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Od 1 kwietnia 2012 roku, w wyniku wyborów, nowym dyrektorem Lotniczych Zakładów
Naukowych została mgr Jolanta Mazurkiewicz
- Kaczyńska, nauczyciel chemii i przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie
Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków
Lotniczych Zakładów Naukowych
we Wrocławiu

Kilka słów o szkole
Aktualnie jesteśmy po drugim naborze
i z wielką radością mogę powiedzieć, że zainteresowanie naszymi kierunkami kształcenia
było duże. Od września uczniowie rozpoczną
naukę w klasach technicznych kształcących
w nowych zawodach: technik informatyk
oraz technik eksploatacji portów i terminali.
Pełny nabór mieliśmy także do już istniejących
klas - kształcących w zawodach technik mechanik i mechatronik.
Ponadto, po kilku latach przerwy, udało się
utworzyć klasę w Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności: operator obrabiarek skrawających.
W tym momencie dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy w różny sposób zaangażowani
byli w promowanie naszej szkoły, a co za tym

idzie, nowych kierunków kształcenia. Dziekuję również Zarządowi Stowarzyszenia,
który promuje szkołę w swoich biuletynach i na stronie internetowej.
To, że dzisiaj cieszymy się tym co mamy,
jest naszym wspólnym sukcesem. Jeszcze
raz serdecznie dziękuję.
Od nowego roku szkolnego chcę, aby
szkoła była widoczna w środowisku lokalnym. Ważnym elementem tego działania
jest bezpośredni kontakt ze szkołami niższego szczebla w okolicy, organizacja imprez dla lokalnej społeczności i współpraca z pracodawcami - nadmienię, że firma
Bosch obejmie patronatem klasę drugą
mechatroniczną.
W szkole ważni są uczniowie i ich rodzice. Możemy ich przyciągnąć do siebie,
jeżeli zaproponujemy bogatą ofertę edukacyjną, ciekawe zajęcia pozalekcyjne czy
też inne formy spędzania wolnego czasu.
Musimy być otwarci na ich propozycje
i współpracę. Jeśli potrafimy temu sprostać, to kolejnym istotnym elementem
będzie podejmowanie działań, które
wpłyną na kształtowanie pozytywnego
wizerunku szkoły.
Myślę, że małymi krokami osiągniemy
cel a o skuteczności działań na pewno
będzie się mówić.
Pozdrawiam wszystkich, życzę udanych wakacji i zapraszam do Lotniczych
Zakładów Naukowych .
Dyrektor
Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska
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Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze
16 czerwca 2012r.

Skrót sprawozdania Zarządu
za okres 2010-2012.

W okresie sprawozdawczym Zarząd działał
w składzie:
prezes - Robert Helak,
wiceprezes - Brbara Ostroróg,
sekretarz - Danuta Biernacka,
skarbnik - Janusz Pławiak,
członkowie - Andrzej Jeleń, Marian Skąpski,
Joanna Zielińska.
W wyżej wymienionym okresie odbyły się
dwa Walne Zgromadzenia:
- 12 czerwca 2010r. - sprawozdawczowyborcze
- 11 czerwca 2011r. - sprawozdawcze.
Walne Zgromadzenie /11 czerwca 2011r. /
podjęło uchwałę o zmianie zapisu w statucie
polegającą na:
- wydłużeniu kadencji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego z dwóch do
czterech lat,
- o zwiekszeniu liczby członków Zarządu
z 7 do 9 osób,
- o skróceniu czasiu między pierwszym
a drugim terminem zebrania z jednej godziny
do pół godziny.
Wymienione zapisy zostały zatwierdzone
przez Sąd Rejestrowy i obowiązują
od 11 czerwca 2011r.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie
uczestniczyło w obchodach 65-lecia LZN. Podczas uroczystości wręczono Złoty Laur Stowarzyszenia - dyrektorom - Ignacemu
Bekierowi, Piotrowi Kończykowi oraz Lotniczym Zakładom Naukowym, w imieniu których
Laur odebrała dyr. Barbara Oleszek.
Na uwagę zasługuje fakt, że Stowarzyszenie
działa od 4 października 2006 roku.

