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Skrót sprawozdania z Walnego Zgromadzenia 
Stowarzyszenia Absolwentów...

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbyło się 
w dniu 10.06.2017 roku. W okresie sprawozdawczym 
czerwiec 2016-2017 Zarząd działał w niezmienionym 
składzie, po wyborach. Stowarzyszenie liczy aktual-
nie 261 członków. W zebraniu wzięło udział 48 człon-
ków, co stanowi 18,4% i odbyło się w II terminie, więc 
było prawomocne.
W sprawozdaniu wiele uwagi poświęcono 70-leciu 
LZN, Izbie Historii i Tradycji, współpracy ze szkołą 
i organizacjami pozarządowymi.

1. Jubileusz 70-lecia Lotniczych Zakładów Naukowych.
8. października 2016 roku odbyły się uroczystości 
jubileuszowe 70-lecia Lotniczych Zakładów Nauko-

Na tegoroczne wakacje 
wszystkim Absolwentom, 

Członkom Stowarzyszenia, Sympatykom 
i Waszym Rodzinom 

słoneczka wesołego, piaszczystych i dzikich plaż, 
wspaniałego nastroju, dobrego wypoczynku

i szczęśliwych powrotów
życzy Zarząd
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wych. Zjazd przeszedł oczekiwania or-
ganizatorów. Przybyło około 1 000 ab-
solwentów z różnych lat, stron Polski i 
świata, byłych nauczycieli i pracowników 
oraz przedstawicieli władz miasta Wro-
cławia i Wydziału Edukacji. Po uroczystej 
Mszy Św. i części oficjalnej, wydarzeniem 
dnia stało się otwarcie Izby Historii i Tra-
dycji LZN. Wydarzenie to stanowi ukoro-
nowanie 10-letniej działalności Stowa-
rzyszenia.
 Z inicjatywy Stowarzyszenia Ab-
solwentów, Nauczycieli i Sympatyków 
Lotniczych Zakładów Naukowych pod-
jęto starania zorganizowania obchodów 
jubileuszu oraz utworzenia Izby Historii 
i Tradycji Lotniczych Zakładów Nauko-
wych. Dyrektor LZN-u Jolanta Mazur-
kiewicz-Kaczyńska powołała Komitet 
Organizacyjny, w skład którego weszli 
przedstawiciele LZN-u w liczbie 14 osób 
oraz 13 osób ze Stowarzyszenia, łącznie 
27 osób. Komitet Organizacyjny odbył 
23 spotkania organizacyjne podczas któ-
rych opracował:
 - kalkulację wstępną kosztów Zjazdu Ab-
   solwentów  (Zjazd i Bal),
 - ramowy program uroczystości,
 - propozycje gadżetów,
 - uruchomiono linki dot. uroczystości  
  70-lecia na stronach internetowych Sto-
  warzyszenia i szkoły.  
Stowarzyszenie przejęło na siebie obo-
wiązek: 
 - przyjmowania wpłat od uczestników 
przeznaczonych na Zjazd i Bal, przesyła-
nych na konto Stowarzyszenia lub wpła-
canych bezpośrednio na KP w wysokości:
• Zjazd  - 120,00zł od osoby,

