź-
nie. Spotkanie pozostanie na długo w pamięci. 

Wojciech Zawadzki
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Wspomnienie ze spotkania klasy V bt
23. kwietnia 2022

„We Wrocławiu na Psim Polu jest uczelnia PZL-u, ubierają nas w mun-
dury, każdy szary, każdy bury tutaj jest”. 
Tak to się zaczęło, gdy piękni i młodzi 1 września 1977 rozpoczęliśmy 
naukę  w I bt w LZN.
W tym roku mamy dwie rocznice, 60 urodziny każdego z nas i 40 lat 
od ukończenia szkoły, i zdania matury - dosłownie.
Od kilku lat nasza klasa organizuje spotkania w pensjonacie naszego 
kolegi, ”Lisia Chata”  w Kamieńczyku. Przepiękne miejsce i wspaniały 
gospodarz - nasz kolega z klasy.
To w Kamieńczyku padła propozycja zorganizowania tego jubileuszu.
Matematyki uczył nas prof. Wiktor Sulima i mamy 100% pewności, 
że nie ma większej połowy.
Na spotkanie dotarło 19 osób, czyli więcej niż połowa klasy.
W kwietniu 2022 jak 45 lat wcześniej, piękni i młodzi ciągle duchem, 
spotkaliśmy się w szkole.
Naszym gościem i przewodniczką w Izbie Historii i Tradycji LZN była 
prof. Barbara Ostroróg, i wspomnienia wróciły.

Z wielką przyjemnością obejrzeliśmy wszystkie eksponaty, wśród któ-
rych swoją pracę  dyplomową  odnalazła nasza koleżanka .
Wśród zaproszonych gości obecni byli: nasi dawni nauczyciele, 
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wychowawca Andrzej Piotrowski, którego zobaczyliśmy po 40. latach 
od matury, ciągle młody duchem, mimo że już bardzo dorosły.
Było nam bardzo miło zobaczyć się po tak długim czasie.

„ A najbardziej młodzież kocha Frau Bamberską – duszo złota, dziś ła-
będzia masz z miłości, nikt Ci tego nie zazdrości bracie mój”.
Pani Maria Bamberska była także naszym honorowym gościem, wspa-
niały pedagog i kobieta.
Nasze spotkanie było także powrotem do naszych wspomnień. Udało 
nam się porozmawiać nawet z tymi ,którzy nie byli obecni na uroczysto-
ści (od czego mamy teraz cuda techniki).

Nasz wychowawca przygotował naszą listę obecności w/g dziennika 
klasowego i po kolei każdy z nas opowiadał o sobie. 
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Pan Andrzej Piotrowski miał cudowny pomysł. Dzięki temu mogliśmy 
przypomnieć sobie, kim byliśmy, a kim jesteśmy teraz?
Uroczystość uświetnił tort zrobiony z tej okazji u naszego GONDKA, 
właściciela cukierni, do której chodziliśmy jako uczniowie LZN.

Cytaty pochodzą z tekstu piosenki, z Ligi Klas, autor zbiorowy – Indian-
ki i kowboje z klasy 3 bt

Myślę, że każdy z uczestników spotkania zapamięta  je na zawsze. 
Było naprawdę fantastycznie.

Danuta (Brzóska) Jarema
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Z redaktorskiego obowiązku pragnę donieść, że w dniach 
27-29 mają b.r. doszło do skutku spotkanie wyjazdo-
we Kolegów z klasy Vat, którzy LZN ukończyli w roku 1970. 
Pierwotnie wnioskowana data dotyczyła 50. rocznicy egzaminu matu-
ralnego. Spotkanie zorganizowano w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołu-
chowie, w pięknej okolicy, nieopodal zamek, jezioro i przepiękny  park 
z najdłuższą aleją lipową w kraju, zagrodą żubrów w odległości 
15 km od Kalisza, gdzie wielu z uczestników było na praktyce w WSK. 
Frekwencja ograniczyła się do 14 Kolegów, w tym 6 przybyło ze swoimi 
Paniami.

