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Biuletyn nr 26

Najserdeczniejsze życzenia,
cudownych świąt

Bożego Narodzenia,
rodzinnego ciepła, nadziei, 
nabrania dystansu do tego,

co wokół a pod choinką,
wspaniałych prezentów.

Niech w Nowym Roku spełnią się
wszystkie życzenia, i te błahe, dostojne, 

i te mniej poważne.
Czaru świątecznej atmosfery
Wam i Waszym Rodzinom
życzy w imieniu Zarządu

Prezes Robert Helak

Spotkanie Noworoczne
Zapraszamy 

16 stycznia 2016 roku.  >>>>>
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Spotkanie noworoczne
W dniu 16 stycznia 2016 r. o godz. 
16.00 w sali bakietowej „Podano” 
(dawna stołówka LZN) rozpoczynamy 
kolejne spotkanie noworoczne. Koszt 
uczestnictwa wynosi 90 zł od osoby. 
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 
dnia 9 stycznia na konto Stowarzysze-
nia : konto 32 1020 5226 0000 6702 
0230 3782 ( z dopiskiem spotkanie 
noworoczne) lub bezpośrednio w sie-
dzibie Stowarzyszenia w każdą środę 
i piątek w godz. 10-14.00. Wpłata jest 
równoznaczna z uczestnictwem.  Za-
pewniamy ciepły posiłek i przystawki, 
napoje chłodzące, kawę, herbatę, mu-
zykę, dobrą zabawę i śpiew. 
Zapraszamy Członków Stowarzysze-
nia, wszystkich Absolwentów, Na-
uczycieli i Sympatyków z Rodzinami. 
Może to odpowiednie miejsce i czas 
na spotkania klasowe?                   
                                                 Zarząd

Podziękowanie 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom za przekazane środki 
finansowe na utworzenie „Izby Histo-
rii i Tradycji LZN” a także za 1% na 
działalność statutową Stowarzyszenia.
Dzięki Waszej wspaniałomyślności 
możemy wydawać okolicznościowe 
biuletyny, organizować spotkania ab-
solwentów i partycypować w impre-
zach i uroczystościach szkolnych.

70-lecie LZN
8 października 2016 roku odbędą się 
uroczystości jubileuszowe 70-lecia 
LZN, na które zapraszamy wszystkich 
Absolwentów. 
Równocześnie prosimy o wypelnienie 
ANKIETY ABSOLWENTA zamieszczo-
nej w biuletynie oraz na stronie szkoły 
i Stowarzyszenia  w zakładce 70-lecie. 
Plik jest w Wordzie, można go odesłać 
drogą mailową. PILNE! Dziękujemy!

Dziękujemy również Członkom , któ-
rzy regularnie opłacają składki i wpła-
cają zaległe.
Każda kwota się liczy, tym bardziej że 
wielkimi krokami zbliża się Jubileusz 
70-lecia szkoły.
P.S.  Apelujemy i prosimy tych spo-
śród Państwa czytających nasz biule-
tyn, którzy chcieliby zasponsorować 
nasze najważniejsze przedsięwzięcie 
tego dziesięciolecia –„ Izbę Historii 
i Tradycji LZN”. Ten gest byłby upa-
miętnieniem wysiłków i starań zmarłe-
go 13 listopada 2015 roku Piotra Koń-
czyka, który – jako inicjator i członek 
założyciel Stowarzyszenia -  marzył 
o realizacji tego projektu. Zostawił po 
sobie ideę a nam - zadanie do realiza-
cji.                  
                           Zarząd 
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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



Spotkanie z Absolwentem, misjonarzem Mariuszem Szczepańskim, 

Wręczenie wyróżnienia „Błękitne Skrzydła”
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Święto Lotnictwa Polskiego
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Festyn „Integrujmy się”
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Początek roku szkolnego 2015/2016

Obchody Dnia Niepodległości
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Rozpoczęcie  
roku szkolnego 2015/2016

