
BIULETYN Nr 22

we Wrocławiu

   Życzymy słonecznych wakacji, 
udanego wypoczynku i szczęśliwych 
powrotów.

Po Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Stowarzyszenia, które 
odbyło się w dniu 31 maja 2014r. 
 W okresie sprawozdawczym Za-
rząd działał w niezmienionym 9-cioosobo-
wym składzie - jak dotychczas bez zmian 
personalnych.
Na dzień 31 maja br. Stowarzyszenie liczy 
225 członków. W zebraniu wzięło udział 
47 osób, co stanowi 20,09% i odbywało 
się w drugim terminie, więc było prawo-
mocne.  Martwi nas wciąż mała liczba 
członków na Zgromadzeniach.
Jednym z zadań statutowych Stowarzy-
szenia jest prowadzenie działalności in-
tegracyjnej członków Stowarzyszenia po-
przez działalność kulturalną, rekreacyjną 
i towarzyską. Zadanie to, Zarząd Stowa-
rzyszenia w okresie sprawozdawczym, 
realizował poprzez: współudział lub orga-

lipiec 2014



2

nizację następujących przedsięwzięć: 
• 31 sierpnia 2013 roku na terenie 
Lotniska w Szymanowie pod Wrocła-
wiem odbył się Piknik Lotniczy, w któ-
rym udział wzięli przedstawiciele Lot-
niczych Zakładów Naukowych 
i Stowarzyszenia. Wspólnie stoisko 
promowało wśród gości Pikniku nasze 
działania. 
• 14 września 2013 roku  na terenie 
LZN-u przy ul. Kiełczowskiej we Wro-
cławiu został zorganizowany przez 
dyrekcję Lotniczych Zakładów Nauko-
wych przy współudziale Zarządu Sto-
warzyszenia Absolwentów... piknik 
pod nazwą „Integrujmy się”. Miał  on 
otwartą formułę i był dedykowany 
wszystkim zainteresowanym, szcze-
gólnie społeczności lokalnej Psiego 
Pola, o czym świadczy udział wszyst-
kich szkół z tego rejonu oraz Stowarzy-
szeń i Fundacji.
Niewątpliwie dużą rolę odegrały licz-
ne atrakcje, tj.: występy dziecięcych 
zespołów muzycznych, wystawy tema-
tyczne, m.in. carvingu, wystawa dyni, 
degustacje wypieków podopiecznych 
Fundacji Opieka i Troska, konkursy, 
m.in. Stara Szafa, koncert Jose Torre-
sa, wystawa obrazów – haft krzyżyko-
wy R. Marszałka, wystawa fotografii 
J. Zielińskiej, wystawa Muzeum Milita-
ry BTR-40.
• 01 lutego 2014 roku zostało zorga-
nizowane przez Stowarzyszenie „Spo-
tkanie Noworoczne” dla członków 
Stowarzyszenia i ich rodzin. Było to 
już czwarte spotkanie, co powoli staje 

się tradycją Stowarzyszenia. Spotka-
nie odbyło się w byłej stołówce LZN -u 
przy ul. Kiełczowskiej. Goście dopisa-
li – w sumie było 79 osób, nie tylko 
członkowie Stowarzyszenia. Wśród 
punktów programu były życzenia 
i kwiaty dla 80-latków, wspólne zdję-
cia, śpiewy i tańce oraz, co najcen-
niejsze, wspomnienia. Oprawę mu-
zyczną zapewnili absolwenci: Krystian 
Harasimiuk /gitara/, Jacek Kamiński, 
Janusz Maik, p. Artur z Zespołu FERAJ-
NA /akordeony/ i absolwent Edward 
Skrzypniak /klarnet/. Natomiast Jan 
Majerski przedstawił prezentację do-
tyczącą plastycznej obróbki drewna 
i wyrobów artystycznych z drewna.

• 21 czerwca 2014 roku we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem odbędzie się 
Zjazd Absolwentów rocznika 1964. 
Zarząd Stowarzyszenia sprzyja wszel-
kim inicjatywom integracyjnym. 