• Bal  - 180,00zł od osoby.
  - wysyłanie powiadomień i zaproszeń do 
Absolwentów, emerytowanych nauczy-
cieli i pracowników oraz zaproszonych 
gości,
 - opracowanie monografii „Dzielą nas 
pokolenia, łączy nas miejsce”, 
 - opracowanie graficzne i zakup  w/w ga-
dżetów, 
 - zorganizowanie poczęstunku dla Absol-
wentów,
 - zorganizowanie Balu w lokalu gastrono-
micznym – „Rezydencja ROSATO” 
w Mirkowie, zapewniając również orkie-
strę i profesjonalną ochronę. 
 - zorganizowanie wystawy lotniczej we 
współpracy z Muzeum Sił Powietrznych 
w Dęblinie prezentującej osiągnięcia sił 
powietrznych Anglii.
Komitet Organizacyjny ze strony szkoły 
przyjął na siebie obowiązek logistyczne-
go zabezpieczenia części oficjalnej Zjaz-
du: Msza Święta w kościele parafialnym 
na Psim Polu z poświęceniem sztandaru 
LZN-u, przemarsz uczestników z kościoła 
do szkoły, część oficjalną w auli szkolnej, 
wystawy okolicznościowe w budynku 
głównym i spotkania absolwentów w kla-
sach.  
Na Zjazd wpłaty dokonało 541 Absolwen-
tów. Obok osób, które dokonały wpłaty, 
byli również uczestnicy, którzy nie wzięli 
udziału w uroczystościach oficjalnych,
a tylko uczestniczyli w spotkaniach klaso-
wych, zwiedzali szkołę i Izbę Historii.
W Balu wzięło udział 221 osób. 
Monografię okolicznościową „Dzielą nas 
pokolenia, łączy nas miejsce” wraz z pły-
tą opracował zespół redakcyjny 
w składzie: Barbara Ostroróg, Teresa 
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Kasztelaniec-Jaworska, Joanna Zielińska, 
Witold Wenzel i współpracujący: Danuta 
Klimowicz, Urszula Miśkowicz  i Andrzej 
Kołodziejczyk oraz uczennice LZN. Mo-
nografię rozdano w ramach wpłat Absol-
wentom oraz gościom. Monografia uzy-
skała numer ISBN i przekazano ją zgodnie 
z przepisami do 18 bibliotek narodowych 
w całej Polsce oraz do biblioteki szkolnej. 
Po Zjeździe dysponujemy płytami pre-
zentującymi przebieg uroczystości jubi-
leuszowych. 
Pełna dokumentacja finansowo-admini-
stracyjna znajduje się do wglądu 
w siedzibie Stowarzyszenia. 
Zjazd został oceniony bardzo wysoko 
przez Absolwentów, którzy dali temu wy-
raz w przysyłanych listach i podziękowa-
niach drogą mailową i pocztą tradycyjną.

2. Działalność Izby Historii i Tradycji LZN
Izba Historii i Tradycji LZN została uro-
czyście otwarta dnia 8. października 
2016 roku podczas obchodów Jubileuszu 
70-lecia Lotniczych Zakładów Nauko-
wych. Uroczystego otwarcia dokonali: 
Adam Grehl – wiceprezydent Wrocławia, 
Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska - dyrek-
tor LZN, Robert Helak – prezes Stowa-
rzyszenia, Ryszard Marszałek – członek 
Zarządu Stowarzyszenia. Koszt całkowi-
ty utworzenia Izby zamknął się kwotą 
72.699,57. Środki pochodziły z wpłat 
sponsorów, członków i środków Stowa-
rzyszenia. 
Jest to tylko wyliczalny koszt, olbrzymią 
część różnorodnych prac wolontariackich 
wykonali absolwenci, sympatycy, przyja-
ciele Stowarzyszenia. Poświęcili mnó-
stwo godzin swojego wolnego czasu na 