Ryszard Bochenek

Zjazd V at 
27-29 maja 2022
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Jest 1. wrzesień roku pamiętnego 1978, kiedy to pod adres Kiełczow-
ska 43 na Psim Polu przybywa 35-ciu 15-latków z terenu Wrocławia 
oraz całej Polski, aby rozpocząć naukę w klasie I b Liceum Zawodowe-
go Lotniczych Zakładów Naukowych w zawodzie mechanik urządzeń 
hydraulicznych, pneumatycznych i klimatyzacyjnych, co tłumaczy brak 
dziewczyn w klasie. Część z nas, we wcześniejszym procesie rekrutacji 
do LZN-u, złożyła dokumenty o przyjęcie do 5-letniego Technikum, 
ale mimo bardzo wysokich ocen  na świadectwach ukończenia Szkoły 
Podstawowej, nie zostaliśmy przyjęci i otrzymaliśmy ofertę kontynu-
owania nauki w Liceum Zawodowym. 
A ponieważ motywem przewodnim w staraniach się do LZN-u była chęć 
latania czy związania się z lotnictwem, to część nie przyjętych do tech-
nikum wylądowała w Liceum Zawodowym. 
Na początku września większość z nas była już w mundurkach lotni-
czych uszytych na miarę w nieistniejącej od 2001 roku Spółdzielni Kra-
wieckiej „Polmoda” na ul. Ruskiej 60 we Wrocławiu. 

Ale już 1. października na tradycyjnym Ślubowaniu klas 1-szych LZN-
-u, wszyscy paradowaliśmy uliczkami pomiędzy budynkami internatu 
w mundurkach, z mewkami lotniczymi w klapach marynarek i emble-
matem LZN-u. Podziwiali nas licznie przybyli oficjalni goście, jak i nasi 
Rodzice, z którymi można było zrobić sobie zdjęcie na tle jednego 

Historia IV BL sprzed 40 laty 
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z dwóch samolotów Lim 5, jakie wówczas stały przed budynkiem głów-
nym LZN-u.  
Z tamtego dnia też jest jedyne zdjęcie klasowe, na tle „kraty” w naszej 
klasie historycznej, z wychowawczynią panią mgr Marią Mróz, 
którą w 3 klasie zastępuje pan mgr Andrzej Stepnowski, nauczyciel 
WF-u. Nauczycielami wiodących przedmiotów byli, m.in. matematyka 
– mgr. Marrcelina Tubis; jęz. polski – mgr Helena Waniak; fizyka – mgr 
Wiktor  Kopijkowski; chemia – mgr Krystyna Huk-Gans oraz technologii 
– mgr inż. Marian Skąpski, a podstaw budowy maszyn i urządzeń uczył 
nas mgr inż. Benedykt Tomalik.    

Ówczesny LZN to nie tylko budynek szkolny czy budynki warsztatowe, 
ale to też 8 budynków internatu, w których mieszkali koledzy i koleżanki 
z najdalszych zakątków Polski. Skrajnie oddalonymi rodzinnymi  miej-
scowościami  naszych kolegów z klasy było m.in. Węgorzewo 
(kol. Krzysztof Kondzielewski i kol. Lech Gąsiewski) oraz Międzyrzec 
Podlaski (kol. Marek Majewski). I właśnie w jednym z tych budynków 
tj. nr 2, przyszło mieszkać przez kolejne 4 lata, prawie połowie uczniów 
naszej klasy, z których ja miałem najbliżej do domu, bo ok. 100 km. 
Zasadą było, że mieszkańcami poszczególnych budynków internatu 
byli uczniowie równorzędnych klas, i dlatego ja i moi koledzy 
z klasy, mieszkaliśmy z rówieśnikami z klas a i b 5-cio letniego techni-
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kum. Opiekę nad nami sprawował wychowawca Internatu LZN 
pan Michał Żołud, na co dzień pracujący w Kombinacie PZL-HYDRAL, 
mający do pomocy dwóch tzw. komendantów budynku, którymi byli 
starsi koledzy z 3 klasy technikum. Ponadto na nas, mieszkańców bu-
dynku nr 2, „oko miał” nowy kierownik internatu LZN mgr. Henryk Urba-
niak, mieszkający z rodziną na 1-szym piętrze. 