Na dzien 16 czerwca 2012 roku Stowarzyszenie liczy 204 członków. mamy nadzieję, że
nasze działania przyczynią sie do pozyskania
nowych członków.
Szkoda, że mury naszej szkoły opuściło ponad 15 tys. absolwentów a tylko nieliczni identyfikują się ze szkołą i Stowarzyszeniem
- ZAPRASZAMY Jednym z zadań statutowych Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności integracyjnej
członków Stowarzyszenia poprzez działalność
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
26 czerwca 2010 roku na lotnisku Aeroklubu
Wrocławskiego w Szymanowie został zorganizowany Piknik Lotniczy z okazji 65-lecia
Aeroklubu i lotnictwa na Dolnym Śląsku.
Zarząd Stowarzyszenia we współpracy z dyrekcją Lotniczych Zakładów Naukowych otworzył stoisko promocyjne, na którym były do
nabycia gadżety Stowarzyszenia, rozdawano
uczestnikom Pikniku drobne upominki. Głównym celem otwarcia stoiska była promocja
Stowarzyszenia oraz zasobów edukacyjnych
LZN-u. Do uczestnictwa w Pikniku Stowarzyszenie zaprosiło wszystkich swoich członków.
Przybyło sporo osób. Zdjęcia z Pikniku są do
obejrzenia na stronie www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl
11 lutego 2012 roku zostało zorganizowane
przez Stowarzyszenie “Spotkanie Noworoczne” dla członków Stowarzyszenia, absolwentów i ich rodzin. Było to już trzecie spotkanie,
co powoli staje się tradycją Stowarzyszenia.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uroczystość była bardzo wzruszająca,
ponieważ można było się spotkać z naszymi
wspaniałymi pedagogami, obecnie na emeryturze – z p. Barbarą Dworzak, p. Romanem
Marszałkiem, p. Piotrem Kończykiem, p. Danutą
Klimowicz, p. Tadeuszem Małychą i innymi. Były
kwiaty, życzenia, wspólne zdjęcia i co najcenniejsze wspomnienia. Uhonorowano Seniorów

