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Słonecznych wakacji, wspaniałego nastroju, 
udanego wypoczynku, optymizmu i szczę-
śliwych powrotów 

życzy Zarząd Stowarzyszenia.

Skrót sprawozdania z Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie odbyło się 20.06.2015 
roku. 
W okresie sprawozdawczym Zarząd dzia-
łał w niezmienionym składzie. Na dzień 20 
czerwca 2015 roku Stowarzyszenie liczy 
242 członków. W zebraniu wzięło udział 47 
osób, co stanowi 19,4%. Zebranie odbywało 
się w drugim terminie, więc jest prawomoc-
ne. Wciąż zabiegamy o liczniejszy udział 
członków w Walnym Zgromadzeniu. 
Głównymi celami Stowarzyszenia są:
- integracja członków i absolwentów LZN 
poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną 
i towarzyską,
- współpraca ze szkołą w zakresie edukacyj-
nym i kulturalnym,
- integracja środowiska i współpraca z orga-
nizacjami lokalnymi,
- nowym zadaniem jest współpraca z Klu-
bem Lotników „Loteczka” i Wrocławskim 
Klubem Seniorów Lotnictwa.
  W okresie sprawozdawczym zadania te 
Zarząd realizował poprzez współudział lub 



organizację następujących przedsię-
wzięć:
• 30 sierpnia 2014 roku na terenie 
Lotniska w Szymanowie odbył się 
Piknik Lotniczy, w którym udział 
wzięli przedstawiciele Lotniczych Za-
kładów Naukowych i Stowarzyszenia. 
Wspólnie stoisko promowało zarów-
no Stowarzyszenie jak i LZN. Atrak-
cją Pikniku były niewątpliwie pokazy 
akrobacji zespołowej na samolotach 
PZL-130 Orlik, przeloty CESNY 150 
czy działania grupy antyterrorystycz-
nej. Udział Stowarzyszenia w Pikniku 
to potwierdzenie stałej współpracy z 
Aeroklubem w Szymanowie. 
• 20 września 2014 roku na terenie 
LZN-u został zorganizowany przez 
dyrekcję Lotniczych Zakładów Na-
ukowych przy współudziale Zarzą-
du Stowarzyszenia Nauczycieli, Ab-
solwentów i Sympatyków LZN oraz 
organizacji osiedlowych piknik pod 
nazwą „Integrujmy się”. Piknik miał 
formułę otwartą i był dedykowany 
wszystkim zainteresowanym, szcze-
gólnie społeczności lokalnej Psiego 
Pola. Atrakcjami Pikniku były, m.in.:
- wystawa fotografii pt.: „LZN-Psie 
Pole-Wrocław-dawniej i dziś”, człon-
kini Stowarzyszenia Joanny Zieliń-
skiej była oglądana z łezką w oku 
przez mieszkańców dzisiejszego Psie-
go Pola, 
- wystawa i sprzedaż carvingu, tzn. 
wyrobów rzeźbionych w owocach i 
warzywach – w dyniach, jabłkach, 
marchewkach i innych,
- wystawa dyni.
• 24 stycznia 2015 roku zostało zorga-
nizowane przez Stowarzyszenie „Spo-
tkanie Noworoczne” - dla członków 
Stowarzyszenia, Absolwentów  i ich 
rodzin. Było to już piąte spotkanie, co 
powoli staje się tradycją Stowarzysze-
nia, które odbyło się w  Sali Bankie-

towej „Podano” (byłej stołówce LZN-
-u). Goście dopisali – w sumie było 69 
osób. Obecna była również dyrektor 
LZN-u, Jolanta Mazurkiewicz-Ka-
czyńska. Wśród punktów programu 
były życzenia i kwiaty dla 80-latków, 
czyli dla: Heleny Waniak, Romana 
Marszałka, Mariana Skąpskiego, Zbi-
gniewa Kubika, Kazimierza Danickie-
go i Franciszka Romanowa. Ponadto 
Barbara Ostroróg – wiceprezes Stowa-
rzyszenia, została uhonorowana Zło-
tym Laurem Stowarzyszenia za 45 lat 
pracy pedagogicznej i wolontariackiej. 
Nasz absolwent Piotr Kuna zaprezen-
tował projekt (wizualizację) Izby Hi-
storii i Tradycji LZN. Wizualizacja 
do obejrzenia na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. Gościem Spotkania 
był również Icko Literat, który przyje-
chał z Izraela po raz pierwszy od 1966 
roku. Franciszek Kaśków odśpiewał 
tradycyjne kolędy a capella. 
Były także wspólne zdjęcia, śpiewy 
i tańce oraz, co najcenniejsze wspo-
mnienia. Oprawa muzyczna była tym 
razem była „elektroniczna”, ale ba-
wiono się i tańczono do późnych go-
dzin wieczornych.
• 02 maja 2015 roku odbył się Zjazd 
Absolwentów rocznik 1964/65, które-
go współorganizatorem było Stowa-
rzyszenie. Uczestnicy spotkania ba-
wili się doskonale, wspominali dawne 
czasy, odwiedzili szkołę i ze wzrusze-
niem żegnali się po spotkaniu obiecu-
jąc sobie następne. 
Ponadto członkowie Stowarzyszenia 
coraz aktywniej uczestniczą w uroczy-
stościach rodzinnych członków Sto-
warzyszenia, Absolwentów, pracow-
ników i byłych pracowników LZN-u. 
Jest to udział w jubileuszach czy mniej 
przyjemnych okolicznościach jak po-
grzeby. Wspierają rodziny w trudnych 
chwilach, pomagają w opiece nad gro-
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bami najbliższych. Wspierają moral-
nie i duchowo. 
Dokumentację fotograficzną z wy-
mienionych imprez można obejrzeć 
na stronie www.stowarzyszenieabsol-
wentowlzn.pl (zakładka Galeria). 