I tak po 4 latach „walki z przeciwnościami losu” w murach LZN-u, 
w maju 1982 roku, nadchodzi czas matury do której z klasy 4 BL przy-
stępuje nas 24 tj. dopuszczonych zostaje do niej przez Radę Peda-
gogiczną. Pozytywne zdanie egzaminów maturalnych, pisemnie 5-cio 
godzinne pisanie wypracowania z języka polskiego oraz za dwa dni 
rozwiązywanie 5 zadań z matematyki i do tego do wyboru egzaminy 
ustne z dwóch przedmiotów do wyboru. 
Pozytywne zdanie matury części z nas otwierało drogę, do zdawania 
kolejnych egzaminów tj. na studia, którymi wówczas dla absolwentów 
LZN-u, były głównie Politechniki, Akademie Rolnicze oraz Wojskowa 
Akademia Techniczna, czy dęblińska „Szkoła Orląt”. Ostatnim akcen-
tem pobytu w murach Lotniczych Zakładów Naukowych, było podpi-
sanie w dniu 9 czerwca 1982 roku, „Roty Przyrzeczenia Absolwentów 
LZN”. 
I ta okrągła rocznica zakończenia nauki w LZN-ie  i rozjechania się po 
Polsce i nie tylko, stała się impulsem spotkania absolwentów 
klasy IV BL i powrotu w mury Naszej Szkoły w dniu 25 czerwca 2022 
roku, kiedy to odbywało się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
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Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków 
LZN, którego też od lat jestem członkiem i jak mam możliwość uczest-
niczę w jego spotkaniach, co polecam wszystkim absolwentom LZN, 
bo jest to powrót do młodości i bezpowrotna okazja spotkać się m.in. z 
Naszymi Nauczycielami z tamtych lat.  

A wracając do naszego 40-lecia, to po zebraniu, przeszliśmy do  Izby 
Historii LZN mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku byłego In-
ternatu nr 1, w którym też znajduje się siedziba Stowarzyszenia. 
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I tam mieliśmy okazję zapoznać się ze zgromadzonymi eksponatami 
związanymi z historią Lotniczych Zakładów Naukowych, jak i faktami 
historycznymi, które nam wówczas uczniom nie były znane, a które 
przedstawiła Profesor Barbara Ostroróg, poświęcając nam swój czas, 
za co bardzo dziękujemy.
Potem nadszedł czas wspomnień we własnym gronie w zaciszu wro-
cławskich lokali, które dla większości kolegów skończyły się podobno 
nad ranem.

Na zakończenie tego krótkiego wspomnienia, dodam, że na to nasze 
spotkanie przybyli koledzy:
Marek Kazimierz; Jacek Krawczyk, Marek Majewski, Władek Osiniak, 
Mariusz Pikul, Krzysztof Tomkowiak, Jacek Tulwin i piszący te słowa 
Paweł Wojewoda oraz kolega Marek Kardasz z równorzędnej klasy b 
Technikum, mieszkający z niektórymi z nas w internacie, który za rok 
ma ten sam jubileusz i „podglądał” jak to zorganizować dla swojej klasy.      
Kończąc należy wspomnieć, że z kilkoma kolegami już na pewno 
nie spotkamy się, a są to: Darek Bartoszek, Mirek Łania, Romek Matyla 
i Darek Toman. Cześć ich Pamięci!

Paweł Wojewoda



Seniorki w Izbie Historii i Tradycji LZN
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W dniu 27. lipca Izbę Hiztroii i Tradycji LZN odwiedziły panie z Klubu 
Seniora z Parafii św.św. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu. 
Wśród obecnych była Absolwentka, rocznik 55/56, Zenia Grzywocz 
zd. Piskuła, której śp. mąż Jan i syn Jerzy byli naszymi Absolwentami, 
a także pani Krysia Jany, mama Absolwentki Aureli, rocznik 2001/2002.  
Klubem kieruje pani Urszula Krajewska, nasza była pracownica. 
Jak widać, od dawna, ta szkoła skupia całe rodziny i mieszkańców 
Psiego Pola.
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Panie zapoznały się z historią miejsca, szkoły i pamiątek zgromadzo-
nych w Izbie Historii i Tradycji LZN.
Wspominały swoje związki ze szkołą i Absolwentami - mieszkańcami 
Psiego Pola oraz ważne wydarzenia, m.in. czarną ospę 1963 roku.
Spotkanie okazało się bardzo udane, a panie wyraziły chęć częstszych 
wizyt w Izbie Historii.

