Wesołych Świąt!
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Wam i Waszym Rodzinom
tradycyjnie smacznego jajka,
wiosennego ciepłego słoneczka, mokrego dyngusa,
obfitych prezentów od zajączka
a także zdrowia, optymizmu
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
W imieniu Zarządu
Prezes Robert Helak
Biuletyn nr 27
marzec 2016

Spotkanie Noworoczne
To już kolejne spotkanie
noworoczne, które odbyło się 16 stycznia br. w Sali Bankietowej „Podano”
w LZN a wzięło w nim udział 65 osób.
Liczną grupę stanowili absolwenci
z lat 50-60 i 70-90 a także niezrzeszeni
w Stowarzyszeniu absolwenci z żonami, ponadto czynni zawodowo nauczyciele LZN.
Cieszy nas fakt, że mogliśmy gościć
emerytowanych nauczycieli: Barbarę
Dworzak, Henryka Cieślińskiego, Mieczysława Maternika, Mariana Skąpskiego, Ryszarda Bobera i Mieczysława Janiaka.
W spotkaniu uczestniczyła
także dyrektor LZN Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska., która oprócz noworocznych życzeń poinformowała
o planach rozwoju szkoły i zaprosiła
na obchody 70-lecia.
Seniorzy, 80-latkowie: Mieczysław Maternik i Henryk Cieśliński
otrzymali dyplomy jubileuszowe
i kwiaty.
Prezes Stowarzyszenia... Robert Helak złożył zebranym życzenia
noworoczne a odśpiewane 100 lat
i lampka szampana uświetniły uroczystość.
Absolwent Jerzy Krajewski
opowiedział o swojej firmie, uzupełniając prezentacją filmową.
Jan Majerski podzielił się spostrzeżeniami z cotygodniowych spotkań absolwentów w siedzibie Stowarzyszenia.
Nie zabraklo na spotkaniu tan2

ców, sympatycznie bawiono się przy
muzyce mechanicznej.
Zapraszamy na kolejne spotkanie w 2017 roku.

Jubileusze: 70-lecia LZN
i
10 lat Stowarzyszenia...
Wielkimi krokami zbliża się
8 października 2016 roku, a wraz z nim
jubileusz Lotniczych Zakładów Naukowych oraz Stowarzyszenia..., które liczy
sobie już 10 lat.
Zapraszamy wszystkich Absolwentów do aktywnego udziału w naszych wspólnych jubileuszach.
Prosimy - szybko wypełniajcie ankiety,
weźcie udział w zjeździe i balu, zmotywujcie koleżanki i kolegów - ważne
logistycznie.

Z życia szkoły
Sympatyczne spotkanie świąteczne
zorganizowała dyrekcja szkoły w dniu
18 grudnia 2015 roku, w którym uczestniczyli nauczyciele oraz pracownicy, zarówno emerytowani, jak i czynni zawodowo.
Życzenia świąteczne i noworoczne złożyła pani dyrektor Jolanta
Mazurkiewicz-Kaczyńska i wiceprezes
Stowarzyszenia Barbara Ostroróg, zapraszając równocześnie na uroczystość
70-lecia LZN. Uczniowie szkoły pięknie
kolędowali i przybliżyli tradycje obrzędowe Świąt Bożego Narodzenia.
Takie imprezy integrują śwodowisko
naszej szkoły.

Projekt Izby Historii LZN autorstwa Piotra Kuny – absolwenta 1996 roku.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia, Absolwenci i Sympatycy LZN!
Pragniemy Was poinformować, że rozpoczęliśmy realizację wyżej zamieszczonego projektu Izby Historii. Chcemy zgromadzić w niej pamiątki i dokumenty dotyczące nie tylko szkoły 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
merytoryczne (pamiątki), jak i finansowe - każda kwota się liczy, nawet najmniejsza. Sami nie udźwigniemy kosztów realizacji projektu i wyposażenia
w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Dlatego prosimy o wpłaty na konto:
Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych
Zakładów 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 Stowarzyszenia.
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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Spotkanie Noworoczne
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Spotkanie świąteczne w LZN
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Pracownie szkolne
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Praktyki zagraniczne

To doskonała okazja, aby osobiście poznać szkołę, uczniów, nauczycieli, poW ramach projektu Erasmus+ rozmawiać ze starszymi kolegami, zomłodzież wyjechała w lutym na prak- baczyć pracownie i ich wyposażenie,
tykę do Portugalii, natomiast II grupa zwłaszcza te związane z danym zawoprzygotowuje się do wyjazdu
dem - pracownie: lotnicze, mechaniczw kwietniu do Bolonii.
ne, mechatroniczne i logistyczne.