• Współpraca z Lotniczymi Zakładami 
Naukowymi układa się bardzo dobrze, 
wraz z dyrekcją szkoły podejmujemy 
różne działania. 
Od września 2012 roku organizujemy 
uczniom LZN-u spotkania z ciekawymi 
ludźmi. Odbywają się one w ramach 
lekcji wychowawczych, podczas któ-
rych uczniowie zapoznają się z historią 
LZN-u, działalnością Stowarzyszenia, 
dalszymi losami naszych absolwen-
tów. W bieżącym roku szkolnym 
w spotkaniach uczestniczyli: Aleksan-
der Lwow – 14.11.2013 roku, kpt. An-
drzej Osowski  - 10 -11.02.2014 roku, 
płk Zbigniew Wójt – 03.04.2014 roku.
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Młodzież z zainteresowaniem przyjęła 
taki model prowadzenia zajęć.

Stypendyści Stowarzyszenia: Rafał 
Rudnicki i Kamil Demczyszyn aktywnie 
uczestniczyli w zorganizowanej 
w LZN-ie Konferencji nt. Robotyki, 
której gościem honorowym był profe-
sor Politechniki Wrocławskiej p. Piotr 
Wrzecioniarz. Konferencja odbyła się 
07.11.2013 roku. 
 Natomiast 12.03.2014 roku 
zorganizowano w szkole Dzień Drzwi 
Otwarty. Wśród licznych atrakcji była 
prezentacja robotów przygotowana 
przez uczniów - Rafała Rudnickiego, 
Kamila Demczyszyna, Kamila Marka, 
Tomasza Węzika i innych, połączona z  
pokazem przygotowanym przez przed-
stawicieli Politechniki Wrocławskiej. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia rów-
nież uczestniczyli w Dniu Otwartym. 

Zarząd Stowarzyszenia wydaje oko-
licznościowe Biuletyny, które rozsyła 
pocztą tradycyjną i elektroniczną do 
członków i absolwentów. 
 W okresie VI 2013 – V 2014 wy-
dano 3. W sumie od roku 2006 wyda-
no 21 Biuletynów. Stają się one powoli 
forum wymiany informacji pomiędzy 
absolwentami, miejscem odświeża-
nia starych znajomości. Wielu z nich 
pisze krótkie teksty ze spotkań klaso-
wych, wspólnych imprez, zamieszcza 
wspomnienia z „dawnych lat” oraz 
aktualności dotyczące Stowarzyszenia 
i społeczności LZN-u. Udało się rów-
nież pozyskać uczniów LZN-u do pisa-
nia krótkich artykułów do Biuletynów. 

Nad kształtem, formą i treścią czuwa 
zespół redakcyjny w składzie: Barbara 
Ostroróg, Teresa Kasztelaniec-Jawor-
ska, Joanna Zielińska.

Utworzenie Izby Historii Szkoły 
w LZN-ie. Aktualnie prowadzone są 
przez absolwenta LZN-u Piotra Kunę 
prace projektowe dotyczące Izby Hi-
storii Szkoły. Zbierane są również ma-
teriały – fotografie, listy, wspomnienia, 
pamiątki, ktore prosimy przekazywać 
na nasz adres. 

Stypendia. W roku szkolnym 
2013/2014 (wrzesień 2013 – sierpień 
2014) zostały ufundowane 2 stypen-
dia dla uczniów Lotniczych Zakładów 
Naukowych wypłacane w kwocie 
200,00zł dla każdego stypendysty, za-
równo w I semestrze jak i w II seme-
strze 2013/2014. Stypendia zostały 
ufundowane dla najlepszych uczniów, 
Komisja Stypendialna kierowała się 
nie tylko średnią ocen, ale także zaan-
gażowaniem społecznym. 
Stypendystami byli w I i II semestrze 
2013/2014 - Rafał Rudnicki /3bt/, Ka-
mil Demczyszyn 2bt/.