Praktyki zagraniczne to już kilkuletnia tradycja w LZN. Uczniowie dzięki Pro-
gramowi Erasmus+ mogą przez miesiąc sprawdzić swoje możliwości w za-
granicznych firmach. W tym roku odbyły się dwie tury praktyk – dla uczniów 
po gimnazjum oraz po podstawówce. Praktyki to dobry moment, żeby zbierać 
wszelkie doświadczenia i wzmacniać swoje umiejętności.  Kto wie, które do-
świadczenie może się w przyszłości przydać.
Poniżej relacje opiekunów praktyk z Hiszpanii „Europa dla LZN VI”, popnieważ  
zwykle są oni w lekkim dystansie i często widzą inaczej niż sami uczniowie.

Praktyki zagraniczne uczniów LZN 

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej
20  kwietnia b.r. tradycyjnie złożone zostały kwiaty i zapalone znicze 
pod pomnikiem Więźniów Gross-Rosen. W uroczystości wzięli udział 
członkowie Stowarzyszenia oraz grupa uczniów z klasy mundurowej 
LZN wraz z opiekunem.
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Praktyki okiem opiekunów:
„Z wizytą w zakładzie pracy.
W czwartek /12.05.22/ odwiedziłyśmy firmę o nazwie Suministros Herco. 
Pracują tam Maja Niedźwiedzińska z 3 dtp i Michał Thedy z 3 ctp.
Firma ta współpracuje z polską firmą Algontec z Kostrzyna nad Odrą.
Dyrektor tej firmy zapytany o zalety praktyk stażowych w ramach programu 
Erasmus powiedział, że z jednej strony jest to okazja dla uczniów na zdobycie 
nowych umiejętności i poznanie zasad pracy w innym kraju, a z drugiej strony, 
po pracy , okazja na poznanie nowej kultury w kraju, w którym uczniowie nie 
zamieszkują na stałe.

Jeśli chodzi o wady – nie widzą żadnych, ponieważ uczniowie uczą się szyb-
ko, jedyna rzecz, która stanowiła problem to czas, który musieli poświęcić, 
aby przygotować dokumentację i miejsca pracy zgodnie z wymogami progra-
mu Erasmus, ale warto było.

Dorota Iwasieczko

***
Po zapoznaniu się z Saragossą i zakładami pracy w pierwszych 2 tygodniach 
przyszedł czas na codzienne zajęcia; dalekie dojazdy na obrzeża miasta, 
męczące upały do 36 stopni… Z tym większym niepokojem jechaliśmy na wi-
zytację kolejnych praktyk i tym większa była nasza radość, że wszystko oka-
zało się być OK. Pracodawcy chwalili naszych za punktualność, sumienność 
i rzetelne wykonywanie obowiązków. Niektórzy z uczniów otrzymali już nawet 
propozycje stałego zatrudnienia… Wykonywana praca odpowiadała oczeki-
waniom i kwalifikacjom oraz poznaniu całości łańcuchów produkcji danego 
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zakładu. Mechanicy naprawiali alternator, wymieniali wał korbowy w ciągniku 
siodłowym i koła. Mechatronicy obsługiwali w normalnym procesie produkcji 
sterowane numerycznie maszyny warte kilka mln Euro i kontrolowali jakość 
wyrobów. Niekiedy zdarzało się logistykom przyklejać etykiety. Ale przecież 
bez nich towar nie może opuścić magazynu… Po zakończonej pracy ucznio-
wie chętnie korzystali z popołudniowych spacerów, możliwości poznania mia-
sta z innej strony (zabytków antyku czy miejsc wpisanych na listę UNESCO) 
oraz kształtowania umiejętności kulinarnych. Teraz z utęsknieniem wyczeku-
jemy zapowiedzianego na kolejny tydzień ochłodzenia i sobotniej wycieczki 
do Barcelony. ***
Poza pracą uczniowie mieli też możliwość rozwoju kulturowego, jest to je-
den z elementów edukacji realizowanej w ramach Erasmusa. Poznawanie 
innych kultur, zwyczajów oraz przyzwyczajeń ułatwia później funkcjonowanie 
w środowisku międzynarodowym, stąd wycieczki krajoznawcze i muzealno-
-wystawiennicze. Jak powiedział jeden z opiekunów „Nie samą pracą żyje 
człowiek…”:
Symbolicznymi słowami wypowiedzianymi przez jednego z uczestników 
przedstawiamy kolejną odsłonę relacji z Saragossy.
Poza codziennymi obowiązkami wykonywanymi w zakładach, uczniowie mieli 
możliwość uczestniczenia w fakultatywnych wycieczkach i wyjściach zorga-
nizowanych przez opiekunów. Dzięki nim każdy z uczestników miał okazję 
poprzez własne zmysły doświadczyć piękna stylu mudejar zachowanego 
w doskonałym stanie na zamku Aljaferia w Saragossie. Bogato zdobione kruż-