Współpraca z Lotniczymi Zakłada-
mi Naukowymi.
• Spotkania uczniów Lotniczych Za-
kładów Naukowych z członkami Sto-
warzyszenia i zaproszonymi przez Za-
rząd Stowarzyszenia gośćmi.
Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do 
dyrektora Lotniczych Zakładów Na-
ukowych p. Jolanty Mazurkiewicz-
-Kaczyńskiej z propozycją, aby od 
września 2012 roku organizować 
uczniom LZN-u spotkania z cieka-
wymi ludźmi. Inicjatywa spotkała się 
z aprobatą p. dyrektor. Spotkania od-
bywają się w ramach lekcji wycho-
wawczych, a uczniowie zapoznają się 
z historią LZN-u, z działalnością Sto-
warzyszenia, z dalszymi losami absol-
wentów szkoły. 
Młodzież z zainteresowaniem przyjęła 
taki model prowadzenia zajęć i w tym 
roku w  spotkaniach uczestniczyli Piotr 
Kuna, Paweł Oskroba, Robert Helak, 
Marian Skąpski, Barbara Ostroróg.
• W ramach współpracy z LZN Bar-
bara Ostroróg - wiceprezes Stowarzy-
szenia uczestniczyła 27 czerwca 2014 
roku w zakończeniu roku szkolnego 
2013/2014. Decyzją Zarządu Stowa-
rzyszenia Barbara Ostroróg wręczyła 
nagrody stypendystom Stowarzysze-
nia – Kamilowi Demczyszynowi i Ra-
fałowi Rudnickiemu. Były to pięknie 
wydane wspomnienia naszego absol-
wenta, wybitnego alpinisty Aleksandra 
Lwowa „Zwyciężyć znaczy przeżyć. 
20 lat później”. Książki były oczywi-
ście z dedykacją dla obdarowanych. 
• W roku szkolnym 2014/2015 (wrze-

