
Wesołych Świąt!
Drodzy Absolwenci, Członkowie

 i Sympatycy Stowarzyszenia 
wraz z Rodzinami

Na Święta Wielkanocne życzymy Wam:
wiosny w pełnej krasie 

i wiosennego optymizmu,
serdecznych spotkań 

z Rodziną i Przyjaciółmi 
przy  suto zastawionym stole,

zdrowia i radości z każdego dnia,
tradycyjnie smacznego jajka

i mokrego dyngusa.

  W imieniu Zarządu
  życzy
  Prezes Robert Helak
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kwiecień 2017
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Jak to się zaczęło?

    Stowarzyszenie Absolwentów,  
Nauczycieli i Sympatyków LZN ukon-
stytuowało się na okoliczność ju-
bileuszu 60-lecia szkoły – w 2006 
roku. Pierwszą dekadę działalności 
Stowarzyszenia  opisaliśmy obszer-
nie  w naszej monografii 70-lecia pt. 
„Dzielą nas pokolenia – łączy nas miej-
sce”. (zachęcamy gorąco do lektury). 
Jubileusz pierwszego dziesięciolecia 
ukoronowało powstanie muzeum - 
Izby Historii i Tradycji LZN.

Idea jej zorganizowania towarzyszy-

ła nam od początków istnienia, od 
dziesięciu lat była  naszą idee fix, od-
suwaną , to z uwagi na brak sprzyjają-
cej atmosfery, to skromności budżetu.  
Wreszcie wspólnym wysiłkiem wo-
lontariuszy, przy finansowym wspar-

ciu wspaniałomyślnych sponsorów 
i składkom sumiennych członków 
Stowarzyszenia udało się sfinalizować 
projekt. 
Tak powstało  nie tylko miejsce kulty-
wowania przeszłości i dawnej świet-
ności, ale dużo więcej.
U progu drugiego dziesięciolecia dzia-
łalności Stowarzyszenie ogniskuje 
wszystkie swoje wysiłki na rozwijaniu 
i kreowaniu Izby Historii i Tradycji jako 
miejsca istotnego na kulturalnej mapie 
Psiego Pola. 

Jakim celom służy Izba Historii 

i Tradycji LZN?

Na pierwszym planie stawiamy ścisłą 
współpracę ze szkołą. Od momentu 
uroczystego otwarcia podczas Zjazdu 
70-lecia LZN, organizujemy godziny 

Izba Historii i Tradycji LZN – Muzeum Stowarzyszenia
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wychowawcze dla wszystkich obec-
nych klas. Uświadamiamy uczniom 
historię i dorobek LZN. Inicjujemy spo-
tkania w gronie organizacji pozarzą-
dowych współistniejących w środo-
wisku lokalnym i  współpracujących 
z nami.  Zapraszamy na prezentacje 
przedstawicieli innych stowarzyszeń, 
z którymi nawiązaliśmy współpracę. 
W najbliższym czasie będziemy gościć 
przedstawicieli z Towarzystwa Miło-
śników Wrocławia i Klubu Lotników 
„Loteczka”.
Wśród okolicznych zakładów pracy 
mamy szczodrych sponsorów, których 
często gościmy,  z wielką satysfakcją 
prezentując, jak pięknie zagospodaro-
waliśmy ich szlachetne darowizny.

Po telefonicznym ustaleniu organizu-
jemy indywidualne spotkania z absol-
wentami i mieszkańcami, a także wy-
stawy indywidualnych osiągnięć 

i zainteresowań. 

Co gromadzimy?

Podstawę naszej ekspozycji stanowią 
archiwa osobiste, dokumenty i mate-
riały szkolne gromadzone przez dzie-
siątki lat, odkładane na odpowiedni 
moment, często usunięte, żeby zro-
bić miejsce dla aktualnych – tabla 
klasowe, zdjęcia sprzed lat, gadżety. 
Gromadzimy wiedzę o indywidual-
nych, rozmaitych – artystycznych, fo-
tograficznych, sportowych e.c.t. - osią-
gnięciach absolwentów. 

Zachęcamy Państwa do przekazy-
wania swoich pamiątek z czasów 

szkolnych a tym samym współtwo-
rzenia naszej ekspozycji.

Kiedy jest czynna Izba Historii 

i Tradycji LZN?

Dostępność naszego muzeum jest 
sprawą organizacyjnie zasadniczą. Tak 
też od stycznia tego roku, w celu udo-
stępnienia Izby szerokiemu ogółowi 
mieszkańców i wszystkich zaintereso-
wanych uruchomiliśmy wolontariac-
kie dyżury członków zarządu SANiS. 
Izbę Historii i Tradycji LZN można 
zwiedzać z tzw. marszu we wtorki, śro-
dy i czwartki od 10.00 do 19.30. Inne 

terminy ustalamy po telefonicznym 
uzgodnieniu. 