Evora - miejsce praktyk w Portugalii.
Zagraniczne praktyki to cenne
doświadczenia, podobnie jak praktyki
krajowe. W obu przypadkach młodzież
styka się z realiami danego zakładu
pracy.
W przypadku praktyk zagranicznych uczniowie poszerzają swoje
umiejętności językowe, poznają kulturę danego kraju, muszą wykazać się
samodzielnością i odpowiedzialnością.
Erasmus plus to długofalowy projekt,
jego celem jest niewątpliwie „otwieranie się” na to co inne, nowe, to też
otwieranie umysłów, poszerzanie horyzontów, a także projekt, który daje
odpowiednie narzędzia do wejścia na
współczesny rynek pracy.

Kierunki kształcenia w LZN
w roku szkolnym 2016/2017

Przyszłoroczna oferta edukacyjna Lotniczych Zakładów Naukowych wzbogaciła się o nowy kierunek kształcenia: technik lotniskowych
służb operacyjnych. To niezwykle ciekawy kierunek, który wymaga zdolności koordynacyjnych, komunikacyjnych, językowych, które zapewnią
m.in. bezpieczne funkcjonowanie operacyjne lotniska.
Ponadto w LZN kontynuowane będąnastępujące kierunki:
W technikum: technik mechanik lotDzień Drzwi Otwartych Szkoły niczy, technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk /klasa mun18 marca 2016 r. zapraszamy durowa/, technik eksploatacji portów i
wszystkich gimnazjalistów i ich rodzi- terminali.
W ZSZ - monter - mechatronik i operaców na Drzwi Otwarte w LZN.
tor obrabiarek typu CNC.
7

Komunikat!!!
Do Członków Stowarzyszenia
Przypominamy, że w dniu
11 czerwca 2016 r. o godzinie
09.00 w Sali Bankietowej
„Podano” /dawna stołówka
LZN/odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia .
Prosimy o zarezerwowanie
czasu i wzięcie udziału w zebraniu.

Proszę sobie wyobrazić, że biuletyn,
który właśnie czytacie, imprezy, które
dla Was mamy w ofercie, Izba Historii
i Tradycji, którą w tym roku otworzymy – w tych wszystkich działaniach
jest cząstka Waszej szczodrobliwości i
obywatelskiej postawy, Waszego gestu w kierunku miejsca, które pomogło Wam wejść w dorosłe życie.
Apelujemy do Państwa ofiarujcie, co możecie, podarujcie, czego macie dostatek. Liczymy na Was.
Aby przekazać 1% należy wypełnić
PIT-37 /dotyczy osób fizycznych/ lub
PIT-36 /dla działalności gospodarczej/.
Proszę nie zapomnieć o wpisaniu nazwy Stowarzyszenia i numeru KRS
0000265272 i podpisać zgodę na podanie danych.
Dziękujemy tym ofiarodawcom, którzy już odpowiedzieli na naszą prośbę.
Wesprzyj nas 1%
Drodzy Absolwenci i Sympa- Dziękujemy członkom, którzy regulartycy - od 10 lat prowadzimy dla Was nie opłacają składki i prosimy o uzuStowarzyszenie... LZN. Jest to codzien- pełnienie zaległych.
na praca 4-5 osób, absolutnie społeczna - wolontariacka, nieodpłatna w ża- Szczególne podziękowania składamy
den sposób. Raz w miesiącu zbiera się ofiarodawcom dokonującym wpłat
Zarząd, który decyduje o tym, co robi- na zorganizowanie Izby Historii i Tramy, z kim rozmawiamy, jak docieramy dycji LZN.
Podajemy zasadę dokonywania
z informacją do Państwa. Robimy to
wpisu
na przelewach: Stowarzyszenie
z nieustającą nadzieją, że nasza praca
Absolwentów, Nauczycieli i Sympama sens.
Ale, jak zapewne wiecie, cokolwiek tyków LZN, ul. Kiełczowska 43, 51-315
się robi - to wymaga środków finan- Wrocław.
sowych. Możecie nam pomóc i wspo- Konto: 32 1020 5226 0000 6702 0230
3782 /z dopiskiem : Wpłata na dziamóc Stowarzyszenie przekazując
łalność statutową – Izba Historii i Tra1% podatku od swoich dochodów.
dycji LZN/.
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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