sień 2014 – sierpień 2015) nie zostały 
ufundowane stypendia miesięcznie 
dla uczniów Lotniczych Zakładów 
Naukowych. 
Przyczynami są: 
- opracowywanie przez Zarząd nowe-
go regulaminu przyznawania stypen-
diów, 
- brak wystarczających funduszy z 
powodu, m.in. zaległości w opłacaniu 
składek przez członków Stowarzysze-
nia. 
Zarząd Stowarzyszenia ma nadzieję, iż 
sytuacja finansowa ulegnie poprawie 
na tyle, iż będzie można przyznać sty-
pendia w roku szkolnym 2015/2016.
• Od 01 września 2014 roku Klub In-
ternetowy Absolwentów mieszczący 
się do tej pory na oddzielnej domenie 
został przeniesiony do domeny Stowa-
rzyszenia i znajduje się jego stronie 
w zakładce Internetowy Klub Absol-
wenta. Jest wprawdzie „w budowie” 
ale wkrótce zacznie działać. Ponadto 
dokumentowane zdjęciami są uroczy-
stości organizaowane, zarówno przez 
LZN jak i Stowarzyszenie.
Wiceprezes Barbara Ostroróg na bie-
żąco prowadzi Kronikę Stowarzysze-
nia, w której umieszczane są zdjęcia, 
notki  ze wszystkich działań prowa-
dzonych przez Zarząd Stowarzyszenia 
i jego członków. Kronika Stowarzy-
szenia jest dokumentem obrazującym 
wszystkie formy działalności Stowa-
rzyszenia.
• Biuletyny.
Zarząd Stowarzyszenia wydaje Biu-
letyny okolicznościowe, które rozsyła 
pocztą tradycyjną do swoich człon-
ków, umieszcza na stronie interneto-
wej w formacie PDF co umożliwia 
ich wydrukowanie. Również przyjęto 
zasadę rozsyłania Biuletynów pocztą 
elektroniczną do członków posiadają-
cych adres mailowy. 
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W okresie VI.2014 – V.2015 wydano 
3 Biuletyny. 
W sumie od roku 2006 wydano 24 
Biulety. Stają się one powoli forum 
wymiany informacji pomiędzy ab-
solwentami, miejscem odświeżania 
starych znajomości. Wielu z nich pi-
sze krótkie teksty ze spotkań klaso-
wych, wspólnych imprez, zamieszcza 
wspomnienia z „dawnych lat” oraz 
aktualności dotyczące Stowarzysze-
nia i społeczności LZN-u. Również w 
Biuletynach umieszczane są krótkie 
wspomnienia o tych, którzy od nas 
odeszli,  zarówno o członkach Stowa-
rzyszenia jak i nauczycielach LZN-u. 
Udało się pozyskać uczniów LZN-u 
do pisania krótkich artykułów do Biu-
letynu. Natomiast dokumentowaniem 
fotograficznym imprez zajmuje się Jo-
anna Zielińska – członek Zarządu Sto-
warzyszenia. 
Biuletyn redagują – Teresa Kasztela-
niec-Jaworska, Barbara Ostroróg, Jo-
anna Zielińska.
• Utworzenie Izby Historii i Tradycji 
LZN.
Zarząd Stowarzyszenia zaakceptował 
finalną nazwę Izby Historii Szkoły i 
od tej pory będzie to IZBA HISTORII 
I TRADYCJI LZN. Zostały wykonane 
wizualizacje Izby oraz wstępna wyce-
na koszów utworzenia. Szacuje się, iż 
wyniesie to ok. 180.000,00. Cały czas 
zbierane są również materiały i pa-
miątki. Zarząd Stowarzyszenia poszu-
kuje sponsorów w celu zebrania środ-
ków finansowych na jej utworzenie. 
W tym celu został opracowany list do 
sponsorów i jest przekazywany ewen-
tualnym sponsorom.
Współpraca ze środowiskiem lokal-
nym (stowarzyszenia, fundacje, szko-
ła, itp).
Współpraca ze środowiskiem lokal-
nym układa się zadawalająco. Bardzo 

duża liczba członków jest związana 
zawodowo i życiowo z terenem Psiego 
Pola. Aby wyjść naprzeciw społeczno-
ści lokalnej Stowarzyszenie podejmuje 
współpracę z organizacjami, fundacja-
mi i stowarzyszeniami działającymi na 
tym terenie. W ramach tej współpracy 
wspólnie wszyscy uczestniczą w akty-
wizacji społeczności lokalnej Psiego 
Pola. 
Współpraca z dyrekcją Lotniczych 
Zakładów Naukowych układa się bar-
dzo dobrze. Cele i działalność Stowa-
rzyszenia wpisują się w zadania i cele  
Lotniczych Zakładów Naukowych. 
Członkowie Zarządu uczestniczą w 
uroczystościach szkolnych, wręczają 
drobne upominki rzeczowe. W budyn-
ku Szkoły z inicjatywy Zarządu Sto-
warzyszenia zostało otwarta w lutym 
2015 wystawa fotografii absolwenta 
Piotra Kuny na korytarzach Szkoły. 
Wystawione fotografie wzbudzały za-
interesowanie uczniów i nauczycieli. 
Pozytywnie układa się współpraca 
Stowarzyszenia z Seniorami Lotni-
czych Zakładów Naukowych. Senio-
rzy LZN-u spotykają się cotygodnio-
wo w siedzibie Stowarzyszenia i przy 
kawie czy herbacie omawiają interesu-
jące ich tematy. Spotkania te stają się z 
wolna tradycją. 
Zarząd Stowarzyszenia nawiązał 
współpracę z Klubem Lotników „LO-
TECZKA”. Współpraca układa się 
pozytywnie. Członkowie Zarządu, 
na zaproszenie przedstawicieli Klubu 
Lotników, uczestniczyli w spotkaniu 
członków „LOTECZKI” i uroczystej 
Gali wręczenia „Złotych Lotek”.. 
• W okresie maj 2014 – czerwiec 2015 
wnioski z poprzedniego Walnego 
Zgromadzenia były realizowane w na-
stępujący sposób: 
1. Opracowanie nowego regulami-
nu stypendium Stowarzyszenia dla 
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uczniów uwzględniającego wszystkie 
kierunki kształcenia w LZN - Zarząd 
Stowarzyszenia jest w trakcie opraco-
wywania nowego regulaminu stypen-
dium,
2. Promowanie Absolwentów LZN-
-u, którzy odnieśli sukcesy zawodowe 
– absolwenci odnoszący sukcesy są 
zapraszani na lekcje wychowawcze z 
młodzieżą LZN, są również zaprasza-
ni do „przelania na papier” w Biulety-
nie swoich przemyśleń,
3. Wykorzystanie potencjału Politech-
niki i innych uczelni w działalności 
szkoły i Stowarzyszenia – brak współ-
pracy, 
4. Wykorzystanie programów unijnych 
w działalności szkoły i Stowarzysze-
nia – w ramach unijnego programu na 
rzecz kształcenia, szkolenia, młodzie-
ży i sportu ERASMUS+ w listopadzie 
2014 roku uczniowie LZN-u (przy ak-
tywnym współudziale członków Sto-
warzyszenia) wyjechali na miesięczne 
praktyki zawodowe do Berlina i Bo-
lonii w ramach projektu Europejskie 
Praktyki Zawodowe ERASMUS+, 
5. Przyśpieszenie starań o utworzenie 
Izby Historii – został wykonany pro-
jekt Izby, określony został wstępny 
koszt wykonania, rozpoczęto starania 
o sfinansowania przedsięwzięcia po-
przez wystosowanie listów do sponso-
rów, spływają również pierwsze eks-
ponaty do Izby, 
6. Stowarzyszenie przygotowuje się 
do współorganizacji 70-lecia obcho-
dów LZN-u, została zamieszczona o 
tym wydarzeniu informacja w Biule-
tynie Nr 23 (grudzień 2014) oraz na 
stronie internetowej Stowarzyszenia i 
stronie internetowej LZN-u.
• Benefis Baśki O. czyli Stan Młodo-
ści Stabilnej Było to motto Benefisu 
Barbary Ostroróg, wiceprezesa Stowa-
rzyszenia. 25 października 2014 roku 