• Współpraca ze środowiskiem lokal-
nym (stowarzyszenia, fundacje, szko-
ła). Z inicjatywy Zarządu Stowarzysze-
nia została otwarta w dniach 09 -20 
grudnia 2013 wystawa „Ospa we Wro-
cławiu 1963” w 50 rocznicę wydarzeń. 
Wystawione materiały i fotografie  
wzbudzały zainteresowanie uczniów, 
nauczycieli i środowiska lokalnego. 
W ramach wspólnej inicjatywy Stowa-
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rzyszenia, Dyrekcji LZN-u i Rady Osie-
dla Zawidawie otwarte rondo na Psim 
Polu otrzymało nazwę: Rondo Lotni-
ków Polskich. 
 Dobrze układa się współpra-
ca Stowarzyszenia z Seniorami Lotni-
czych Zakładów Naukowych. Seniorzy 
LZN-u spotykają się cotygodniowo 
w siedzibie Stowarzyszenia i przy ka-
wie czy herbacie omawiają interesu-
jące ich tematy. Spotkania te stają się 
z wolna tradycją. 

Pozyskiwanie funduszy. Stowarzysze-
nie nie prowadzi działalności gospo-
darczej. Wszelkie działania statutowe 
Stowarzyszenia opierają się na pracy 
społecznej Zarządu i członków Stowa-
rzyszenia. 
           Profesjonalną obsługę finansową 
prowadzi Katarzyna Mastalerz.

Rozliczenia z budżetem – administra-
cją publiczną. Stowarzyszenie nie zale-
ga z żadnymi zobowiązaniami wobec 
budżetu państwa. Wszystkie wymaga-
ne przepisami prawa działania zostały 
zrealizowane. Sprawozdanie finanso-
we z działalności organizacji pożytku 
publicznego za 2013 rok zostało złożo-
ne w terminie do 31 marca 2014 roku.

 Komisja Rewizyjna w swoim 
sprawozdaniu wnioskowała o udziele-
nie absolutorium Zarządowi. Wniosek 
przegłosowoano i udzielono absoluto-
rium Zarzadowi.
 Stowarzyszenie posiada wła-
sną stronę internetową oraz prowadzi 
kronikę.

W planie pracy na rok 2014/2015 za-
proponowano m.in. kontynuowanie 
spotkań integracyjnych dla członków 
Stowarzyszenia, w tym Spotkań No-
worocznych dla członków, absolwen-
tów i ich rodzin, cykliczne wydawanie 
biuletynu, aktywny udział w życiu spo-
łeczności LZN i środowiska, kontynu-
owanie spotkań z absolwentami LZN, 
pozyskiwanie nowych członków, ze 
szczególnym uwzględnieniem rocz-
ników 1990-2012, przyznawanie sty-
pendiów edukacyjnych, prowadzenie 
akcji promujących przekazywanie 1% 
oraz kontynuowanie prac nad zorgani-
zowaniem Izby Historii.

Zatwierdzenie wniosków do realizacji. 
Komisja Uchwał i Wniosków przedsta-
wiła wnioski do realizacji, które prze-
głosowano i przyjęto do realizacji.
1. Opracowanie nowego regulami-
nu stypendium Stowarzyszenia dla 
uczniów z uwzględnieniem wszystkich 
kierunków kształcenia.
2. Promowanie Absolwentów, którzy 
odnieśli sukcesy zawodowe. 
3. Wykorzystanie potencjału Politech-
niki Wrocławskiej i innych uczelni 
w działalności szkoły i Stowarzyszenia.
4. Wykorzystanie programów unijnych 
w funkcjonowaniu szkoły i Stowarzy-
szenia.
5. Przyspieszenie starań o utworzenie 
Izby Historii.
6. Poczynić przygotowania do ob-
chodów 70-lecia LZN, wykorzystując 
wszelkie możliwe media.
 Całość dokumentacji do wglą-
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du w siedzibie oraz na stronie Stowa-
rzysznia.