           Nowy rok szkolny rozpoczął się 
1 września 2015 roku, we wtorek, 
w byłej świetlicy szkolnej, w obecno-
ści uczniów, rodziców i grona peda-
gogicznego, z udziałem pocztu sztan-
darowego z Wrocławskiej Wyższej 
Szkoły Wojsk Zmechanizowanych 
(bo nasza szkoła nie ma sztandaru,
a mamy klasy mundurowe) zebrani 
wysłuchali hymnu. Powitani zostali 
przez Panią Dyrektor Jolantę Mazur-
kiewicz-Kaczyńską,  Barbarę Ostro-
róg - Stowarzyszenie LZN i Mariusza 
Wyrostkiewicza nowego księdza kate-
chetę. 

W tym roku szkolnym mamy następu-
jące klasy technikum czteroletniego: 
technik logistyk z innowacją pedago-
giczną  Służba w Wojsku, technik me-
chatronik, mechanik , mechanik lotni-
czy, technik eksploatacji portów 
i terminali, poza tym - 2 klasy Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej: monter me-
chatronik i operator obrabiarek skra-
wających. Łącznie w szkole, w tym 
roku szkolnym, uczy się 425 uczniów 
w 19 oddziałach. Zapowiada się udany 
rok z młodzieżą, która wybrała LZN 
- jako szkołę swojego pierwszego wy-
boru, a to już coś. 

Święto Niepodległości w LZN

 10 listopada br. o godz. 10.00 
na dziedzińcu szkolnym odbyło się 
uroczyste wciągnięcie flagi na maszt, 
odśpiewanie hymnu i mini-defilada 
w wykonaniu uczniów klas munduro-
wych. Był to znaczący akcent patrio-
tyczny w wigilię uroczystości Święta 
Niepodległości. 
 11 listopada na Rynku Wro-
cławskim odbyły się uroczystości upa-
miętniające 93 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości i parada 
żołnierzy z jednostek wojskowych. 
Potem ulicami miasta ruszył barw-
ny pochód, w którym udział wzięła 
również młodzież LZN ze swoimi na-
uczycielami. Uczennice i uczniowie 
w mundurach, niosąc transparenty 
szkolne, sprawili się bardzo dobrze, 
śpiewając pieśni patriotyczne i godnie 
reprezentując szkołę. Było uroczyście 
i wesoło. Na trasie pochodu wzbudzali 
żywe zainteresowanie widzów. Na ko-
niec deszcz kazał przyspieszyć kroku 
i emocje opadły, ale i tak uroczystość 
należy zaliczyć do udanych, chociaż-
by ze względu na temperaturę, która, 
jak na listopad, pozwoliła tłumom 
wrocławian wyjść z domów i cieszyć 
się atmosferą radosnego narodowego 
święta.
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Piknik 

   3 października br. na terenie LZN 
odbył się piknik integracyjny, które-
go współorganizatorami corocznie 
są: LZN, Stowarzyszenie i inne lokal-
ne organizacje pozarządowe. Dobra 
pogoda zachęcała do spacerów więc 
publiczność dopisała. Wielkim zain-
teresowaniem cieszył się szybowiec, 
który na zaproszenie Stowarzyszenia 
przybył do nas z aeroklubu w Szyma-
nowie.   Jak co roku podziwialiśmy 
carving i malowane dynie. Licznie 
prezentowały się okoliczne szkoły 
podstawowe z zajęciami dla dzieci 
w różnym wieku, tańcami i występa-
mi. Odbył się pokaz  musztry uczniów 
z klasy mundurowej. 