odbyła się w Klubie CREATOR przy 
ul. Szybowcowej uroczystość z okazji 
45-lecia pracy pedagogicznej i wolon-
tariackiej  Barbary Ostroróg.

Sprawozdanie KOMISJI REWI-
ZYJNEJ. Komisja działała w trzyoso-
bowym, nie zmienionym składzie. 
W sprawozdaniu oparto się na doku-
mentach przedstawionych przez Za-
rząd Stowarzyszenia. 
Zarząd inicjował i przeprowadzał 
działania statutowe, które dotyczy-
ły wszystkich istotnych kierunków 
działalności Stowarzyszenia. Zarząd 
odbywał regularne posiedzenia,  przy-
przygotowane merytorycznie, miały 
konstruktywny charakter. Dotyczy to 
zarówno zebrań ścisłego Zarządu, jak 
i zebrań w rozszerzonym składzie.  
Komisja Rewizyjna w czasie trwa-
nia kadencji otrzymywała na bieżąco 
informacje od Zarządu o działaniach 
Stowarzyszenia. 
Zarząd aktywnie działał w zakresie 
propagowania szeroko pojętej integra-
cji członków Stowarzyszenia jak i po-
zyskiwania nowych członków, a także 
realizował zadanie przedstawione w 
sprawozdaniu.
Stowarzyszenie nie prowadzi działal-
ności gospodarczej. Wszelkie działa-
nia statutowe Stowarzyszenia opie-
rają się na pracy społecznej Zarządu 
i członków Stowarzyszenia. W celu 
profesjonalnego prowadzenia spraw 
finansowych podpisana jest umowa 
cywilnoprawna z kwalifikowaną księ-
gową Katarzyną Mastalerz.
Stowarzyszenie nie zalega z żadny-
mi zobowiązaniami wobec budżetu 
państwa. Wszystkie wymagane prze-
pisami prawa działania zostały zreali-
zowane. Sprawozdanie finansowe z 
działalności organizacji pożytku pu-
blicznego za 2014 rok zostało złożone 
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w terminie do 31 marca 2015 roku.
Na podstawie analizy przedłożonych 
dokumentów za okres 01.01.2014r.– 
31.05.2015r. Komisja stwierdziła 
zgodność stanu konta z kwotą salda 
wykazaną w sprawozdaniu finanso-
wym. Komisja Rewizyjna zwróciła się 
do uczestników Walnego Zgromadze-
nia o udzielenie absolutorium Zarzą-
dowi. 
Zarząd i Komisja Uchwał i Wniosków 
przedstawiła propozycję planu pracy, 
które Walne Zgromadzenie zatwier-
dziło do realizacji.
- Organizacja spotkań integracyjnych 
dla członków Stowarzyszenia.
- Współorganizacja obchodów 70-le-
cia szkoły wraz z  dyrekcją LZN-u w 
października 2016 roku.
- Założenie oraz prowadzenie na te-
renie szkoły Izby Historii i Tradycji 
LZN.
- Periodyczne wydawanie BIULETY-
NU.
- Udział w uroczystościach rodzinnych 
(jubileusze, pogrzeby, itp.) człon-
ków Stowarzyszenia, Absolwentów, 
pracowników i byłych pracowników 
LZN-u. Udzielanie wsparcia moralne-
go.
- Organizacja spotkań z ciekawy-
mi ludźmi – absolwentami LZN-u 
z uczniami na lekcjach wychowaw-
czych.
- Aktywny udział w życiu społeczno-
ści LZN.
- Promowanie, propagowanie Stowa-
rzyszenia jako organizacji pożytku pu-
blicznego.
- Dalsze ulepszanie strony interneto-
wej – uruchomienie Internetowego 
Klubu Absolwenta (obecnie „w budo-

