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Wesołych Świąt
Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy Wam i Waszym Rodzinom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Aby spotkania w pełnej miłości
i nadziei rodzinnej atmosferze
zapewniały spokój a także dawały
siłę do mierzenia się z codziennosćią.
Życzymy pelnego optymizmu
wiosennego nastroju
i smacznego wielkanocnego jajka.
				
					
					

W imieniu Zarządu
życzy
Prezes Robert Helak

Spotkanie noworoczne.

Atmosferę tworzyły także słyszane
w tle melodie z lat 60-tych.
Uczestnicy mieli okazję zagrać
mecz w kręgle – wygrał Andrzej Świerad ze swoją drużyną.
Siebie, rodzinę i Bolesławiec prezentował Franciszek Kaśków.
Po raz kolejny uczestniczył w spotkaniu znany, wybitny alpinista i himalaista Aleksander Lwow.
Hobby-haft krzyżykowy Ryszarda Marszałka podziwialiśmy oglądając jego
piękne obrazy przyrody.
Wierzymy w celowość takich
spotkań, ponieważ integrują środowisko LZN i przywołują, czasem zatarte
w pamięci obrazy z lat szkolnych.
Zapraszamy członków i Absolwentów
do jeszcze liczniejszego udziału.
Barbara Ostroróg.

2 lutego 2013 roku w Klubie „Creator” odbyło się trzecie „Spotkanie
Noworoczne”. Przy jednym stole zasiedli absolwenci i nauczyciele kilku
pokoleń, m.in. Barbara Dworzak, Roman Marszałek, Barbara Ostroróg,
Marian Skąpski, Teresa Kasztelaniec-Jaworska, Joanna Zielińska.
Gościliśmy również Panią dyrektor
LZN Jolantę Mazurkiewicz-Kaczyńską.
Po oficjalnych powitaniach, wystąpieniach i życzeniach noworocznych Prezes Robert Helak wręczył Panu Janowi
Piaseckiemu dyplom jubileuszowy
z okazji ukończenia 80 lat. Jubilatowi
tradycyjnie odśpiewano 100 lat.
Wspomnieniom, rozmowom i żartom
towarzyszyły indywidualnie i chóralnie śpiewane piosenki o szkole, turystyczne i znane przeboje z dawnych
Jak o tym spotkaniu pisze jeden
lat. Śpiewał i akompaniował na gitaz uczestników - Janusz Granek.
rze Krystian Harasimiuk.
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„Żałuj rudy, żałuj .... „.

marynarkach mundurów, które mimo
Tak w starym polskim filmie mówił ich wyszydzania i niechęci do noszenia, zawsze wyróżniały nas - uczniów
przyjaciel po powrocie z wesołego
miasteczka, do kolegi, który nie mógł LZN z grona całej reszty. Uważam,
że powinny nadal obowiązywać pobyć tam z nimi.
nieważ ich noszenie unifikuje ubiór
I ja rownież mogę tak napisać.

Żałuj rudy, żałuj. Zapewne do tego
dnia podobnie jak większość członków naszego Stowarzyszenia i ja nie
miałem odpowiedniej „determinacji”
by skorzystać z możliwości spędzenia
znakomitych chwil w gronie kolegów
ze wspólnej ławy oraz naszych wychowawców, nauczycieli. Teraz mogliśmy
na jednym poziomie, ale z zachowaniem szacunku dla „starszych”
powspominać i wymieniać doświadczenia zdobyte przez lata, jednak
czuliśmy się tak, jak by czas się zatrzymał. Radość towarzyszyła wszystkim.
We wspomnieniach przeplatanych
śpiewami do akompaniamentu gitary
odnajdowalismy się w przykrótkich

ucznia, nie wyróżnia w chory sposób
i nie dzieli na modnych i tych, których
na modę nie stać.
Ale wracając do naszego spotkania
noworocznego.
Niewątpliwą przyjemnością po „grze
wstępnej” ( powitanie, przemowy,
obiadek ), były zawody towarzysko
skomletowanych drużyn. Wiem
na pewno, że ktoś wygrał. Może jeszcze się odegramy?
Czyli.
Jeżeli jesteśmy w Stowarzyszeniu,
nie unikajmy wspólnych spotkań.
Piszę te słowa do moich kolegów, którzy jeszcze raz odmówili sobie wielkiej
przyjemności wspólnego spotkania.
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A czas płynie i jest go stale mniej do
okazji by sobie powiedzieć - cześć stary, co u Ciebie. Coraz mniej by podziękować nauczycielom za ich wkład w
nasze miejsce zawodowe i za opiekę,
którą wielu z nas od nich otrzymało.
A przede wszystkim potwierdzeniem, ze jest się dumnym z bycia częścią wielkiej Rodziny LZN’owców.
Janusz Granek 1976
----