ganki oraz komnaty pełne orientalnych ornamentów dają wrażenie pobytu 
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Zakończenie roku szkolnego 2021/22 
Był skwarny poranek 24. czerwca 2022 roku, na termometrach słupki rtęci do-
bijały 25 stopni i szły w górę – była to zapowiedź pięknego dnia, zakończenia 
roku szkolnego 2021/2022.
W tym dniu na placu apelowym zebrali się uczniowie klas 1-3 obu typów szkół 
wraz z rodzicami i opiekunami. Wśród zebranych byli przedstawiciele Woj-
skowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu, UTC – naszego Zakładu Patro-
nackiego. Obecni byli też przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Absolwen-
tów… LZN oraz druga najliczniejsza po uczniach grupa – Nauczyciele.
Były podziękowania, życzenia, odczytanie listy uczniów, którzy w tym roku 
osiągnęli wysokie wyniki w nauce – było ich wielu.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że tak ambitnie będzie-
cie pracowali też w następnym roku szkolnym.
Po uroczystym apelu i krótkim programie artystycznym uczniowie udali się 
do swoich klas na spotkania z wychowawcami, gdzie odebrali świadectwa, 
wyróżnienia i dyplomy.

w zupełnie innym kraju i kulturze niż w rzeczywistości byliśmy. Poza zabytkami 
kultury uczniowie mogli aktywnie wędrować przez dwie atrakcyjnie przyrodni-
czo i krajobrazowo trasy trekingowe w okolicach miasta. W trakcie wędrówki 
uczniowie poznali procesy geomorfologiczne zachodzące na obszarach pół-
pustynnych i wzdłuż środkowego biegu rzeki Ebro oraz wzięli udział w lekcji 
geologii na żywo. Wszystkie ze zorganizowanych wyjść umożliwiły poznanie 
miasta i okolic z zupełnie innej strony niż ukazują typowe przewodniki.

Relacje przygotowali: Michał Suszczewicz i Jakub Możejko

Tak to wyglądało teraz, zaś nowym roku szkolnym prawdopodobnie również 
będą dwie tury praktyk - dla uczniów po podstawówce i po gimnazjum. 
Ale o tym napiszemy w następnym biuletynie.
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SZANOWNI CZŁONKOWIE, ABSOLWENCI,
SYMPATYCY I PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom i ofiaro-
dawcom, którzy przekazywali dotychczas 1% podatku i prosimy o przekazanie 
1% za rok 2022 na naszą działalność statutową. 
Jako organizacja non profit dysponujemy jedynie składkami członków, ofiaro-
wanymi wpłatami oraz 1% podatku.
Środki przeznaczamy na doposażenie Izby Historii, Biuletyny, materiały kroni-
karskie, okolicznościowe, uroczystości, spotkania i bieżącą działalność.
Równocześnie dziękujemy tym członkom, którzy systematycznie opłacają 
składki członkowskie, a pozostałych prosimy o uzupełnienie zaległych 
i bieżące wpłaty.
Serdecznie dziękujemy jeszcze raz sponsorom i darczyńcom, którzy wspierają 
naszą działalność przekazując środki finansowe.
Dziękujemy członkom Stowarzyszenia..., którzy systematycznie opłacają 
składki, pozostałych prosimy o uregulowanie należności - można w ratach.

Konto Stowarzyszenia: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782
z dopiskiem „składka członkowska”, ewentualnie „wpłata na działalność 

statutową” lub „Izbę Historii”.

Izba Historii i Tradycji LZN czynna:
środa – w godz. 10.00 – 19.00; 

wtorek i czwartek - 16.00 - 19.00

Inne terminy do uzgodnienia telefonicznie lub mailowo.

W każdą środę od godz. 10.00 odbywają się spotkania Absolwentów, 
Nauczycieli i Sympatyków Stowarzyszenia. 

Mile widziani goście, a szczególnie mieszkańcy Psiego Pola 
ZAPRASZAMY.