wie”).
- Pozyskiwanie dotacji od sponsorów.
- Honorowanie zasług (dorobku życio-
wego) i poczynań na rzecz Stowarzy-
szenia poprzez uroczyste wręczanie 
Lauru Stowarzyszenia.
- Aktywne włączanie się do obchodów 
i uroczystości organizowanych przez 
społeczność lokalną Psiego Pola oraz 
współpraca z innymi organizacjami z 
terenu Psiego Pola.
- Pozyskiwanie nowych członków.
- Monitoring wpłat składek członkow-
skich.
- Prowadzenie Kroniki Stowarzysze-
nia.
- Prowadzenie akcji promującej prze-
kazywanie 1% podatku na rzecz Sto-
warzyszenia.
- Przyznawanie stypendiów edukacyj-
nych dla najlepszych uczniów LZN.
- Pozyskiwanie pamiątek (ekspona-
tów) „lotniczych” do Izby Historii i 
Tradycji LZN.
- Zmotywowanie członków – absol-
wentów lat 1990 – 2012 do aktywnego 
uczestnictwa w pracach Stowarzysze-
nia - pozyskanie nowych członków.
- Angażowanie do współpracy ze Sto-
warzyszeniem uczniów LZN-u.
- Cotygodniowe dyżury członków Sto-
warzyszenia w siedzibie Stowarzysze-
nia.

Całość dokumentacji do wglądu w 
siedzibie Stowarzyszenia.
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Szanowni Członkowie Stowarzyszenia, Absolwenci i Sympatycy LZN!

Projekt Izby Historii LZN autorstwa Piotra Kuny – absolwenta 1996 roku.
Chcemy zgromadzić w niej pamiątki i dokumenty dotyczące nie tylko szko-
ły i absolwentów, lecz także pobliskich zakładów przemysłowych, z którymi 
współpracowała szkoła.
Izba Historii w naszym założeniu to nie tylko miejsce wspomnień, ale przede 
wszystkim spotkań młodzieży, absolwentów i mieszkańców, to nauka historii 
o Naszej Małej Ojczyźnie.
Aby ten projekt zrealizować, liczymy na Państwa wsparcie zarówno meryto-
ryczne (pamiątki), jak i finansowe - każda kwota się liczy, nawet najmniejsza.
Sami nie udźwigniemy kosztów realizacji projektu i wyposażenia w nowocze-
sny sprzęt multimedialny.
Dlatego prosimy o wpłaty na konto:  
Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakła-
dów Naukowych we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław  
32 1020 5226 0000 6702 0230 3782, z dopiskiem: „Działalność statutowa Izba 
Historii i Tradycji LZN”.  Wpłaty można rownież dokonać w siedzibie Stowa-
rzyszenia.
Prosimy także o kontakt z Barbarą Ostroróg, wiceprezes telefon: 514 966 280.
Wierzymy, że nasza prośba nie pozostanie bez echa. 

Robert Helak w imieniu   Zarządu
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Wystawa haftu krzyżykowego Ryszarda Marszałka

O. Misjonarz Mariusz Szczepański, 
abs. LZN na spotkaniu w Stowarzyszeniu

Absolwenci, rodzice i goście na ślubowaniu uczniów z klas mundurowych
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Pożegnanie Doroty Cieśli - 30 czerwca 2015r.

Klasy mundurowe na poligonie - czerwiec’2015

Klasy mundurowe na ślubowaniu - czerwiec’2015



Wciąż żywa pamięć maturzystów 
sprzed 50 lat.

Jak dalece wdzięczna pamięć i senty-
ment do swojej szkoły z lat młodości 
potrafi oprzeć się próbie upływającego 
czasu, obrazuje sympatyczne spotkanie  
absolwentów Lotniczych Zakładów Na-
ukowych – maturzystów z 1965 roku.
 Tak oto w majowe południe 2015 roku, 
w 50-tą rocznicę swojego egzaminu ma-
turalnego, zbiera się na skromny zlot 
8-mio osobowa grupa z dawnej klasy 
III Tz. Miejsce spotkania może być tyl-
ko jedno; nasza ukochana szkoła czyli 
Technikum w Lotniczych Zakładach 
Naukowych przy ul. Kiełczowskiej we 
Wrocławiu.
Znowu jesteśmy razem: Staszek Ada-
miec, Paweł Bamberski, Tadek Chałup-
czak, Jacek Gawlicki, Mundek Kujawa, 
Franek Matuszek, Leszek Pękalski, 
Waldek Skupiński.
Z życzliwością i wielką serdecznością  
przyjmuje nas była Pani Dyrektor Bar-
bara Ostroróg. Właśnie Pani Dyrektor 
funduje nam niezwykłą frajdę, jaką jest 
wędrówka po szkolnych korytarzach i 
salach wykładowych.
Przed wejściem do pokoju nauczyciel-
skiego, na wprost głównej klatki scho-
dowej z satysfakcją stwierdzamy, że 
nie przygnębia nas już swym widokiem 
popiersie dawnego patrona szkoły gen. 
Karola Świerczewskiego. Nie ma już 
ani popiersia, ani patronatu i chwała, że 
to uwolnienie się szkoły z tego związku 
nastąpiło.
Gdy tak mijamy kolejne numery sal 
klasowych znów odżywają w pamię-