Moja osobista ocena „ryzyka” 
spotkania po półwieczu!
Motto
„Byle krótko...”
                                             Też moje
Maturę 1964 zdało: w kl. a - 32, w kl. b 
- 27, w kl. c - 21i w kl. IIItz - 31uczniów 
- łącznie 111 abiturientów.
Po decyzji o Zjeździe uzyskano ok. 60 
możliwości nawiązania kontaktów 
z Absolwentami sprzed 50 lat z terenu 
nieomal całej Polski. Konkretny oso-
bisty udział w Zjeździe potwierdziło 
przez dokonanie wpłaty „składki zjaz-
dowej” – 21 osób! Niestety! Z tych 
„ok. 60 możliwości”... Dwunastu nie 
mogło dać odpowiedzi...
...Tak samo jak o wiele bardziej liczna 
grupa nauczycieli i wychowawców...
Pozostaną w naszej indywidualnej 
i zbiorowej pamięci!
Będąc jednym z organizatorów „Zjaz-
du” za te kilka miesięcy (od lutego br.) 
czysto społecznikowskiego działania 
„otrzymałem” nieoczekiwaną „zapła-
tę”. Oto jej „składniki” - w trybie „do-
konanym”!
1. Ożyła pamięć i powstał impuls ener-

gii do (raczej kojarzących się z młod-
szym wiekiem) działań i zachowań 
przy wyszukiwaniu „Kolegów sprzed 
lat” – działań wywołujących nieocze-
kiwane wrażenia i refleksje.
2. Poznałem przy tym w S.A.N.i S. LZN 
nowych ludzi i ich wspólne z moimi za-
interesowania, poglądy, pasje 
   - w poczuciu z nimi jakiejś dobrej 
więzi - mimo (czasami) „iskrzenia”, 
znacznej różnicy lat i doświadczeń ży-
ciowych.
3. Nieoczekiwanie zupełnie „odkry-
łem” pewien rodzaj „empatii”- niekła-
manego, (pomimo upływu paru    dzie-
siątek lat i oddzielenia w przestrzeni) 
wzajemnego zainteresowania naszymi 
losami, „karierami” itp... 
   Jakby na tych kilka-kilkanaście go-
dzin wzajemnych spotkań i rozmów 
znikły coraz powszechniej otaczające 
nas tzw. „wspaniałe odosobnienie”, 
znieczulica, i obojętność często grani-
cząca z niechęcią i wręcz z ledwo ukry-
waną wrogością. 
4. Na koniec... Uzmysłowiłem sobie 
naszą (byłych uczniów i nauczycie-
li) wspólnotę poczucia wartości tego    
jak nas kształtowano i czego nauczono 
nas w tej szkole i dzięki jakim ludziom 
było nam to dane, oraz że to nadal 
w tej szkole trwa mimo przemian 
wszelakich... i upływającego czasu!
                             ...I to by było na tyle...
Przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego Zjazdu- „Matura LZN-1964”.
         Jan Majerski – technik mechanik 
- specj. Osprzęt lotniczy. 
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W opinii Absolwentów 
Cieszę się, że byłem. Szkoła, nasza 
Szkoła prezentuje się z zew.wspaniale, 
ale podczas zwiedzania nie znalazłem 
dawnych LZN, bo przecież minęło pół 
wieku. Pocieszające są perspektywy, 
mające związek z lotnictwem.
 Szczególną radość sprawili 
Profesorowie, którzy pojawili się na 
naszym zjeżdzie.
To nic, że Pani Profesor Barbara Dwo-
rzak nie ma już pięknych rudych wło-
sów. My też posiwieliśmy.
 Wspomnieniom nie było koń-
ca, ale radość przytłumiły informacje 
o Profesorach, Kolegach, którzy „ ode-
szli” na zawsze  oraz to, że problemy 
ze zdrowiem nie pozwoliły części Kole-
gów być z nami.
Kolegom, którzy zorganizowali nasze 
spotkanie stokrotne dzięki!
      Kłaniam się nisko, wspominam i 
gorąco pozdrawiam!

Tadeusz Kleszczewski - klasa B.
 Zjazd absolwentów LZN-u 
rocznik 1964 (pomyśleć, że to już 50 
lat po maturze) zorganizowany został 
przez Stowarzyszenie wręcz wzorowo. 
 Dziękuję Wam za to. Każdy 
przyjazd do Naszej Szkoły to dla mnie 
niezapomniane,wzruszające wydarze-
nie.Szkoła prezentuje się na zewnątrz 
i wewnątrz świetnie. Szkoda, że zwią-
zek z lotnictwem pozostał tylko w jej 
nazwie i szkoda, że pożegnała swoje-
go wieloletniego patrona gen. Karola 
Świerczewskiego. Jest i inna smutna 

refleksja,przyjeżdża nas coraz mniej. 
Ale była też ogromna niespodzianka 
a mianowicie spotkanie z moimi na-
uczycielami mgr Barbarą Dworzak, 
mgr Sławojem Lakiem, mgr Romanem 
Marszałkiem. 
 Jeszcze raz dziękuję za wzru-
szające przeżycie. Pozdrawiam Was 
serdecznie, inż. Andrzej Szczepaniak. 
I być może do zobaczenia za dwa lata 
na 70-cio leciu Naszej Szkoły!