Absolwentów, którzy ukończyli 80 rok życia
wręczeniem im okolicznościowych dyplomów.
Bardzo interesująco przedstawiał się program
imprezy. Były prezentacje osiągnięć naszych
absolwentów, m.in. himalaisty Aleksandra
Lwowa, fana sportów balonowych Roberta
Helaka, fotografii Joanny Zielińskiej i Piotra
Kuny, wystawę wyrobów hydraulicznych
i pneumatycznych firmy Pawła Oskroby czy
ekspozycję bardzo ciekawych wyrobów użytkowych i dekoracyjnych z ceramiki p. Teresy
Kasztelaniec – Jaworskiej. Był również program
artystyczny czyli występy kabaretu lwowskiego FERAJNA i wspólne śpiewanie – piosenek w
wykonaniu p. Krystiana Harasimiuka i Norberta Szymkowiaka.
W okresie sprawozdawczym odbywało sie
też spotkanie Absolwentów TBS roczników
1956-61, którego uczestnicy zwiedzili szkołę i
spotkali się z władzami Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia wydaje okolicznościowe biuletyny, w sumie było ich 15.
Biuletyny stają się powoli forum wymiany informacji pomiędzy absolwentami, miejscem
odświeżania starych znajomości. Wielu z nich
pisze krótkie teksty ze spotkań klasowych,
wspólnych imprez, zamieszcza wspomnienia
z „dawnych lat” oraz aktualności dotyczące
Stowarzyszenia i społeczności LZN-u. Również
w Biuletynach umieszczane są krótkie wspomnienia o tych, którzy od nas odeszli, zarówno
o członkach Stowarzyszenia jak i nauczycielach
LZN-u. Głównymi redaktorkami Biuletynów są:
Barbara Ostroróg, Joanna Zielińska.
W roku szkolnym 2010/2011 (wrzesień 2010
– sierpień 2011) zostały przyznane 2 stypendia,
wypłacane miesięcznie, najlepszym uczniom
technikum mechanicznego Lotniczych Zakładów Naukowych.
W roku szkolnym 2011/2012 również zostały przyznane 3 stypendia wyróżniającym się
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uczniom Lotniczych Zakładów Naukowych.
Jedno stypendium zostało ufundowane na
okres jednego semestru przez członka Stowarzyszenia. Powoli idea przyznawania stypendiów nabiera znaczenia wśród uczniów
LZN-u i wpływa do nas coraz więcej wniosków.
Jednym z naszych zadań jest współpraca z
dyrekcją i radą pedagogiczną LZN.
Od samego początku staramy się brać czynny udział w dziłalności szkoły w zakresie
kształtowania kierunków edukacyjnych
szkoły, w imprezach, m.in. w Rajdzie Rowerowym i uroczystościach szkolnych, a także
w reklamowaniu szkoły Zależy nam, żeby
jak najwięcej młodzieży chętnie przychodziło do Lotniczych Zakładów Naukowych.
Stowarzyszenie bierze udział w organizacji Festynu „Wakacje z balonem”, który ma
odbyć się 2 wrzesnia 2012 roku, na zakończenie wakcji. mamy nadzieję, że dopisze
pogoda, absolwenci i mieszkańcy.
Dobrze uklada się współpraca z absolwentami - seniorami LZN.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się ze składek
członkowskich, darowizn od sponsorów
i 1% podatku pożytku publicznego.
Stowarzyszenie nie zalega z żadnymi zobowiązaniami wobec budżetu państwa.
Działalność Zarządu i Komisji opiera się
się na pracy społecznej.
Wyciąg ze sprawozdania finansowego:
Rozliczenie Stowarzyszenia za rok 2011
- uzyskane przychody - 24 079,83,- koszty działalności statutowej - 7 881,35,- koszty administracyjne - 4 295,31,- zysk - 11 903,85,-

Wybory do władz Stowarzyszenia
Na podstawie § 20, 21, 22 dokonano wyboru
nowych władz.
Skład Zarządu:
prezes - Robert Helak
wiceprezes - Barbara Ostroróg
sekretarz - Danuta Biernacka
skarbnik - Janusz Pławiak
członkowie - Andrzej Jeleń
Teresa Kasztelaniec-Jaworska
Ryszard Marszałek
Marian Skąpski
Joanna Zielińska
Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - Dariusz Kędziora
członkowie - Irena Dzięcioł
Witold Wenzel
Sąd Koleżeński:
przewodniczący - Piotr Kończyk
Franciszek Kaśków
Urszula Misiek
Wnioski Komisji Uchwał i Wniosków:
1. Nowo wybrany Zarząd wzmocni działania, mające na celu utworzenie Izby Historii LZN ,
2. Zarząd zleci prowadzenie analizy prawniczej,
dotyczącej możliwości prowadzenia w przyszłości działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie ,
3. Zarząd dołoży starań, zmierzających do szerszego promowania Stowarzyszenia w różnych
publikatorach,
4. Komisja Uchwał i Wniosków postuluje podtrzymanie dotychczasowych kierunków działania
Zarządu.

Wszystkie dokumenty i materiały
do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.
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„Klub Labirynt”
ze wspomnień