renowację, remont, sprzątanie 
i urządzenie Izby. W ramach prac wolon-
tariackich przepracowali 2265 dniówek 
to jest około 21 tys. godzin. Prace w ra-
mach wolontariatu wykonywały nastę-
pujące osoby:
• Elżbieta Musiał-Falzenowska, Helena 
Waniak, Danuta Kalbarczyk, Danuta Kli-
mowicz wykonywały prace porządkowe, 
renowacyjne i malowanie wyposażenia.
•  Ryszard Bober i Eugeniusz Wołodkie-
wicz zaprojektowali i zainstalowali, jako 
sponsorzy, cokół pod popiersie byłego 
patrona gen. Karola Świerczewskiego, 
uchwyt do sztandaru i postument pod 
tablicę pamiątkową pani Emilii Tureckiej.
•  Józef Michalec, Stanisław Balcerak, 
Mieczysław Maternik, Andrzej Prokopo-
wicz, Janusz Macias, Jan Majerski, ś.p. 
Romuald Wróblewski, Mieczysław Janiak 
oraz członkowie Zarządu: Robert Helak, 
Barbara Ostroróg, Paweł Oskroba, Teresa 
Kasztelaniec-Jaworska, Danuta Biernac-
ka, Bożena Kwasińska, Marian Skąpski, 
Joanna Zielińska, Dariusz Kędziora, Ja-
nusz Pławiak, Ryszard Marszałek wyko-
nywali prace porządkowe, remontowe, 
renowacyjne i instalacyjne. To dzięki tym 
ludziom i ich zaangażowaniu w prace Izba 
Historii i Tradycji LZN-u jest tak wspaniała 
i godna zwiedzania. Nie można również 
zapomnieć o licznej grupie sponsorów, 
którym szczególnie dziękujemy, a ich sa-
mych uhonorowaliśmy umieszczając ich 
nazwiska i firmy na Tablicy Sponsorów.
Zarząd Stowarzyszenia składa wszyst-
kim wolontariuszom i sponsorom ser-
deczne podziękowania.
Izba Historii… wymaga dalszych nakła-
dów finansowych, dlatego zwracamy się 
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z prośbą o wsparcie.
Izba Historii i Tradycji LZN, której projekt 
i wizualizację opracował absolwent Piotr 
Kuna, działa bardzo prężnie. Odbywają 
się tam lekcje wychowawcze dla uczniów 
LZN. Do czerwca 2017 roku uczestniczy-
li w lekcjach wychowawczych uczniowie 
20 klas wraz z wychowawcami. Ponad-
to Izbę odwiedzają zróżnicowane grupy 
zorganizowane, m.in.: grupa seniorów 
z Fundacji Opieka i Troska, absolwenci 
rocznik 1967/68, młodzież z Gim. Nr 2, 
członkowie Klubu Ludzi spod Znaku „P”, 
członkowie Sekcji Emerytów ZNP Wro-
cław Psie Pole. 
Oprócz grupowego zwiedzania bardzo 
często goszczą i zwiedzają Izbę osoby 
pojedyncze, mieszkańcy z okolicy, absol-
wenci czy po prostu osoby zainteresowa-
ne. Decyzją Zarządu członkowie pełnią 
dyżury: we wtorki, środy i czwartki 
w godz. 10.00-19.30. 

3. Współpraca ze środowiskiem 
lokalnym (stowarzyszenia, fundacje, 
szkoła)
Aby wyjść naprzeciw społeczności lokal-
nej Stowarzyszenie podejmuje współpra-
cę z organizacjami pożytku publicznego 
działającymi na terenie Psiego Pola. 
I tak, Stowarzyszenie włączyło się w orga-
nizację Jarmarków: 
- Bożonarodzeniowego w grudniu 2016  
- Wielkanocnego 7 kwietnia 2017 
organizowanych przez Partnerstwo Za-
widawie, Radę Osiedla i wszystkie orga-
nizacje non profit działające na naszym 
terenie. Podpisaliśmy, jako Stowarzysze-
nie, „Porozumienie o współpracy part-

nerskiej na rzecz rozwiązywania 

problemów i aktywizacji mieszkańców 
osiedla Zawidawie we Wrocławiu”. 
Współpracujemy z dyrekcją Lotniczych 
Zakładów Naukowych, która to współ-
praca układa się nam bardzo dobrze. 
Cele i działalność Stowarzyszenia wpisują 
się w zadania i cele  Lotniczych Zakładów 
Naukowych. Członkowie Zarządu uczest-
niczą w uroczystościach szkolnych, anga-
żują młodzież do współpracy, wręczają 
drobne upominki rzeczowe. 
Naszą działalność wspierają Seniorzy 
LZN, członkowie Stowarzyszenia, którzy 
tradycyjnie w każdą środę spotykają się 
w siedzibie Stowarzyszenia przy kawie, 
herbacie i ciastku. Nie tylko spotkania 
są ich celem bytności w Stowarzyszeniu, 
wielu z nich poświęca swój czas i siły na 
prace techniczne na rzecz Stowarzysze-
nia i wiele zawdzięczamy ich często cięż-
kiej pracy fizycznej.