Mazurowe spotkanie
W dniach  30 maja do 1 czerwca 2014 
roku odbyło się kolejne spotkanie 
absolwentów Lotniczych Zakładów 
Naukowych  rocznik 1967. Głównym 
inicjatorem i „motorem” naszych cy-
klicznych spotkań jest Hieronim Szy-
mański, który dba o zachowanie stałej 
więzi pomiędzy tymi, którzy niegdyś  

trwale się połączyli więzami przyjaźni 
w trakcie nauki w jedynej o takim roz-
machu w Polsce cywilnej szkole przy-
gotowującej wysoko kwalifikowane 
kadry techniczne dla lotnictwa 
w szerokim tego słowa znaczeniu, jaką 
przez długie lata były Lotnicze Zakłady 
Naukowe.
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Nasze spotkania odbywają się corocz-
nie, począwszy od roku 1997 i staramy 
się by z nich każde było organizowane 
w innym miejscu. Spotkanie zostało 
zainaugurowane obiadem powital-
nym w piątek o godzinie 14.00 w miej-
scu zakwaterowania  tj. w zajeździe 
„U Łabana” przy szosie Kętrzyn-Giżyc-
ko pomiędzy byłą Kwaterą Hitlera a 
lotniskiem. Obiad rozpoczął się punk-
tualnie i nikogo nie brakowało!!   
         Ryszard i Ewa Kosonowscy, Zdzi-
sław Nowak, Zbigniew i Danuta Woj-
cieszek, Hieronim i Regina Szymańscy, 
Ewa i Stefan Weker. 

Męskie uściski mocnych dłoni i deli-
katne pocałunki składane na rękach 
pięknych kobiet stały się wstępem do 
konsumpcji posiłku i do rozmów, któ-
rych tematem były program spotka-
nia, nasze obecne losy no i oczywiście 
nasza „Buda” czyli Lotnicze Zakłady 
Naukowe.. Zaraz po obiedzie poje-
chaliśmy na nie opodal położone lot-
nisko, które niegdyś było elementem 
zabezpieczenia Kwatery Hitlera.    
Jego obszar to blisko 250 hektarów 
z resztkami kilku ogromnych hanga-
rów, zaplecza technicznego i koszar 