ci postacie naszych nauczycieli, którzy 
właśnie w tych salach prowadzili swo-
je stałe zajęcia. Tu każdy numer sali 
kojarzy się nam z jakimś nazwiskiem; 
oto tu klasówka u Sulimy, tam ‘polak” 
z Langem, a tam przyrządy z Bocheń-
skim i.t.d. Z mocniej bijącym sercem 
zaglądamy do kolejnych sal i pracowni. 
Od razu widzimy świetne wyposażenie 
w pomoce naukowe, modele, elementy 
wyposażenia samolotów. Jest to wielka 
zmiana  w stosunku do naszych lat na-
uki. Nie mieliśmy takich udogodnień w 
zdobywaniu wiedzy.
Na chwilę wchodzimy do sali gimna-
stycznej. To królestwo naszego „wuefi-
sty” K. Borkowskiego. Oh ! pobiega-
łoby się z piłką jeszcze raz przez całe 
boisko i wykonało choćby jeden rzut do 
kosza.
To tutaj na tej sali, 50 lat temu, siedzie-
liśmy za stolikami pilnie przelewając 
swoją wiedzę na maturalne arkusze.
Szkolny spacer kończymy wykonaniem 
pamiątkowych zdjęć, po czym zaprosze-
ni zostaliśmy przez wiceprezesa Stowa-
rzyszenia Barbarę Ostroróg na skromne 
przyjęcie w siedzibue Stowarzyszenia 
(korekta redakcji), gdzie zapoznaliśmy 
się z kroniką historyczną szkoły, pa-
miątkami sprzed lat oraz wypełniliśmy 
czas wspomnieniami.



Znalazł się także czas obejrzenie  sal 
laboratoryjnych ze sprzętem lotniczym  
na terenie internatu,. W naszych czasach 
był to tzw. „Meksyk”, gdzie gospoda-
rzami byli panowie - Hobot i Rudziak.
Spotkanie nasze kończymy towarzy-
skim, wielogodzinnym pobytem w lo-
kalu restauracyjnym. Miejscem naszej 
biesiady była messa kapitańska na Bar-
ce Tumskiej, a więc na wodach Odry.
Wprawdzie nic z żeglugą nie mamy 
wspólnego, ale na lokal usytuowany w 
jakimś samolocie nie mogliśmy prze-
cież we Wrocławiu liczyć.
Spotkanie na Barce to oglądanie przy-
niesionych pamiątek, fotografii, świa-
dectw maturalnych, starych notatek i 
dokumentów sprzed lat. Oczywiście 
dominowały rozmowy, rozmowy, roz-
mowy… Byliśmy wszyscy głodni swej 
wspólnej obecności.
Dobrze zachowana w naszych sercach 
pamięć o szkole,  dostała kolejny za-
strzyk utrwalający.
Tę pamięć z dumą nosimy w sercach na 
zawsze …
 Lesław Pękalski - absolwent 

Lotniczych Zakładów Naukowych,                                                
Matura 1965 r.

                                            Klasa III Tz.
  

Spotkanie po latach

W dniach 30 – 31 maja 2015r. na pry-
watnym rancho Andrzeja Świerada w 
Niezgodzie pod Żmigrodem odbyło się 
nasze kolejne spotkanie - klasa Vat rocz-
nik 1972-1977. Rocznicowe spotkania 
organizujemy regularnie co 2 lub 3 lata. 
Na spotkaniach obecne są również nasze 
szanowne małżonki, które stwierdziły, 
że nie opuszczą nas, a tym bardziej tak 
fajnych imprez... Tegoroczne spotkanie 
miało charakter typowo rekreacyjny. 
Pogoda dopisała wyśmienicie i był czas 
na wspólne spacery po pięknej okolicy, 
rozmowy i wspomnienia ze szkoły, jak i 
inne aktywności na świeżym powietrzu. 

Jako, że byliśmy w okolicach Milicza 
smaczną atrakcją imprezy był grill z 
rybkami i nie tylko… 
Muza przygotowana przez Andrzeja 
na wieczorne „zajęcia” w stodole była 
również na wysokim poziomie. Impre-
za udała się bardzo, bardzo i już dzisiaj 
zapowiadamy kolejną, tym razem 40. 
rocznicę naszej matury zaplanowaną na 
2017r. 