4. Nawiązanie współpracy z Klu-
bem Lotników „LOTECZKA”
Zarząd Stowarzyszenia nawiązał współ-
pracę z Klubem Lotników „LOTECZKA”. 
Współpraca układa się pozytywnie. 
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia 
uczestniczyli w spotkaniu członków Klu-
bu Lotników „LOTECZKA” 21 maja 2017 
roku w uroczystościach Jubileuszu 30-le-
cia  działalności Klubu Lotników 
„LOTECZKA”.  
Z tej okazji na ręce prezesa Klubu złożono 
List Gratulacyjny oraz wręczono Medal 
Jubileuszowy Stowarzyszenia.

5. Opieka nad pomnikiem więź-
niów KL Gross-Rosen
22 września 2016 roku na terenie byłego 
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Kombinatu PZL-HYDRAL (obecnie Wro-
cławski Park Biznesu) odsłonięto pomnik 
upamiętniający więźniów obozu pracy 
Gross-Rosen (Rogoźnica), którzy wydo-
bywali, w nieludzkich warunkach, granit 
a z kostki ułożono ulicę Bierutowską. 
Więżniowie obozów pracy z Psiego Pola 
pracowali w niemieckim zakładzie Rhe-
inmetall Borsig (późniejsze PZL-HYDRAL). 
W uroczystości uczestniczyli przedstawi-
ciele Zarządu i członkowie Stowarzysze-
nia,  młodzież z klas mundurowych LZN-
-u, która w dniu obchodów pełniła przy 
pomniku wartę honorową.
1 listopada 2016 roku przedstawiciele 
Zarządu zapalili znicze przy pomniku.
26 kwietnia 2017 roku, w Miesiącu Pa-
mięci Narodowej, przedstawiciele Zarzą-
du Stowarzyszenia i członkowie, dyrek-
torzy i pracownicy Wrocławskiego Parku 
Biznesu (teren PZL-Hydral), firmy Pho-
enix Contact, młodzież i nauczyciele LZN-
-u oraz przedstawiciele Klubu Ludzi spod 
znaku „P” złożyli kwiaty pod pomnikiem.
Członkowie Stowarzyszenia na stałe 
opiekują się pomnikiem.

6. Udział w piknikach, współ-
udział w imprezach kulturalno - rozryw-
kowych, organizacja Spotkania Nowo-
rocznego
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 realizował w okresie sprawoz-
dawczym poprzez współudział lub orga-
nizację następujących przedsięwzięć: 
• spotkanie Wolontariuszy Stowarzysze-

nia zgromadziło osoby zaangażowane 
w powstanie Izby Historii i Tradycji LZN.
• „Spotkanie Noworoczne” 28.01.2017 – 
udział wzięło 70 osób: w tym absolwenci 
z rodzinami, nauczyciele i emerytowani 
nauczyciele LZN-u. Tańczono w rytm sta-
rych i nowych przebojów granych przez 
orkiestrę składającą się z absolwentów 
TZ rocznik 1972.
Ponadto członkowie Stowarzyszenia co-
raz aktywniej uczestniczą w uroczysto-
ściach rodzinnych członków Stowarzy-
szenia, Absolwentów, pracowników 
i byłych pracowników LZN-u. Jest to 
udział w jubileuszach czy mniej przy-
jemnych okolicznościach jak pogrzeby. 
Wspierają moralnie i duchowo rodziny 
w trudnych chwilach, pomagają w opie-
ce nad grobami najbliższych. 

7. Pozyskiwanie funduszy
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności 
gospodarczej. Wszelkie działania statuto-
we Stowarzyszenia opierają się na pracy 
społecznej Zarządu i członków Stowarzy-
szenia. 
Fundusze na działalność statutową Sto-
warzyszenia pozyskiwane są z następują-
cych źródeł:

• składki członkowskie,
• 1% podatku,
• darowizny od osób fizycznych 

i prawnych.
Tylko w celu profesjonalnego prowadze-
nia spraw finansowych podpisano umo-
wę cywilnoprawną z kwalifikowaną księ-
gową. 