oraz z widocznymi na każdym kroku 
śladami dawnej świetności. 
Na tym lotnisku od 1976 roku wyko-
nywałem pracę pilota zawodowego 
na różne możliwe sposoby. Obecnie 
zajmuję się tam szkoleniem pilotów 
na samolotach ultralekkich. Taki wła-
śnie samolot oczekiwał na uczestni-
ków naszego spotkania. Zaskoczenie 
było duże, bo akurat takiego obrotu 
sprawy nikt się nie spodziewał. Każ-
dy, kto tego popołudnia miał ochotę,  
mógł ze mną polatać nad Krainą Wiel-
kich Jezior Mazurskich, a okazja była 
wprost niezwykła bo i pogoda nam 
sprawiła miłą niespodziankę i była po 
prostu wspaniała. Loty były niezwykle 
ciekawe i miłe a piękno naszej ziemi 
widziane oczami ptaka na wszystkich 
zrobiło ogromne wrażenie i zapadło 
głęboko w sercu, no może za wyjąt-
kiem  Ryszarda Kosonowskiego, który 
jako pilot i właściciel podobnego sa-
molotu był znacznie bardziej odporny 
na doznania lotu, gdyż w jego trakcie 
zajmował się głównie pilotażem, dając 
mi w ten sposób  chwilę wytchnienia. 
To co obejrzeliśmy z góry w godzinę 
później oglądaliśmy z ziemi. Po Kwate-
rze Hitlera oprowadziła nas kwalifiko-
wana pani przewodnik. Jej niezwykle 
ciekawym opowieściom nie było koń-
ca. 
Następny, równie piękny dzień pozwo-
lił na zrealizowanie drugiej niespo-
dzianki a było nią zwiedzanie portu 
jachtowego w Sztynorcie i niemal cało-
dzienny rejs motorówką z degustacją 
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świeżo złowionej mazurskiej ryby. 
Motorówka miała określoną pojem-
ność więc by jej nie przeciążać jed-
nego z kolegów zaprosiłem do załogi 
mojej żaglówki. Okazało się, że dla 
Zdzisława Nowaka żeglarstwo to nie 
pierwszyzna i w pracy przy żaglach 
wspaniale się uzupełnialiśmy, tym 
bardziej, że w połowie dnia wiatr się 
solidnie rozdmuchał i na pokładzie 
było co robić. Tego wieczora czekała 
nas w Zajeździe kolacja z wschod-
nimi przysmakami – były kartacze 
(podobne do naszych pyz z mięsem) 
oraz pierogi z różnym nadzieniem. 
Tak nam to wszystko smakowało, że 
porcje mimo, że duże okazały się za 
małe.
 I znowu odpłynęliśmy w 
przeszłość, byliśmy w naszej szkole, 

wśród dawno nie widzianych a ulu-
bionych nauczycieli, kolegów, lot-
niczych silników, wśród lotniczego 
osprzętu, wśród samolotów. Czas 
tak szybko mija…..
Niedziela, śniadanie, przygotowa-
nia do drogi powrotnej. Postanowi-
liśmy zobaczyć jeszcze sanktuarium 
w Świętej Lipce. Z zamkiem tym 

związana jest fantastyczna legen-
da o Świętym Graalu. Słynny kielich 
Jezusa Chrystusa miał w XI wieku 
znajdować się w Anglii jako wła-
sność króla Harolda Godwinsona, 
który zginął w bitwie z Normanami 
pod Hastings. Jego synowie w oba-
wie przed prześladowaniami uciekli 
z kraju i osiedli na Litwie. W ten spo-
sób 300 lat później Św. Graal trafił 
do księcia litewskiego Świdrygiełły, 
który w 1402 roku przybył z nim do 
Bezławek. Kronikarze potwierdzają, 
że przywiózł ze sobą dwa kielichy, 
nazywane greckim i angielskim. Po-
dobno zostawił je w zamku, a gdy w 
1520 roku podeszli pod niego Tata-
rzy Święty Graal został zamurowany 
gdzieś w zamienionej już na kościół 
budowli.
 Do Świętej Lipki trafiliśmy 
kilka minut przed godziną jedenastą. 
Uczestnictwo w mszy świętej po-
zwoliło nam wszystkim  na uspoko-
jenie duszy i wytonowanie podeks-
cytowanego nieco wnętrza, 
a potem w pobliskiej kawiarence 
przy ciasteczkach z dobrą kawą snu-
liśmy plany na najbliższą przyszłość. 
Jeszcze chwila, jeszcze minuta i po 
kilku ciepłych słowach pożegnania 
odprowadzałem wzrokiem kolej-
no odjeżdżające samochody moich 
przyjaciół. 
 Tak więc do następnego spo-
tkania Kochani!!    Stefan Weker
Artykuł wraz ze zdjęciami zamieścimy  za-
mieścimy na stronie Stowarzyszenia.
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Pożegnanie maturzystów
 Pożegnanie maturzystów 
anno domini 2014 rozpoczęło się 
25 kwietnia o godzinie 14.00 trady-
cyjnie polonezem poprowadzonym 
przez dziedziniec szkolny do dawnej 
stołówki. Pogoda była piękna, na-
strój uroczysty. 
Do zebranych przemówiła dyrek-
tor LZN Pani Jolanta Mazurkiewicz-
-Kaczyńska, słów kilka rzekła także 
wiceprezes Stowarzyszenia Pani 
Barbara Ostroróg. W obecności pe-
dagogów, rodziców i kolegów absol-
wenci z najlepszymi ocenami otrzy-
mali oprócz świadectw z czerwonym 
paskiem statuetki  „Dla najlepszego 
maturzysty”. Osoby wyróżniające się 
zostały uhonorowane „Srebrnymi 
piórami” i „Srebrnymi sinusami”. 
Wraz z tegorocznymi absolwenta-
mi żegnaliśmy się z Liceum Ogól-
nokształcącym Nr XIV i Liceum Pro-
filowanym, które znikają z mapy 
Zespołu Szkół Lotniczych Zakładów 
Naukowych. 
 Od tego momentu LZN jest 
znów szkołą techniczną, ale o tym w 
artykule Jolanty Mazurkiewicz-
Kaczyńskiej
Jako program artystyczny przedsta-
wiona została prezentacja multi-
medialna przygotowana przez klasę 
3bt.  Było zabawnie.
Po oficjalnym pożegnaniu absol-
wenci ze swoimi wychowawcami 
udali się po raz ostatni do klas, gdzie 