Święto Lotnictwa Polskiego

   28 sierpnia na Gądowie Ma-
łym  pod obeliskiem Lotników Pol-
skich i Lotniska Gądów odbyło się 
spotkanie z okazji Święta Lotnictwa. 
W spotkaniu uczestniczyli członko-
wie Klubu Seniorów Lotnictwa, Klu-
bu Lotników „Loteczka”, my – zarząd 
i Absolwenci Stowarzyszenia LZN, 
przedstawiciele Wrocławskiego Klu-
bu Balonowego oraz Szkoły Podsta-
wowej im. Orlińskiego a świat kultury 
reprezentował Robert Gonera. Spotka-
nie prowadził Jerzy Musiał a Edward 
Sobczyk opowiadał o historii lotniska, 
na którego miejscu stoją dziś wieżow-
ce. Spotkanie stało się okazją do wrę-
czenia legitymacji członkowskiej pani 
Adeli Dankowskiej, wielkiej polskiej 
szybowniczce, 43-krotnej rekordzistce 
Polski i 15-krotnej mistrzyni świata 
w swojej klasie . Spotkanie potwier-
dziło  potrzebę integracji tego środo-
wiska. Z Klubem „Loteczka” Stowa-
rzyszenie współpracuje od dwóch lat. 
    Z inicjatywy Stowarzyszenia Klub 
Lotników „Loteczka” wystąpił do Ka-
pituły Błękitnych Skrzydeł o nadanie 
LZN-owi wyróżnienia za 70 lat kształ-
cenia kadr technicznych dla polskiego 
lotnictwa, w tym za wykształcenie 15. 
tys. absolwentów w różnych specjal-
nościach lotniczych. Dzięki wsparciu 
Klubu Lotników „Loteczka” LZN 
znalazło się w kręgu wyróżnionych, 
otrzymując honorowe odznaczenie 
„Błękitne Skrzydła”.



Spotkanie polskich technicznych 
szkół lotniczych w Rzeszowie

Po raz pierwszy przedstawiciele naszej 
szkoły, reprezentowani przez Jolantę 
Mazurkiewicz-Kaczyńską - dyrektora, 
Magdalenę Kuśmierską – kierownika 
kształcenia praktycznego  i Wacława 
Osękowskiego – nauczyciela przed-
miotów zawodowych, uczestniczyli 
w  V Konferencji Technicznych Szkół 
Lotniczych. Organizatorem konfe-
rencji było Stowarzyszenie Technicz-
nych Szkół Lotniczych oraz Zespół 
Szkół Mechanicznych w Rzeszowie. 
Sympozjum objęte zostało honoro-
wym patronatem Prezydenta Miasta 
Rzeszowa. Tematem konferencji było 
„Tworzenie płaszczyzny wymiany 
informacji, wiedzy  i doświadczenia 
pomiędzy szkołami i uczelniami oraz 
lotniczymi organizacjami obsługowy-
mi  i produkcyjnymi”.
W spotkaniu uczestniczyły 24 szkoły 
kształcące w branży lotniczej z całej 
Polski oraz przedstawiciele dominu-
jących na świecie branż lotniczych. 
Oprócz wymiany doświadczeń istnia-
ła także możliwość zobaczenia Cen-
trum Kształcenia Praktycznego, gdzie 
przedstawiono wyposażenie umożli-
wiające realizację zajęć praktycznych 
dla zawodów technika mechanika  
lotniczego i technika awionika, które 
zostało zakupione przez wyżej wymie-
nioną jednostkę z funduszy Unii Euro-
pejskiej przy pełnej akceptacji władz 
samorządowych. Wycieczki do przed-