8. Rozliczenia z budżetem – admi-
nistracją publiczną
Stowarzyszenie nie zalega z żadnymi zo-
bowiązaniami wobec budżetu państwa. 
Wszystkie wymagane przepisami prawa 
działania zostały zrealizowane. 
Sprawozdanie finansowe z działalności 
organizacji pożytku publicznego za 2016 
rok zostało złożone w terminie do 
31 marca 2017 roku.

Serdecznie dziękujemy tym 
członkom, którzy wzięli udział 
w Walnym Zgromadzeniu Sto-
warzyszenia i mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku będzie nas 
więcej. 

- prowadzenie Izby Historii i Tradycji  
  LZN, wzbogacanie zbiorów i udostęp-
  nianie zwiedzającym.
- organizowanie spotkań integracyjnych 
  dla członków Stowarzyszenia i absol-   
  wentów 
– spotkania noworoczne, okazjonalne 
   i tematyczne. 
- pozyskiwanie nowych członków i mo-
  tywowanie ich do współpracy.
- redagowanie i wydawanie biuletynu.
- współpraca z LZN.
- współpraca z organizacjami pozarzą- 
  dowymi Psiego Pola.
- organizacja lub udział w uroczysto-
  ściach lokalnych.

.
Najwazniejsze zagadnienia z planu pracy Stowarzyszenia

na rok 2017/2018

W czasie przerwy w obradach uczestnicy zwiedzili nową pracownię lotniczą (daw-
ne warsztaty szkolne) w towarzystwie dyrektor Jolanty Mazurkiewicz-Kaczyńskiej 
i nauczyciela Wacława Osękowskiego, w której atrakcję stanowi samolot typu 
Cessna 152F - sprawny technicznie i służący do nauki przedmiotów lotniczych. 

Zdjęcie wykonano na tle Cessny.
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Jubileuszowe spotkanie

Jubileusz 40-lecia ukonczenia szkoły 
i nasze 60. urodziny – klasa Vat matura rocznik 1977 

/

Nasze kolejne, jubileuszowe spotka-
nie odbyło się w dniach 27 – 28 maja 
2017r. w Hotelu Magellan niedaleko 
Piotrkowa Trybunalskiego. Frekwencja 
jak zwykle dopisała, chociaż nie wszy-
scy mogli przyje-
chać z powodów 
rodzinnych, czy też 
innych okoliczno-
ści. Pogoda dopisa-
ła, a okolica Zalewu 
Sulejowskiego da-
wała szerokie moż-
liwości do aktyw-
nego wypoczynku. 
Niektórzy Koledzy 
przedłużali sobie pobyt wyjeżdża-
jąc dzień później. O randze spotkania 
może świadczyć fakt, że na to spotka-
nie przyjechali również absolwenci 

z zagranicy. Było jak zwykle popołu-
dniowe ognisko, które nastrajało do 
wspomnień z lat szkolnych i różnych 
wydarzeń klasowych. Uroczysta kola-
cja była kulminacyjnym punktem na-

szego spotkania. 
Nazajutrz wielu 
z nas skorzystało 
z kompleksu ba-
senowego (basen, 
sauna, łaźnia pa-
rowa, jacuzzi oraz 
siłownia). Korzysta-
jąc z tych udogod-
nień nabieraliśmy 
mocy na kolejne 

