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To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha. 
                                 Emilia Waśniowska

  Wesołych Świąt bez zmartwień, 
  z barszczem, grzybami, z karpiem.
  Z gościem, co niesie szczęście, 
  czeka nań przecież miejsce…
  Wesołych Świąt, a w święta 
  niech się snuje kolęda, 
  i gałązki świerkowe 
  niech Wam pachną na zdrowie.

 W tych wyjątkowych dniach i Nowym Roku 2012  
 życzymy zadowolenia i szczęścia osobistego.
 Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia 
będzie dla Was okazją do spędzenia miłych chwil  w gronie 
najbliższych, w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości
a Nowy Rok,  by stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei.

 Wszystkim Członkom Stowarzyszenia..., 
Absolwentom  i Sympatykom z Rodzinami 
                      w imieniu Zarządu
                                                                        życzy

                                              Robert Helak - Prezes 
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NOWOROCZNE SPOTKANIE 2012

 Kontynuując tradycję spotkań Absolwentów-Seniorów i wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom Członków Stowarzyszenia i Absolwentów, Zarząd 
podjął decyzję o zorganizowaniu noworocznego spotkania Członków, 
Seniorów-Absolwentów i Absolwentów LZN.
 Ponieważ naszym celem jest integracja absolwentów naszej szkoły 
i rozwijanie Stowarzyszenia, wierzymy, że zechcecie Państwo wspólnie święto-
wać  początek Nowego Roku 2012.
Zawsze, wszystkim bliska była i jest szkoła, którą ukończyliście, dlatego 
spotkanie odbędzie się na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych /w daw-
nej stołówce szkolnej/ w dniu 11 lutego 2012 roku /sobota/.
Początek  spotkania o godzinie 13.00. Koszt uczestnictwa 75zł od osoby.
Mile widziane osoby towarzyszące. 
 Ze względów organizacyjnych należy dokonać zgłoszenia 
uczestnictwa na adres Stowarzyszenia... lub telefonicznie do dnia 
25 stycznia 2012r. 
Jednocześnie prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia 
lub w siedzibie, także w terminie do 25 stycznia, które będzie potwier-
dzeniem udziału w spotkaniu.
 
KONTO - 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782   /z dopiskiem - Spotkanie 
Noworoczne/
Dyżur w Stowarzyszeniu: środa w godz. 10.00 - 13.00
tel. 71/3307053  

Będziemy wdzięczni za każdą dodatkową wpłatę.

W programie przewidujemy:
- występy zespołu „Ferajna” i Absolwentów
- prezentację indywidualnych zainteresowań Członków, Absolwentów 
  i Stypendystów
- przedstawienie dorobku Stowarzyszenia
- towarzyskie rozmowy i wspomnienia
- ciepłe posiłki i zimne zakąski, kawę i herbatę
- tańczymy do melodii z dawnych i nowych lat

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Szanowni Absolwenci, Koleżanki, Koledzy
i Sympatycy Stowarzyszenia...

  Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje 
wszystkim Członkom, Absolwentom i Sympatykom, 
którzy przekazali na cele statutowe Stowarzyszenia 
1% podatku za 2010 rok.
 Środki te wykorzystujemy na stypendia dla najlep-
szych uczniów technikum, biuletyny, okolicznościo-
we wydawnictwa i nagrody dla uczniów.
 Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek Członków 
i darowizm a Zarząd pracuje wyłącznie społecznie. 

 Wierzymy, że Absolwenci z sympati ą a nawet tęsknotą wspominają 
czasy pobytu w szkole, dlatego apelujemy WPISZCIE SIĘ DO STOWARZYSZENIA,
by nie tylko powiększać grono członków, ale także działać na rzecz naszego 
środowiska i szkoły kontynuując Jej dobre tradycje.
 Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej działalności i prze-
kazanie na podane konto 1% podatku za rok 2011.

W swoim druku PIT wypełnij rozdział „dla organizacji pożytku publicznego” 
- Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów 
Naukowych, ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław -   KRS 0000265272.

STYPENDYŚCI - Marcin Białas, Sebasti an Kałużyński /obaj z 4BT/

DOŁĄCZYLI DO NAS - Danuta Jochymek, Leszek Grajczyk, Bohdan Jetz, 
Benedykt Tomalik, Mirosław Łyszkiewicz, Kazimierz Pabisiak, Waldemar 
Palacz, Mirosław Krawczyk, Tadeusz Żuk, Stanisław Śpiewak, Kazimierz 
Pater.

ODESZLI -  Jasiński Zdzisław /czł. Stow./, Świąder Leszek /naucz. zaw./,
                   Trojanowski Jakub /prac. lab. tech./
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