Dzień Otwarty w Lotniczych
Zakładach Naukowych

Dzień Otwarty Lotniczych Zakładów
Naukowych odbył się w tym roku 22
lutego. Dawno nie odwiedziło nas
tylu gości. Przyszły przedszkolaki z
Przedszkola Nr 71, uczniowie ze Szkół
Podstawowych: Nr 98, 10, 5; z Gimnazjów: Nr 2, 16, 39, 5, 24, 13, 11, 14,
Z pewnością jest to zasługą atrakcji,
jakie zdołaliśmy na ten dzień przygotować. Głównym wydarzeniem stała
się wizyta Centrum Nauki Kopernik z
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Warszawy, które przybyło do nas ze
swoją ekspozycją, rozlokowało się w
auli i dało okazję zwiedzającym doświadczyć, dotknąć, zaobserwować
niektóre prawa fizyki, budowę człowieka, poćwiczyć spostrzegawczość i
przetestować sprawność zmysłów.
Uczniowie ze swoimi nauczycielami
przygotowali wiele ciekawych pokazów, konkursów i wystaw. Odbył się
maraton odkryć fizycznych, mecze
matematyczne, multimedialne zabawy z językami obcymi , konkurs
piosenki angielskiej, multimedialny
konkurs Gospodarka Świata i kartograficzny Łap Trop. Szkolne Koło Robotyki zaprezentowało Turniej Walki
Robotów dydaktycznych, pracownia
mechatroniki odkryła przed widzami
tajniki mechatroniki a zainteresowani mogli obejrzeć prezentację multimedialną symulacji procesu obróbki
CNC i wystawę firmy Hamilton a także
udać się na wyprawę w świat elektroniki. Zaprezentowano wyniki konkursu

Historia w Obrazach, pokaz udzielania
pierwszej pomocy, siatkarze rozegrali
turniej a uczennice LO przygotowały
warsztaty edukacyjne Mam Haka na
Raka. Klasa I dt przygotowała prezentację nowego kierunku kształcenia
technicznego – eksploatacja portów i
terminali. Wolontariat szkolny przygotował Dzień Adopcji Zwierząt a prace
uzdolnionych plastycznie i literacko
uczniów skomponowały się w wystawę ich twórczości Życie Szkoły – Twórczość Uczniów. W bibliotece udostępniono kroniki szkolne z lat ubiegłych i
wydawnictw na temat LZN. Znalazła
się tam również bogata kronika naszego Stowarzyszenia.
Dużym zaskoczeniem okazał się
„Strzelec” – Szkolne Koło Ligi Obrony
Kraju. Uczniowie przygotowali wystawę militariów – modeli czołgów i
replik broni. Sami wystąpili w mundurach morow, wzbudzając wielką
ciekawość zwiedzających. Oblegały
ich przedszkolaki i gimnazjaliści.
Gościliśmy również naszego absolwenta ppłk. Ryszarda Chachurskiego z
Wojskowej Akademii Technicznej, który przybył do nas z prezentacją Instytutu Lotnictwa i wykładem. Pan pułkownik wysoko ocenił i był wyraźnie
pod wrażeniem wyposażenia szkolnej
pracowni mechatronicznej. Ukoronowaniem dnia stało się spotkanie
z gen. Mirosławem Hermaszewskim
– naszym jedynym jak dotąd polskim
astronautą. Opowiedział nam o swoim locie w kosmos, wrażeniach, życiu

i przyjaciołach z kręgu kosmonautów
świata. Zaproszony chętnie pozował
do zbiorowego zdjęcia.
Dla organizatorów był to dzień ukoronowania wszystkich wysiłków i długich miesięcy przygotowań. Byliśmy
szczęśliwi, że po tylu latach niebytu
w obiegu społecznym znów zaistnieliśmy w telewizji lokalnej, w radiu i,
że odwiedziło nas tylu młodych ludzi.
Wielu pytało, jakie mają szanse dostać
się do tej szkoły za miastem. Miejmy
nadzieję, że sukces Dnia Otwartego
przełoży się w nowym roku szkolnym
na nabór uczniów do odradzającego
się technikum.
Teresa Kasztelanie-Jaworska