spotkania. Na pewno będziemy je kon-
tynuować, być może częściej… 

Dariusz Kędziora 
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I to już jest koniec – kolejni Abiturien-
ci, rocznik 2017, opuścili mury naszej 
szkoły - 28.04.2017 roku.
Niedługo, po maturze, każdy wybierze 
inną drogę życiową – życzymy im szczę-
ścia na każdym z etapów ich podróży. 
Mimo niesprzyjającej aury pożegnanie 
rozpoczęło się polonezem, tańczyli i ab-
solwenci, i nauczyciele. Wprowadzenie 
sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu 
rozpoczęło oficjalną uroczystość. Pani 
dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Ka-
czyńska pogratulowała zgromadzonym 
ukończenia szkoły, życzyła zdania egza-
minów i powodzenia w życiu.
Kolejnym punktem programu było 
wręczenie nagród, dyplomów i po-
dziękowań najlepszym uczniom oraz 
uczniom, którzy angażowali się w dzia-
łania szkoły i środowiska lokalnego. 
Możemy się poszczycić wyjątkowymi 
Abiturientami, którym hasła nauka 
i praca nie były obce.
W imieniu Stowarzyszenia Absol-
wentów, Nauczycieli i Sympatyków 

Lotniczych Zakładów Naukowych po-
dziękowania Abiturientów za 4-letnią 
współpracę wręczyła pani Barbara 
Ostroróg, a szczególnie 4. maturzyst-
kom, które zaangażowały się w przygo-
towania jubileuszowe szkoły. 
Oddzielnym punktem były podzięko-
wania dla uczniów biorących udział 
w wielu imprezach sportowych. 
Część oficjalną zamknęło wręczenie 
przez przewodniczącą Kapituły Zwy-
czajni – Niezwyczajni, panią Teresę 
Kasztelaniec-Jaworską, dyplomu Mar-
cinowi Bernatowi z klasy 4bt. 
Słowa otuchy i błogosławieństwa do 
młodzieży skierował też ks. Mariusz 
Wyrostkiewicz.
Druga część programu składała się 
z występu kolegów z klas młodszych 
oraz krótkiego filmiku podsumowują-
cego czteroletni pobyt Abiturientów 
w Lotniczych Zakładach Naukowych, 
a następnie z wychowawcami przeszli 
do swoich klas, gdzie otrzymali świa-
dectwa i zrobili wspólne zdjęcia. 

Pozegnanie maturzystów
.
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Szkoła ma ambitne plany na nowy rok 
szkolny, pragniemy wzmocnić działania 
patriotyczno-wychowawcze, stworzyć 
bazę pozwalającą młodzieży na indywi-
dualny rozwój intelektualny, technicz-
ny, artystyczny i sportowy.
Lotnicze Zakłady Naukowe są jedyną 
we Wrocławiu szkołą objętą progra-
mem Ministerstwa Obrony Narodowej 
dotyczącym Certyfikowanych Pionów 
Wojskowych Klas Mundurowych. 
Przez 1,5 roku uczniowie klasy 3 ct, 
w ramach eksperymentu pedagogicz-
nego, będą objęci pilotażowym  pro-
gramem MON. 
Program został uruchomiony w roku 
2017 przez Ministerstwo Obrony Na-
rodowej i jest to pilotażowy program 
wspierania szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących klasy mundurowe 
i wojskowe. Takie działania mają służyć 
utworzeniu certyfikowanych pionów 
wojskowych klas mundurowych Celem 
projektu jest nie tylko kształtowanie 
postaw proobronych i patriotycznych, 
ale także przygotowanie młodzieży do 
służby wojskowej. Uczniowie klas obję-
tych programem będą mieli pierwszeń-
stwo w ubieganiu się o przyjęcie do 
zawodowej służby wojskowej, Wojsk 
Obrony Terytorialnej, będą też mogli 
po skończeniu nauki przejść kilkutygo-
dniowe szkolenie wojskowe, które zo-
stanie zakończone złożeniem przysięgi 
oraz przeniesieniem do rezerwy.

W czerwcu prowadzony był nabór do 
klas pierwszych. W ofercie LZN znala-
zły się propozycje uczenia w TM 
i Branżowej Szkole I stopnia.
Uczniowie mogli wybrać następujące 
kierunki kształcenia:
- technik mechatronik
- technik mechanik
- technik mechanik lotniczy
- technik lotniskowych służb operacyj-

nych
- technik logistyk, klasa z innowacją pe-
  dagogiczną „Służba w Wojsku”
- technik eksploatacji portów i termi-

nali
oraz w BS I stopnia:
- mechatronik
- operator obrabiarek skrawających.
Już teraz możemy się pochwalić, 
że otrzymaliśmy zgodę na utworzenie 
dwóch klas logistycznych, tzw. mundu-
rowych.