Ponadto w każdą środę od godziny 
10.00 spotykają się tu absolwenci, byli 
nauczyciele, mieszkańcy organizujący 
sobie panele dyskusyjne na tematy 
dowolne - o wszystkim, co nas otacza 
i co komu w duszy gra. Zapraszamy!
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Spotkanie noworoczne odbyło się 
28 stycznia 2017 roku w sali bankie-
towej „Podano”, w dawnej stołówce, 
w Lotniczych Zakładach Naukowych. 
Do ostatniej chwili nic nie zapowia-
dało ani sukcesu frekwencyjnego, ani 
zabawy.

Stało się wbrew i bardzo dobrze! Na 
spotkanie przybyło 70 osób z różnych 
„bajek szkolnych”. Zabawę rozpoczę-
to wzniesieniem toastu za miniony i 
nadchodzący rok, życząc sobie wza-

jemnie pomyślności i zdrowia. Przy 
suto zastawionych stołach potoczyły 
się wartko rozmowy, bo znamy się 
coraz lepiej i lubimy swoje towarzy-
stwo.  Uczestnicy imprezy, nieobecni 
na jubileuszu 70-lecia szkoły i goście, 
licznie odwiedzili nowo otwartą Izbę 
Historii i Tradycji LZN, dając wyraz za-
skoczeniu i zadowoleniu z tego faktu. 

W towarzystwie znaleźli się też goście 
z Francji.

Z ogromną przyjemnością gościliśmy 
emerytowanych nauczycieli: Barbarę 
Dworzak, Helenę Waniak, Agnieszkę 
Olejnik i Romana Marszałka, z którymi 
absolwenci mogli powspominać daw-
niejsze lata szkolne. Wielu było po raz 
pierwszy. Absolwenci TZ z 1972 roku w 
składzie: Zbigniew Szermer - klawi-
sze, skrzypce, wokal, Paweł Jędrzejuk 
oraz Tomasz Jędrzejuk /brat/ i kolega 

Jarosław Parus – gitary, klawisze, dali 
mały koncert, prezentując swe możli-
wości od najlepszej strony. 

Panowie występowali również na 
uroczystości 70-lecia LZN. I tam i tu 
słuchało się ich z dużą przyjemno-
ścią, a gdy zagrali żwawiej, ruszyli-
śmy do tańca. Ten punkt programu 
wypalił w tym roku na 150%. Tańczył 

Spotkanie Noworoczne 2017
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każdy z każdym, nie było złej muzyki, 
a brak partnera nie stanowił przeszko-
dy. By dać im odpocząć tańczyliśmy 
przy muzyce mechanicznej, grano 
utwory Krzysztofa Krawczyka, Maryli 
Rodowicz i innych piosenkarzy. Dość 

powiedzieć, że rozpoczętą o godzinie 
16.00 imprezę zakończono w późnych 
godzinach nocnych.

Z opinii uczestników wynika, że nale-
żała do udanych, a my ciągle żałuje-
my, że tak mało absolwentów bierze 
udział w tych spotkaniach. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za 
wspaniałą atmosferę zabawy, świetne 
humory, że lubicie z nami spędzić faj-
nie czas. Do przyszłego roku… i ciągle 
zapraszamy do Stowarzyszenia.

Niedawno obchodziliśmy jubileusz 70-lecie Szkoły i 10-lecia Stowarzyszenia. 
Na tę okoliczność, dzięki Waszemu wsparciu finansowemu jako sponsorów, po-
datników i społecznej pracy została otwarta Izba Historii i Tradycji LZN. 

Wymaga jednak dalszego doposażania w sprzęt audiowizualny i wystawienniczy.

 Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku 
na cele statutowe Stowarzyszenia.  Wypełniając PIT-37 należy wpisać: 

 KRS 0000265272 i nazwę organizacji czyli: 

 Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków 

 Lotniczych Zakładów Naukowych, ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław

zaznaczając stosowną kratkę i podpisać. 

W miarę możliwości prosimy o dokonywanie wpłat na nasze konto:

32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

Każda kwota jest dla nas ważna.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy, szczególnie tym, którzy już wpłacili, 
a innych zachęcamy.

       Zarząd Stowarzyszenia

SZANOWNI ABSOLWENCI  I SYMPATYCY



6



7



Z życia szkoły
Praktyki zagraniczne

W ramach projektu Erasmus+ młodzież 
wyjechała 5 marca 2017 roku na prakty-
kę do Hiszpanii i Włoch. Ponadto część 
młodzieży odbywa swoje praktyki w 
karju w renomowanych firmach zwią-
zanych z mechaniką, mechatroniką, lo-
gistyką i lotnictwem.