Mieliśmy już wtedy po 18 lat
i zaczęło nam już mocno doskwierać
„wszędobylskie Oko wyższej władzy”. Akurat my mogliśmy schować
się w redakcji, w małym pokoiku na
piętrze nad wejściem do szkolnej
auli. Ale nadszedł czas, aby pomyśleć o odrobinie prywatności dla
szerszej grupy. Aby było, gdzie pograć w brydża, podyskutować na tematy tylko nas interesujące, a także
móc głośno wyrażać swoje opinie
w prowadzonych sporach i swarach
między sobą. Wynaleźliśmy nieużywaną piwnicę pod salą telewizyjną,
o i zaczęły się podchody do kierownika internatu p. Mastalerza o wyrażenie na to zgody.
Wreszcie po jakimś czasie udało się.
Zaczynaliśmy od sprzątania
i remontu... . Usuwaliśmy resztki starych zbutwiałych kartofli, buraków
i kapusty. Zorganizowaliśmy jakieś
farby, trochę wapna i wybieliliśmy
te dwie komory. Trochę pachniało stęchlizną i kiszoną kapustą, ale
najważniejszym było, że mieliśmy
swój klub, gdzie mogliśmy zachowywać się nieco swobodniej, bez
tego „czujnego oka”. Oczywiście
na początku były częste wizyty kierownika internatu, ale my staraliśmy
się odpowiednio dobierać kolegów
korzystających z klubu i był nawet
opracowany lokalny regulamin korzystania z klubu. Później to już

toczyło się dosyć składnie, znalazł
się jakiś telewizor, trochę sprzętu
radiowego i odtwarzającego muzykę. Pamiętam, że dla rozruszania
i zainteresowania organizowaliśmy
konkursy „kółko i krzyżyk”, było
słuchanie trochę ciekawej muzyki
młodzieżowej, zawsze komuś jakaś
świeża płyta wpadła w ręce, więc
musiała być parę razy odsłuchana.
Także często zasiadało tam kilka zespołów brydżystów. Były też spotkania z ciekawymi ludźmi. Na jednym z nich był Sylwester Chęciński
reżyser filmu „Sami swoi”, nie było
nawet gdzie palca wcisnąć, taki był
tam ścisk.
Koledzy przypomnieli zabawny
epizod z tego spotkania, Robert Lubowski zadał pytanie: - Co ma do
roboty na planie reżyser, gdy ma
takich dobrych aktorów? - ...
Konsternacja, potem wybuch
śmiechu a dalej już zapanowała bardzo lekka atmosfera podtrzymująca
żarty i wiele swobodnych, ale jednocześnie bardzo ciekawych wypowiedzi zaproszonego gościa. Byłoby można długo mówić, ale może
zostawię tego trochę dla innych, by
mogli też dodać swoje trzy grosze.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy
zastanawiam się ciągle jak nam się
chciało, skąd braliśmy do tego energię, skąd zjawiały się takie pomysły,
które się udawały, pomimo, że były
z góry skazane na niemożność lub
bardzo trudną realizację.
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Ale żeby nie było, że tylko dbaliśmy o własne śmieci, to był organizowany kurs żeglarski w Klubie
robotniczym IKAR, przez dwa kolejne lata 63 i 64, wielu naszych kolegów zdobyło tam pierwsze szlify
żeglarskie pływając potem Omegami po Odrze z przystani przy ul. Na
Grobli. Znajdował się tam klub „Delfin”, prowadzony przez inż. Janusza
Nowickiego także wykładającego
w naszej szkole. W drugim roku kursów, prowadziliśmy tam z Władkiem
Prochotem, przygotowania łodzi do
sezonu oraz rejsy nauki pływania na
Omegach z nowymi adeptami żeglarstwa. Udając doświadczonych,
a tak naprawdę to sami, niewiele
więcej mieliśmy doświadczenia (bo
zaledwie jeden sezon pływania).
W klubie „Ikar” zauważyliśmy, że
były niewykorzystane możliwości,
więc zaczęliśmy tam organizować
wieczorki taneczne wykorzystując
jeden ze szkolnych zespołów (było
ich wtedy … hm, dwa), Quizy, jakieś
wstawki satyryczne , skecze dawały
nam satysfakcję a jednocześnie jakoś bardziej umacniały zgranie i namiastkę realizacji wyimaginowanej
misji społecznej. Te doświadczenia
zaowocowały następnym naszym
przedsięwzięciem, ale o tym napisze w nowej bajeczce.
Natomiast tutaj chciałbym
podać jeszcze jeden przykład
zgrania tej aktywnej grupy.
Mieszkaliśmy wtedy w budynku
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nr 8 ( obok izolatki), zaczęła się już
wiosna 66 roku. Przyjął się zwyczaj
po powrocie ze śniadania, wyjścia
poza ogrodzenie szkolne od strony pól Zgorzeliska, poprzebywania
wśród na nowo rodzącej się zieleni,
a niektórzy co „musieli”, na puszczenie dymka. Oczywiście ci nie puszczający uważali, aby nie było wtopy,
ale kiedyś nie zauważyli lub jakiś
spóźniony jeszcze potrzebował jednego dymka …..
Przykuło to uwagę, idącego tamtędy wicedyrektora Solnicy, który
nie wiedział kto to popalał, ale zażyczył sobie, aby ta osoba zgłosiła się
w określonym czasie do dyrektora
Bekiera. Cóż skazany poszedł
po wyrok, przed gabinetem był
zdziwiony bo zastał czekającą całą
grupę wchodzącą razem z nim.
W gabinecie dyr. Bekiera już oczekiwał na winowajcę także dyr. Solnica
i aż westchnął „ ojejku sam kwiat
młodzieży” (byli tam prawie wszyscy funkcyjni samorządu, ZMS-u ,
redakcji itd.). Dyr. Bekier nakazał wg.
Regulaminu - zawieszenie w czynnościach ucznia i zapłacenie opłaty
na Komitet Rodzicielski (chyba było
to 100zł). Akurat z klasą mieliśmy
jechać na wycieczkę więc pieniądze miałem, grzecznie zapłaciliśmy,
pokazaliśmy dowody wpłaty i zostaliśmy skreśleni z listy zawieszonych. Za dwa dni znów zostaliśmy
z Robertem i kilkoma innymi zaprowadzeni do dyr. Naczelnego przez