W planach mamy rozwój bazy dydak-
tycznej, tak żeby młodzież bez prze-
szkód miała możliwość pogłębiania 
swojej wiedzy nie tylko teoretycznej, 
ale też praktycznej.
Stawiamy też na rozwój indywidual-
ny młodzieży w kołach zainteresowań 
prowadzonych przez naszych nauczy-
cieli.

Dyrektor 
Joalanta Mazurkiewicz-Kaczyńska

Plany na rok szkolny 2017/2018
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Projekt „Europa dla LZN” dobiegł już 
końca, był on realizowany w Lotni-
czych Zakładach Naukowych w ramach 
Programu Erasmus+. Umożliwił wyjazd 
40 uczniom na praktyki zagraniczne 
do Saragossy i Parmy. Firmy zagranicz-
ne, które przyjęły naszych uczniów, 
umożliwiając im realizację praktycz-
nych zadań na konkretnych stanowi-
skach pracy, bardzo wysoko oceniły 
ich zaangażowanie i umiejętności. 
Przez 4 tygodnie nasi praktykanci mieli 
też sposobność doskonalenia swoich 
umiejętności językowych, interperso-
nalnych i współpracy w grupie. 

Odbyta praktyka umożliwiła uczniom 
skonfrontowanie wiedzy i umiejętno-
ści z wymaganiami stawianymi przez 
zagranicznych pracodawców, poznanie 
hiszpańskiej i włoskiej kultury pracy, co 
w dobie globalizacji jest dodatkowym 

atutem przyszłego pracowni-

ka lub pracodawcy. Czas wolny prze-
znaczony był na rozwój kulturalny, 
zwiedzanie okolic Saragossy i Parmy. 
Uczniowie w Hiszpanii mieli też moż-
ność zwiedzenia Madrytu i Barcelony, 
zaś grupa Włoska - Florencji.
23 maja 2017 roku odbyło się spotka-
nie, na którym podsumowano cało-
roczny projekt (patrz zdjęcie). Na spo-
tkanie przybyli organizatorzy projektu, 
koordynator projektu Marek Prokopo-
wicz i oczywiście uczniowie, ich rodzi-
ny i nauczyciele, którzy opiekowali się 
nimi w trakcie wyjazdu.
Wszystkich przybyłych, jako gospo-

darz spotkania, powitała dyrektor LZN, 
Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, na-
stępnie przekazała prowadzenie spo-
tkania Markowi Prokopowiczowi, który 
podsumował projekt. 
Przybyłym uczniom wręczono certyfi-
katy potwierdzające odbycie praktyk 

Podsumowanie Projektu „Europa dla LZN”
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i nabytych umiejętności.
Z tego miejsca pragniemy podziękować 
wszystkim za włożony trud i wysiłek 
w realizację tegorocznego Projektu 
„Europa dla LZN”, dyrektor Jolancie 
Mazurkiewicz-Kaczyńskiej, Jolancie 
Bednarskiej z Departamentu Edukacji, 
koordynatorowi Markowi Prokopowi-
czowi, kierownikowi do spraw praktyk 
Magdalenie Kuśmierskiej i wychowaw-