Każde zajęcia praktyczne to cenne do-
świadczenie, którego nie uzyska się w 
szkole, zwłaszcza zagraniczne praktyki 
poszerzają możliwości uczniów. Tak w 
kraju, jak i za granicą młodzież styka 
się z realiami danego zakładu pracy. 

W przypadku praktyk zagranicznych 
uczniowie poszerzają swoje umie-
jętności językowe, poznają kulturę 

danego kraju, a niejednokrotnie mu-
szą wykazać się samodzielnością i 
odpowiedzialnością.

Erasmus+ to długofalowy projekt, jego 
celem jest niewątpliwie „otwieranie 
się” na to, co inne,  na nowe, to także 
otwieranie umysłów, poszerzanie ho-
ryzontów. Praktyki dają odpowiednie 
narzędzia do wejścia na współczesny 
rynek pracy.

***

Dzień Drzwi Otwartych Szkoły

6. kwietnia 2017 r. zapraszamy wszyst-
kich gimnazjalistów i ich rodziców na 
Drzwi Otwarte w LZN.

Jest to doskonała okazja, aby osobi-
ście poznać szkołę, uczniów, nauczy-
cieli.  Wtedy to można porozmawiać 
ze starszymi kolegami, zobaczyć pra-
cownie i ich wyposażenie, zwłaszcza 
te związane z konkretnym zawodem 
- pracownie: lotnicze, mechaniczne, 
mechatroniczne i logistyczne.

Szkoła przygotowała bogatą ofertę 
edukacyjną, dostosowaną do potrzeb 
rozwijającego się rynku pracy.

Kierunki kształcenia w LZN
w roku szkolnym 2017/2018

Technikum:
- technik lotniskowych służb operacyj-
  nych
- technik mechanik lotniczy



- technik mechanik
- technik mechatronik
- technik logistyk /klasa mundurowa/
- technik eksploatacji portów i termi-
  nali.

Lotnicze Zakłady Naukowe uczestni-
czą w projekcie „Zawodowy Wrocław”, 
który realizują  w ramach osi priory-
tetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 
Dostosowanie systemów kształcenia 
i szkolenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy.

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, to projekt współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jego celem jest zwięk-
szenie kompetencji zawodowych i  
wyposażenie w kwalifikacje poszu-
kiwane na rynku pracy uczniów, po-
przez organizację staży, wycieczek 
zawodoznawczych, kursów specjali-
stycznych i kwalifikacyjnych a także 
zwiększenie umiejętności interperso-
nalnych uczniów wraz umiejętnością 
poruszania się na rynku pracy.

Branżowa Szkoła I stopnia:
-  mechatronik
- operator obrabiarek typu CNC.



PRO MEMORIA

Zmarł 5 lutego 2017r. Zbigniew 
Komenza, absolwent LZN z 1966r. 
klasa Vat. Członek Stowarzyszenia 
Absolwentów, Nauczycieli i 
Sympatyków Lotniczych Zakładów 
Naukowych. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w dniu 15 lutego 2017 r. na Cmentarzu 
Osobowickim we Wrocławiu, gdzie 
został pochowany.

+

Honorata Mastalerz-Barska, pra-
cowała w Lotniczych Zakładach 
Naukowych jako nauczycielka języka 
polskiego i wychowawca w internacie 
w latach 1961-1979 przechodząc na za-
służoną emeryturę. Lubiła swój zawód 
i traktowała go bardzo poważnie nie 
szczędząc własnego czasu. Była ce-
nionym nauczycielem i sympatyczną 
koleżanką.

W 1973r. otrzymała tytuł profesora 
szkoły średniej, a w 1975r. została od-
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Pogrzeb odbył się 3 lutego 2017r. na 
Cmentarzu Grabiszyn we Wrocławiu.

+

dr inż. Henryk Chrostowski, 

zmarł  9. stycznia 2017 roku.

Emerytowany pracownik Instytutu 
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, ab-
solwent LZN 1964. Odszedł ceniony 
dydaktyk, kolega, wybitny nauko-
wiec, wychowawca wielu pokoleń 

studentów. 

Prodziekan Wydziału Mechanicznego, 
pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju 
Wydziału Mechanicznego, zastęp-
ca Dyrektora Instytutu Konstrukcji 
i Eksploatacji Maszyn, kierownik 
Zakładu Hydromechaniki Stosowanej, 
Układów Napędowych Maszyn i 
Robotów, prezes Sekcji Sterowania i 
Napędu Hydraulicznego ZG SIMP, pre-
zes Izby Gospodarczej Komponentów 
i Technologii. Za długoletnią i sumien-
ną pracę odznaczony: Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotą Odznaką Politechniki 
Wrocławskiej, wieloma nagrodami: 
Ministra Edukacji Narodowej, Senatu 
Politechniki Wrocławskiej, Rektora, 
Dziekana Wydziału Mechanicznego i 
Dyrektora Instytutu. 