     4 Mile Wrocławskie
połączyły wszystkich miłośników jeż-
dżenia na dwóch, trzech czy czterech 
kółkach. Nie odstraszył rowerzystów 
nawet deszcz. Od 9.00 rano ruszały 
na trasę kolejne grupki rowerzystów. 
Kiedy oni pokonywali kilometry na 
terenie Gimnazjum Nr 2 odbywała 
się Majówka, w której uczestniczy-
liśmy również i my - szkoła i Sto-
warzyszenie. Wszystkich połączyła 
zabawa, sport i muzyka. Były wystę-
py, pokazy, zawody, gry - bawili się 
wszyscy - mali i duzi. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się wystawione 
przez szkołę roboty oraz walka na 
dodżo minisumo. 

Zakończenie roku szkolnego
 Rok szkolny zakończył się 
w tym razem późno. 27 czerwca o 
godz. 10.00 zebraliśmy się w dawnej 
stołówce na uroczystości wręczenia 
świadectw z czerwonym paskiem, 
nagród i wyróżnień. Na szczególną 
uwagę zasługuje tegoroczny sukces 
uczniów Jakuba Pastucha, Rafała 

otrzymali świadectwa ukończenia 
szkoły. Żegnali też swoich nauczycieli 
przedmiotów. A na koniec z piskiem 
opon na sygnale ruszyła spod szkoły 
kawalkada samochodów, by może 
po latach spotkać się w tym jedynym 
w życiu maturalnym składzie. Szero-
kiej drogi, pomyślnych wiatrów, Pa-
nie Boże prowadź, diable popychaj.

Teresa Kasztelaniec-Jaworska
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Rudnickiego i Rafała Rożaka z klasy 
3bt. Nasi wspaniali mechatronicy za-
jęli pierwsze miejsce we Wrocławiu i 
trzecie w województwie w konkursie 
„Najlepszy w Zawodzie...” . Z rozda-
nia nagród w Hali Stulecia wracali 17 
czerwca szczęśliwi z naprawdę cen-
nymi nagrodami rzeczowymi (otrzy-
mali mierniki). Dodajmy, że sukces 
uczniów dzielą nauczyciele zawodu 
Grzegorz Łomotowski  i Krzysztof 
Drzazga.
Gośćmi tegorocznej uroczystości za-
kończenia roku szkolnego byli przed-
stawiciele firmy Bosch, która patro-
nuje klasie mechatronicznej.
 Wiceprezes Barbara Ostro-
róg wręczyła nagrody Stowarzysze-
nia. Decyzją Zarządu  Stowarzyszenia 
było piękne wydawnictwo naszego 
absolwenta, wybitnego alpinisty 
Aleksandra Lwowa pt.: „Zwyciężyć 
znaczy przeżyć. 20 lat później” z jego 
dedykacją dla młodszych kolegów 
z tej samej szkoły. Nagrody otrzyma-
li stypendyści Stowarzyszenia - Kamil 
Demczyszyn z kl.2bt i Rafał Rudnicki 
z kl.3bt.
Uroczystość przebiegła sprawnie, nie 

nużąc zebranych. W tym czasie kory-
tarz pierwszego piętra wypełniał się 
uczniami i rodzicami uczniów apli-
kujących do Technikum w LZN. Oba 
sekretariaty i gabinety dyrektorskie 
działały pełną parą do późnych go-
dzin popołudniowych. Serce rosło, 
bo takiego widoku nie mieliśmy tu 
od lat.  