siębiorstw lotniczych (Heli One Po-
land, Port Lotniczy Rzeszów – Jasion-
ka, LineTech),  w których mieliśmy 
przyjemność wziąć udział, zapoznanie 
z bazą dydaktyczną Politechniki Rze-
szowskiej, prezentacje firm umożli-
wiających młodzieży odbywanie prak-
tyki zawodowej  i staży, były cennym 
doświadczeniem. Dzięki wzajemnej 
współpracy wszystkie podmioty bran-
ży lotniczej działające w Rzeszowie 
i okolicach tworzą doskonałą płasz-
czyznę do rozwoju  lotnictwa i kształ-
cenia przyszłych kadr. Pozyskaliśmy 
wiedzę związaną z wymaganiami 
i procedurami niezbędnymi do certy-
fikacji szkoły umożliwiającej wydanie 
certyfikatu  PART-144 i przygotowa-
nia Raportu Uznania Wiedzy przy za-
łożeniu i realizacji odpowiednich roz-
szerzeń .
 Ponadto cennym doświadcze-
niem była konfrontacja wyposażenia 
technicznego szkół biorących udział w 
przedstawionej konferencji. Nieliczne 
tylko szkoły, w tym przodujący Zespół 
Szkół w Rzeszowie, posiadają bogat-
sze wyposażenie niż LZN. 
Większość szkół posiada bardzo 
skromną bazę techniczną i najczęściej 
korzysta z miejscowych CKP lub przy-
chylnie nastawionych zakładów pracy. 
Nasze, obecnie organizowane przez 
Panią Dyrektor pracownie lotnicze 
będą się wyróżniały zgromadzonymi 
tam silnikami lotniczymi, osprzętem 
lotniczym, elementami płatowca po-
chodzącymi z  autentycznych latają-
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cych kiedyś statków powietrznych. 
Posiadamy również wartościowe plan-
sze i tablice poglądowo-tematyczne 
oraz bogaty zbiór literatury, czasopism 
i prac dyplomowych o tematyce lotni-
czej, naszych absolwentów. 
   To wszystko plasuje naszą szkołę 
w ścisłej czołówce szkół lotniczych 
w Polsce. Do zorganizowania stano-
wisk, umożliwiających przeprowadze-
nie egzaminów zawodowych brakuje 
nam tylko niewielkiego, sprawnego 
(wycofanego z eksploatacji) samolotu 
lub funkcjonalnych zespołów statku 
powietrznego. 
Takim stanowiskiem dysponuje szko-
ła w Rzeszowie, dzięki bardzo dużej 
przychylności władz Rzeszowa i po-
zyskanych funduszy UE.
           Magdalena Kuśmierska, 
          Wacław Osękowski

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
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Ruszyła II edycja Europejskich 
Praktyk Zagranicznych realizowa-
nych w ramach projektu Erasmus+.

 Celem jest nie tylko sama prak-
tyka, ale także wszechstronny rozwój 
ucznia. Kontakt z obcym pracodawcą, 
z obcą kulturą i zwyczajami, koniecz-
ność porozumienia się, nie tylko w 
kwestii zadań do zrealizowania, ale 
konieczność porozumienia się z drugą 
osobą – rozwijają potencjał przyszłego 
pracownika czy pracodawcy. W tym 

roku młodzież będzie odbywała prak-
tyki we Włoszech i Portugalii.
 W październiku uczniowie 
rozpoczęli zajęcia językowe, kulturo-
we i psychologiczne, które mają im 
pomóc w realizacji praktyk.

Odeszli
Piotr Kończyk - 13. listopada 2015 r. ab-
solwent TBS, wieloletni wychowawca, 
nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
zastępca kierownika i kierownik warsz-
tatów szkolnych, wicedyrektor i dyrektor 
LZN, współzałożyciel i członek Stowarzy-
szenia Absolwentów. Pochowany na cm. 
Parafialnym, ul. Gorlicka - Psie Pole.
Teresa Lak - 1. listopada 2015 r., w latach 
1951-81 nauczycielka matematyki. Pocho-
wana na cm. Grabiszyńskim.
Tadeusz Szura – 17. października 2015 r., 
członek-sympatyk  Stowarzyszenia, pra-
cownik Kombinatu „PZL-Hydral”, opie-
kun praktykantów LZN. Pochowany na 
cm. Osobowickim.
Antoni Szubert - 15. września 2015 roku 
zmarł Antoni Szubert, nauczyciel zawodu 
w latach 1969 - 1972 w Lotniczych Zakła-
dach Naukowych.
Czesław Czujowski – 5. sierpnia 2015 r., 
absolwent, nauczyciel przedmiotów za-
wodowych i wychowawca LZN, w latach 
1988-99 wicedyrektor i dyrektor LZN. Po-
chowany na cm. w Strzelinie.
Władysław Szumowski - 18. lipca 2015 r., 
od 25 lat nauczyciel przedmiotów zawo-
dowych, od 2008 r. członek Stowarzysze-
nia. Pochowany na cm. na Sępolnie.