Pogrzeb odbył się w dniu 14 stycznia 
2017r. o godz. 11.00  na Cmentarzu przy 
ul. Bujwida we Wrocławiu.

+

Smolicz Piotr - absolwent Technikum 
Mechanicznego LZN z roku 1995/96, 
sympatyczny i lubiany uczeń i kolega.

Zginął śmiercią tragiczną w dniu 3 
marca 2017 r. we Wschowie.

Pogrzeb odbył się w dniu 9 marca 2017 
we Wschowie.

+

Z bardzo dużym zaskoczeniem i 
ogromnym żalem pożegnaliśmy na-
szego kolegę Mariusza Wilka absol-
wenta klasy Vat, matura 1977. Mariusz 



imponował nam zawsze bezkompro-
misowością w stawianiu sobie celów, 
a później konsekwentnym dążeniu do 
ich osiągnięcia. Wielu było zaskoczo-
nych, że „Basior”, bo tak go nazywa-
liśmy w czasach szkolnych, zdecydo-
wał się na studiowanie medycyny po 
szkole technicznej. Mimo konieczności 
wzbogacenia wiedzy o nauki biolo-
giczno-chemiczne, zawsze znajdował 
czas na rozwijanie pasji językowych, 
dobrą książkę, muzykę. Był również 
fanem truskawek, których niezmie-
rzone pola roztaczały się wokół na-
szej szkoły. Może zabrzmi to nazbyt 
górnolotnie, ale dla nas Mariusz był 
przykładem człowieka renesansu, któ-
ry nie ograniczał się do jednowymia-
rowych działań. Nie sposób wymie-
nić wszystkich pasji i zainteresowań 
Wilka, ale wystarczy wspomnieć, że 
niecodziennie spotyka się człowieka 
biegającego maratony, kochającego 
góry, piechura, entuzjastę dobrej po-
ezji i oddanego muzyce melomana. 

Jesteśmy pewni, że każdy z tu obec-
nych mógłby dodać jeszcze do tej li-
sty wiele innych niezwykłych, czasem 
„zwariowanych” pomysłów, Mariusza. 
„Basior” był bardzo barwną postacią 
naszej klasy. Jego chęć i miłość do ży-
cia przyciągały osoby bliskie i dalekie. 
Uśmiech towarzyszył mu zawsze pod-
czas naszych rocznicowych szkolnych 
spotkań. Wszyscy znaliśmy go jako 
człowieka otwartego, pełnego zrozu-
mienia dla ludzi, starającego się żyć 
w harmonii z przyrodą. Jego szacunek 
dla innych, więź z naturą i ciekawość, 
gnały go w różne, niekoniecznie naj-
modniejsze zakątki świata. Mariuszu, 
odszedłeś tak szybko i niespodziewa-
nie. Po ludzku bardzo trudno nam się z 
tym pogodzić, ale wyroki opatrzności 
są niezbadane i kto wie jakie jeszcze  
zadania przed Tobą.

Mariuszu, nasz Drogi Przyjacielu, na za-
wsze pozostaniesz w naszych sercach.

Koledzy z klasy Vat matura 1977.
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KOMUNIKAT
Do Członków Stowarzyszenia
Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota) 
- godz. 9.30 w I terminie, 
- godz. 10.00 w II terminie, 
w sali bankietowej „Podano” (dawna stołówka LZN) odbędzie się 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia.
Prosimy o zarezerwowanie czasu i wzięcie udziału w zebraniu.

Godziny otwarcia 
Izby Historii i Tradycji LZN: 

- wtorek, środa, czwartek -  w godzinach: 10.00 -19.30

Spotkania Absolwentów i Sympatyków Stowarzyszenia  

- środa: w godz. 10.00 do 15.00

15 listopada 2016 roku w Izbie Historii 
i Tradycji LZN-u odbyło się spotka-
nie wolontariuszy  - Zarządu, człon-
ków Stowarzyszenia, Absolwentów i 
Przyjaciół, którzy poświęcili wiele go-
dzin prywatnego czasu pracując przy 
remoncie, renowacji i wystroju  na-
szej Izby. Wolontariusze wykonywali 
także mnóstwo prac porządkowych, 
zwykłych, prozaicznych: myjąc okna 
podłogi, kafle, naprawiając zamki i ga-
bloty, montując urządzenia i inne. 

Serdecznie im dziękujemy, ponieważ 

bez ich pomocy nie dalibyśmy rady 
uporać się z wieloma problemami. 

Równie serdecznie dziękujemy dy-
rekcji Szkoły, administracji i rzemieśl-
nikom, którzy nas wspomagali i wy-
konując instalację elektryczną, kładąc 
podłogi. 

Wszystkim jeszcze raz  

serdecznie dziękujemy.

Zarząd

Spotkanie Wolontariuszy Stowarzyszenia...