Dariusz Kędziora



Wiadomości ze szkoly z II semestru
Praktyki zagraniczne z Erasmusem+ 
dla uczniów LZN II

   Od nowego roku szkolnego 2015/2016 
rusza II tura projektu Praktyk w ramach 
Erasmus+. Już wiemy, że uczniowie 
z klas drugich - technik mechatronik, 
technik eksploatacji portów i terminali 
wyjadę do Portugalii i Włoch. 

Pożegnanie maturzystów

  24 kwietnia 2015 roku uczniowie klas 
trzecich pożegnali swoich starszych ko-
legów – tegorocznych maturzystów pro-
gramem rozrywkowym oraz występem 
zespołu WiktoriaNie /z klasy pierwszej/. 
Po raz ostatni zaśpiewał Jędrzej Knap-
czyk, uczeń klasy 4bt. Po części roz-
rywkowej przyszła kolej na świadectwa, 
nagrody, wyróżnienia i podziękowania 
oraz życzenia – zdania matury, dostania 
się na studia, znalezienia dobrej pracy i 

Nagroda Ministra Gospodarki dla LZN

12 czerwca 2015 roku w Bolkowie 
Lotnicze Zakłady Naukowe otrzyma-
ły Nagrodę Ministra Gospodarki za 
szczególne osiągnięcia w promowaniu 
i realizacji szkolenia zawodowego oraz 
efektywną współpracę z pracodawcami 
w procesie kształcenia i wychowania 
młodzieży, zgodnie z oczekiwaniami 
lokalnego rynku pracy. Nagroda została 
wręczona pani dyrektor Jolancie Mazur-
kiewicz-Kaczyńskiej. 
Jednocześnie Dyplomy uznania i nagro-
dy pieniężne otrzymali wyróżniający się 
i odnoszący sukcesy uczniowie z klasy 
3bt, Kamil Demczyszyn i Tomasz Wę-
zik oraz za szczególne osiągnięcia dy-
daktyczne nauczyciel Grzegorz Łomo-
towski. 
   

Jeszcze tego samego dnia Lotnicze Za-
kłady Naukowe przystąpiły do Klastra 
Edukacyjnego „INVEST in EDU” Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”, podobnie jak 
Politechnika Wrocławska. Ideą Klastra 
jest stworzenie płaszczyzny kształcenia 
na poziomie szkoły średniej i wyższej 
zgodnie z zapotrzebowaniem praco-
dawców i przy ich wyraźnym wsparciu, 



choćby w obszarze praktyk.
Przybyli wzięli udział w dyskusji na te-
mat: „Mądrzej, czyli jak kształcić dla 
gospodarki”, której koordynatorem była 
Barbara Kaśnikowska, Prezes Zarządu 
WSSE „INVEST-PARK”. Taki też cel 
przyświeca Lotniczym Zakładom Na-
ukowym – mądrzej i lepiej kształcić 
przyszłych techników.

Matury 2014/2015

24 kwietnia 2015 roku odbyło się uro-
czyste pożegnanie absolwentów. 24 
osoby z klas o specjalności mechanik 
i mechatronik otrzymało świadectwa 
ukończenia szkoły i rozpoczęło przygo-
towania do egzaminu dojrzałości. 4 maja 
absolwenci przystąpili do egzaminu doj-

rzałości z języka polskiego, matematyki 
i języka angielskiego jako przedmiotów 
obowiązkowych. Wśród przedmiotów 
dodatkowych wybór w tym roku padł 
m.in. na fizykę z astronomią, chemię i 
geografię. Jedna osoba wybrała język 
niemiecki. 
Czerwiec stał pod znakiem egzaminów 
zawodowych, do którego przystąpi-
li uczniowie klas trzecich i czwartych 
technikum i trzecie zasadniczej szkoły 
zawodowej w ilości 114 osób. Wyniki   
poznamy pod koniec sierpnia.
Zdawalność matury w LZN wyniosła w 
tym roku 80%, co – w porównaniu ze 
średnią wrocławską 68,2% jest wyni-
kiem zaskakująco pomyślnym.

Ślubowanie w LZN

    24 czerwca 2015 r., uczniowie klas 
pierwszych - technik logistyk „Służba 
w Wojsku” złożyli uroczyste ślubowa-
nie w obecności dyrekcji, grona pedago-
gicznego, zaproszpnych gości, rodziny i 
przyjaciół. 