wychowawcę klasy. Po pytaniu: dlaczego nie jedziesz na wycieczkę padała ta sama odpowiedź nie mam
pieniędzy . Tu następowało następne pytanie: - ile ci brakuje - oczywiście odpowiedź znów była podobna - 100zł-. Usłyszeliśmy wtedy:
-proszę iść do sekretariatu i napisać
podanie o zapomogę i przyjść to ja
zaraz podpiszę - . Oczywiście skwapliwie to wykonaliśmy, poszliśmy do
kasy i odebraliśmy nasze zapomogi.
Mogę skwitować ten przypadek takim tylko stwierdzeniem: „ wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa
i obowiązującego regulaminu szkolnego”. Jest jeszcze wiele ciekawych
historii, ale to już zapraszam do innej bajeczki….
Z przeproszeniem wszystkich,
którym moja „selektywna pamięć”
nie sprostała - Mirosław Bożyk odbywający pobyt, w tym sławnym
miejscu w dwóch turach: 1960-63;
1963-66.
Tekst częściowo przejrzany
i częściowo inspirowany przez byłego Nacz. red. Kalejdoskopu:
- Roberta Lubowskiego odbywającego pobyt, w tym sławnym
miejscu na takich samych zasadach
( j.w.) cdn...

Apel do Absolwentów:
Jeśli macie zdjęcia z tego okresu to prosimy o przysłanie ich do Stowarzyszenia - pocztą lub mailem. Wykorzystamy je przy kolejnej publikacji
i zamieścimy w Galerii na stronie Stowarzyszenia.