Teresa Kasztelaniec-Jaworska

Podsumowanie roku szkolnego 
 Rok szkolny 2013/2014 po-
woli dobiega końca. Był on bardzo 
pracowity, ale dzisiaj mogę z pełną 
odpowiedzialnością potwierdzić ,że 
warto było angażować się w spra-
wy związane z przyszłością szkoły. 
Naszym dużym sukcesem jest pozy-
tywna aplikacja wniosku w progra-
mie Erasmus +, dzięki któremu nasi 
uczniowie z klas technik mechatro-
nik i technik eksploatacji portów i 
terminali, w listopadzie 2014r po-
jadą do Niemiec i Włoch na cztero-
tygodniowe praktyki zawodowe. W 
tym miejscu chcę ogromnie podzię-
kować Pani Barbarze Ostroróg, która 
zainicjowała spotkanie z synem na-
szego absolwenta – Panem Markiem 
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Prokopowiczem. To charyzma Pana 
Marka spowodowała, że w zasadzie 
nie mogłam odmówić współpracy, 
której finałem jest pozyskanie fun-
duszy europejskich na zagraniczne 
praktyki zawodowe. 
 Aktualnie jesteśmy po bar-
dzo dobrym naborze do klas pierw-
szych. 
Nasze starania i promowanie szkoły 
zostały uwieńczone pełnym sukce-
sem. Dziękuję wszystkim, którzy byli  
zaangażowani w pracę (a była ona 
bardzo ciężka) szkoły. To fantastycz-
ne, że mogę liczyć na ludzi, którym 
jest bliskie istnienie Lotniczych Za-
kładów Naukowych .
Wszystkim życzę spokojnego urlopu.
         Z wakacyjnym pozdrowieniem  
       Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska 
dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych.

Po naborze do klas pierwszych.
 Miło mi poinformować, że 
od 1 września br. 160 uczniów bę-
dzie uczyło się w 5 klasach techni-
kum w zawodach: technik mechanik, 
mechanik lotniczy, mechantronik, 
logistyk z innowacją pedagogiczną 
Służba w Wojsku i technik eksploata-
cji portów i terminali.
 Nadal trwa nabór do Zasadni-
czej Szkoły  Zawodowej w zawodach 
operator obrabiarek sterowanych 
numerycznie i monter mechatronik 
- łącznie 32 uczniów.
Dyrektor J. Mazurkiewicz-Kaczyńska

Wiadomości

W dniu zakończenia roku szkolne-
go Zarząd Stowarzyszenia... po-
dziękował Małgosi Wasilewskiej 
za dotychczasową współpracę 
z zaproszeniem do dalszej.

 Od 1 września br. Klub In-
ternetowy Absolwentów miesz-
czący się na oddzielnej domenie 
zostaje przeniesiony do domeny 
Stowarzyszenia w zakładce „Inter-
netowy Klub Absolwenta”, tak jak 
do tej pory.

***
 30 sierpnia br. w Szyma-
nowie odbędzie się Piknik Lotni-
czy, w którym weźmie udział Sto-
warzyszenie i LZN. Szczegóły na 
stronie internetowej Aeroklubu 
Wrocławskiego - 
www.aeroklub.wroc.pl.
 Zapraszamy wszystkich - 
Absolwentów z rodzinami.
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Szanowni Absolwenci, 
Sympatycy i członkowie Rodzin.

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

Zarząd

DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 Dziękujemy tym członkom, którzy sys-
tematycznie opłacają składki.
Jesteśmy organizacją non profit, składki i ewen-
tualne darowizny są jedynymi środkami pozwala-
jącymi na rytmiczne funkcjonowanie Stowarzy-
szenia.
        Prosimy zatem o dokonanie wpłat, składek 
zaległych i bieżących.                   Zarząd                    