Poniżej zamieszczamy tekst ślubowa-
nia: 
Prowadzący: My, uczniowie klas: tech-
nik logistyk z innowacja pedagogiczną 



Służba w Wojsku w Lotniczych Zakła-
dach Naukowych w obecności gości, 

nauczycieli, kolegów i rodziców.
Uroczyście ślubujemy:
Dbać o honor i dobre imię Lotniczych 
Zakładów Naukowych, godnie je repre-
zentując.
Kontynuować tradycje wpisane w histo-
rię naszej szkoły.
Z szacunkiem odnosić się do Rodziców, 
Nauczycieli, Wychowawców i Pracow-
ników szkoły.
Służyć społeczności szkolnej, prze-
strzegać zasad koleżeństwa, wspierać 
wszystkich, którzy tego potrzebują.
Systematycznie i wytrwale zdobywać 
wiedzę i umiejętności, wykorzystując 
jak najlepiej czas i warunki do nauki.
Zawsze przestrzegać prawa, postępo-
wać honorowo i zgodnie z ogólnoludz-
kimi wartościami.
Kontynuować tradycje polskiego oręża, 
pamiętając o wartościach wypisanych 
na sztandarach przodków.
W każdej sytuacji zachowywać się w 
sposób godny Polaka.

Po każdym wierszu uczniowie powta-
rzają: Ślubujemy!

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

  Rok szkolny żegnaliśmy 26 czerwca. 
Uczniowie, rodzice i grono pedagogicz-
ne LZN zebrało się w świetlicy szkol-
nej, gdzie wręczono świadectwa z czer-
wonym paskiem, nagrody i wyróżnienia 
z poszczególnych przedmiotów.

W ramach programu artystycznego wy-
stąpiła kapela szkolna „WiktoriaNIE”. 
Po części oficjalnej uczniowie z wycho-
wawcami udali się do klas, gdzie otrzy-
mali świadectwa, a potem kawalkada 
samochodów na sygnałach opuściła w 
pośpiechu dziedziniec szkolny. 
Tymczasem w szkole rozpoczął się ko-
rowód uczniów tegorocznego naboru.

Po naborze do klas pierwszych
  
   Miło mi poinformować, że w naszej 
szkole, od 1 września br. 160 uczniów 
rozpocznie naukę, w siedmiu zawodach: 
technik mechanik lotniczy, technik logi-
styk (klasa mundurowa), technik me-
chatronik, technik eksploatacji portów 
i terminali oraz technik mechanik, a w 
szkole zawodowej: operator obrabiarek 
skrawających typu CNC i monter me-
chatronik.
Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska



Zespół redakcyjny: Barbara Ostroróg, Teresa Kasztelaniec-Jaworska, Joanna Zielińska
www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl / /www.klublzn.pl / /e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm
tel./fax 71/ 330 70 53 (bezpośredni), 71/ 345 61 79  w. 154 dyżur: środa  10.00 - 15.00

KRS 0000265272                               KONTO BANKOWE   32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

UWAGA   komunikaty   WAŻNE TERMINY
Do członków Stowarzyszenia i Absol-
wentów
- piknik w LZN - 03.10.2015
- Spotkanie Noworoczne - 23.01.2016
- Walne Zgromadzenie - 11.06.2016
- 70-lecie LZN - 08.10.2016.
Zmarli
Krzysztof Sosna, Jan Radkowski;
Zofia Płuska była pracownica służby 
zdrowia w LZN.

Na zasłużoną emeryturę, po 30 latach 
pracy, przeszła Dorota Cieśla – pedagog 
szkolny.

PODZIĘKOWANIA
Szanowni Członkowie Stowarzyszenia i 
Absolwenci LZN!
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje tym 
Członkom, którzy regularnie opłacają 
składki, również tym, którzy uregulowali 
zaległości.
   Szczególne podziękowania składamy 
ofiarodawcom dokonującym wpłat na zor-
ganizowanie Izby Historii i Tradycji LZN.
    Podajemy zasadę dokonywania wpisu 
na przelewach: Stowarzyszenie Absol-
wentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN, 
ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław.
Konto: 32 1020 5226 0000 6702 0230 
3782 /z dopiskiem : Wpłata na działal-
ność statutową – Izba Historii i Trady-
cji LZN/.
Jesteśmy wdzięczni WSZYSTKIM, któ-
rzy dokonują wpłat – każda kwota się 
liczy. A z małych sum robią się baardzo 
duże. 

Co na wakacje?

Lipiec i sierpień to czas, który powin-
niśmy przeznaczyć na wypoczynek, 
niezależnie od tego, co kto z nas robi. 
Żeby nie żałować szybko upływających 
dni warto je spedzić intensywnie - to 
czas, w którym możemy nadrobić - nie-
przeczytane książki, nieobejrzane filmy, 
niodbyte wycieczki...

Wakacje warto sięgnąć po dobrą książ-
kę, choćby Złodziejka książek Marku-
sa Zusaka, Dziennik Anny Frank, Sami 
swoi i obcy Mirosława Maciorowskie-
go...

A jeżeli jesteście we Wrocławiu 
i macie chwilę wolnego czasu 

przyjdźcie do swojej starej szkoły 
czekamy na Was w Stowarzyszeniu

Budynek B1 
/dawny budynek internatu/.

JESTEŚMY W KAŻDĄ ŚRODĘ 
OD 10.00 DO 14.00