Wieści z Psiego Pola
Ze szkoły:
Otwarcie sezonu rowerowego czerwiec 2012.
W sobotę 2 czerwca 2012 roku spod szkoły wyruszył pierwszy Rajd Rowerowy, który
otwierał sezon letni.
Impreza, to efekt współpracy Rady Osiedla
Wroclaw Psie Pole - Zawidawie, Lotniczych
Zakładów Naukowych i Stowarzyszenia
Absolwentów... Po krótkich przemówieniach - dyrektora LZN Jolanty Mazurkiewicz-Kaczyńskiej oraz Radnego Miejskiego
i Przewodniczącego Rady Osiedla Wrocław
Psie Pole - Zawidawie, Wojciecha Błońskiego, Norbert Szymkowiak omówił trasę rajdu liczącą 17,2 km i kilka minut po godzinie
10 ruszyli: Prowadził Norbert Szymkowiak,
za nim jechali nauczyciele, uczniowie LZN,
gimnazjaliści i mieszkańcy Psiego Pola.
Najmłodszy uczestnik, Kamil, liczył sobie
5 lat i przejechał całą trasę w towarzystwie
taty. Natomiast Ci, co zostali mogli sprawdzić się w różnych konkurencjach sportowych, obejrzeć wnętrze samolotów, zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. W auli zaprezentowano mini-roboty - Koło Robotyki
LZN.
Wielu uczestników imprezy oddało krew
w ramach Akcji kwriodawstwa - łącznie zebrano 7 litrów.
Zakończenie roku szkolnego 2011/2012
29 czerwca br. Prezes Stowarzyszenia Robert Helak i Skarbnik Janusz Pławiak wzięli
udział w uroczystości zakończenia roku
szkolnego. Podziękowano dyrekcji
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i nauczycielom za dotychczasową współpracę, życząc wszystkim miłych i udanych
wakacji.
Prezes wręczył Stypendystom nagrody
rzeczowe - piłki Euro 2012 - Rafałowi Rudnickiemu klasa 1bt za bardzo dobre wyniki
w nauce - średnia ocen 5,29, Pawłowi Froni
klasa 3bt za dobre wyniki w nauce - średnia ocen 4,29 oraz Adrianowi Foksińskiemu klasa 2bl - nagrodę-wyróżnienie za
reprezentowanie szkoły w rozgrywkach
międzyszkolnych w piłkę nożną, wzorową
postawę sportowca
i dobre wyniki w nauce.

Rafał o sobie.

bywających tam osób. prowadzę aktywny
tryb zycia, jeżdżąc na rowerze, biegam rekreacyjnie oraz startuję w maratonach; na
swoim koncie mam trzecie miejsce w ulicznym biegu im. Wandy Rutkiewicz. Trenuję
także Teakwon-do ITF od ponad dwóch lat
zdobywając nowe stopnie. Kocham także
podróżować - zwiedziłem Anglię, Francję, Grecję, Niemcy i Włochy. Spełnieniem
moich marzeń byłoby wyruszenie w rejs
dookoła świata, by poznać inne kultury,
obyczaje oraz języki.
Od pewnego czasu moim mottem życiowym są słowa Paulo’a Coelho, które dodają
mi sił w trudnych chwilach...
„W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które
warto walczyć do samego końca.”

Chciałbym Wam
opowiedzieć
Psie Pole:
o sobie z trochę innej
Trwają prace remontowe na Psim Polu.
perspektywy. OczyZburzono tzw. Blaszak, zmieniono trawiście moją pasją
sy przejazdu samochodów i autobusów,
jest robotyka, ale nie
rozkopano okoliczne ulice a mieszkańcy
tylko... jestem rówprzemieszczają się opłotkami - nigdy nie
nież zafascynowany
wiadomo, którędy przejść i dokąd się dojpływaniem i często
uczeszczam do miejscowej pływalni. Moim dzie. Zdjęcia we wkładce. Między ulicacelem nie jest jednak zabawa, lecz jako ra- mi Krzywoustego a Sycowską funcjonuje
townik WOPR chronię zdrowie i życie prze- nowy Pasaż handlowy.
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.

Zarząd

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
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Stypendyści Stowarzyszenia Marcin Białas i Sebastian Kałużyński
z klasy 4 bt ukończyli szkołę

I Rajd Rowerowy Wrocław Psie Pole
2 czerwca 2012 roku

Walne Zebranie Stowarzyszenia
16 czerwca 2012 roku

Zakończenie roku szkolnego
29 czerwca 2012 roku

Przebudowa
Psiego Pola
2012 - 2014