23 czerwca 2017 roku w auli LZN od-
było się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. Zakończenie to stało pod 
znakiem pożegnań, ponieważ żegnali-
śmy kończącą 3-letnią edukację klasę 
3az, której wychowawcą była Anna 
Bieganek. Dyrektor Jolanta Mazurkie-
wicz-Kaczyńska pożegnała w imieniu 
swoim, Grona Pedagogicznego, pra-
cowników i uczniów odchodzącą na 
zasłużoną emeryturę Teresę Kaszte-
laniec-Jaworską, nauczycielkę języka 
niemieckiego, prezentując przy okazji 
jej dorobek pedagogiczny oraz liczne 
inicjatywy, których była twórcą i wy-
konawcą. Były kwiaty, piosenki, wspo-
mnienia…
Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczy-
cieli i Sympatyków LZN reprezentowa-
li Wiceprezes Barbara Ostroróg oraz 
członek Zarządu Ryszard Marszałek, 
którzy podziękowali Teresie Kasztela-
niec-Jaworskiej za wieloletnią pracę 
nauczycielską i życzyli realizacji ma-
rzeń. 
Podziękowali także pani dyrektor Jo-

com. 
Dziękujemy nauczycielom za życzli-
wość, duchowe wsparcie i opiekę 
w trakcie realizacji projektu. Nie spo-
sób nie wspomnieć o samych uczniach, 
którzy zdobyli uznanie pracodawców 
swoją kulturą osobistą i zaangażowa-
niem w powierzane im zadania.

lancie Mazurkiewicz-Kaczyńskiej za 
owocną roczną i wyjątkowo aktywną 
współpracę ze szkołą, nauczycielami 
i uczniami.
Uroczystości podzielone zostały na trzy 
etapy, część oficjalną, w czasie której 
dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyń-
ska wręczała świadectwa z czerwonym 
paskiem oraz wyróżnienia. 
Drugą część stanowił program ar-
tystyczny we wspólnym wykonaniu 
uczniów i nauczycieli. Program prze-
platany był filmem zrealizowanym 
przez uczniów. Zebrani usłyszeli znane 
i lubiane piosenki i kompozycje mu-
zyczne polskie i zagraniczne.
Część trzecia poświęcona była wręcze-
niu nagród dla szczególnie wyróżniają-
cych się i aktywnych uczniów 
w różnych dziedzinach. Clou uroczy-
stości było wprowadzenie oryginalnej 
konstrukcji balonowej zdalnie sterowa-
nej, wykonanej przez uczniów klas me-
chatronicznych pod opieką nauczyciela 
Adama Baranowskiego. 

Zakonczenie roku szkolnego 2016/2017
/
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KOMUNIKAT

Godziny otwarcia 
Izby Historii i Tradycji LZN: 

- wtorek, środa, czwartek -  w godzinach: 10.00 -19.30
   lipiec - sierpień w godz. 10.00 - 17.00

  Spotkania Absolwentów i Sympatyków Stowarzyszenia  
- środa: w godz. 10.00 do 15.00
Nasza Izba Historii wymaga ciągłego dofinansowania, co wynika z poszerzania 
jej oferty, opracowania już zdobytych eksponatów, które wymagają odpowied-
niego sprzętu wystawienniczego.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich, którzy posiadają pamiątki z czasów 
szkolnych i byliby chętni wypożyczyć je do Izby lub podarować - 
OCALCIE JE OD ZAPOMNIENIA I ZOSTAWCIE SWÓJ ŚLAD W IZBIE HISTORII i TRADYCJI.
Kontakt z Barbarą Ostroróg.
Aby zrealizować plany niezbędne jest zdobywanie nowych środków finanso-
wych, dlatego też prosimy o wspieranie naszych działań.

Konto: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782 z dopiskiem „Wpłata na działal-
ność statutową - Izba Historii i Tradycji LZN”.

Zapraszamy wszystkich do zwiedzania Izby Historii i Tradycji.

***

Dziękujemy wszystkim, którzy systemeatycznie opłacają składki oraz pamięta-
ją o 1% przekazywanym na działalność Stowarzyszenia. 
Prosimy jednocześnie o uzupełnienie zaległych składek członkowskich.

***

Do Absolwentów!
Zwracamy się do państwa z prośbą, abyście

w codziennym pędzie życia nie zapominali o swojej 
szkole - zachęcamy - wpiszcie się do naszego Stowa-
rzyszenia, by kontynuować dobre tradycje szkoły.

Już teraz informujemy, że jak co roku planujemy 
w styczniu 2018 roku zorganizować Spotkanie Noworoczne.