----

Lekcje wychowawcze

W ramach współpracy ze szkołą i
przybliżania aktualnie uczącej się młodzieży historii szkoły i Stowarzyszenia
uczestniczyliśmy w lekcjach wychowawczych. Z uczniami 4 klas pierwszych technikum spotkali się Robert
Helak i Barbara Ostroróg.
Młodzież z zainteresowaniem
wysłuchała opowieści o szkole i Stowarzyszeniu i Absolwentach oraz ich
różnych karierach zawodowych. Młodzież miała okazję zajrzeć do kronik,
wydawnictw i biuletynów.
Pragniemy w ten sposób zachęcić uczniów do większego zaangażowania się w życie szkoły i rozwijania swoich zainteresowań.

Komisja stypendialna

Komisja Stypendialna Stowarzyszenia przyznała na II semestr roku
szkolnego 2012/2013 dwa stypendia
edukacyjne uczniom klasy II technikum w LZN. Otrzymali:
- Rafał Rudnicki – średnia ocen 5,06,
zachowanie wzorowe. Interesuje się
wieloma dziedzinami nauki, szczególnie matematyką, przedmiotami
ścisłymi. Bierze udział w konkursach
matematycznych i językowych.
- Rafał Rożak – średnia ocen 5,06,
zachowanie wzorowe, interesuje się
przedmiotami ścisłymi, bierze udział
w licznych konkursach matematycznych, językowych i ścisłych.
Rafał Rudnicki – aktualnie jestem
uczniem II klasy technikum o profilu mechatronik. Nie bez powodu wybrałem
ten kierunek: od dziecka interesowały
mnie urządzenia elektroniczne, przy
których często majsterkowałem. Potrafiłem spędzić parę godzin w piwnicy,
rozkładając stare radio dziadka. Teraz
najbardziej pasjonuję się robotyką oraz
podstawa programowania. Właśnie w
tych dziedzinach widzę swoją przyszłość
oraz chciałbym pójść na studia związane
z tymi kierunkami.

DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Dziękujemy tym członkom, którzy systematycznie opłacają składki.
Jesteśmy organizacją non profit, składki i
ewentualne darowizny są jedynymi środkami pozwalającymi na rytmiczne funkcjonowanie Stowarzyszenia.
Prosimy zatem o dokonanie wpłat, składek
zaległych i bieżących.
Zarząd

Zjazd Absolwentów 1963
Komitet Zjazdu Absolwentów 1963
informuje, że Zjazd odbędzie się w
dniu 18 maja br. Od godziny 10.00 na
terenie Lotniczych Zakładów Naukowych /w dawnej stołówce/.
Wpłaty, po informacji telefonicznej
lub mailowej Komitetu, należy dokonać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Zjazd Absolwentów 1963”.
Numer konta – 32 1020 5226 0000
6702 0230 3782 lub w siedzibie
Stowarzyszenia w każdą środę w
godz. 10.00 – 14.00.
Ostateczny termin:
30 kwietnia 2013r.
Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
informuje, że Walne Zgromadzenie
członków Stowarzyszenia odbędzie
się w dniu 8 czerwca 2013r. w Lotniczych Zakładach Naukowych /dawna
stołówka/ o godzinie 10.00. Zgodnie
ze Statutem obecność członków jest
obowiązkowa.
Prosimy o zarezerwowanie własnego czasu i liczny udział w zebraniu.
Szanowni Absolwenci,
Sympatycy i członkowie Rodzin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom, którzy przekazali 1% podatku
i inne darowizny na cele Stowarzyszenia.
Środki te wykorzystamy na stypendia i okolicznościowe wydawnictwa.

Zespół redakcyjny: Barbara Ostroróg, Joanna Zielińska, Teresa Kasztelaniec-Jaworska
www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl //www.klublzn.pl //e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm, stowarzyszenie_lzn@neostrada.pl
tel./fax 71/ 330 70 53 (bezpośredni), 71/ 345 61 79 w. 154
dyżur: środa 10.00 - 13.00
KRS 0000265272
KONTO BANKOWE 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

Zarząd

