Wesołych Świąt
Szczęśliwych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
radości w sercach, zdrowia
i wiosennego optymizmu.
Niech wszelka harmonia i wesoły nastrój
przynoszą szczęście, pomyślność i pogodę ducha.
Świątecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz tradycyjnie smacznego jajka
i mokrego dyngusa

życzy
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia…
Prezes Robert Helak

Biuletyn nr 32
kwiecień 2018
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Tradycyjne Spotkanie Noworoczne
SANIS-LZN A.D. 2018

Jak zwykle...! Zdarzyło się ono w ostatnią sobotę karnawału, 27 stycznia br.
w „naszej tebeesowskiej/lznowskiej
stołówce”. dziś zaś „Sali Bankietowej
"(pod aktualnym wezwaniem) „Podano" ...z udziałem zebranych według
własnej chęci, woli, powinności i... tradycji; już ładnych parę lat trwających.
Dość! Dość oficjalnego tonu graniczącego z patosem!
Będzie to osobista refleksja „na temat" sympatycznej imprezy w tzw.
„swoim gronie".
Osobista (I) i w związku z tym na pewno nieobiektywna!
Wraz z moją Osobistą (zresztą) Koleżanką Małżonką; oficjalną Sympatyczką (!), uczestniczącą w „co-środowych"
spotkaniach m.in. Hordy Dyskutantów
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Młodych Inaczej (w skrócie; HDMI)
w siedzibie S. A. N. i S. i I.H. i T. LZN.
- jak mawiał Tony Halik (z żoną) - „Byliśmy tam!"
Otóż, zasiedliśmy zgodnie z „rozpiską"
na wyznaczonych miejscach przy jednym z suto zastawionych długich stołów i było wszystko jak trzeba!
Po pierwsze – primo: Znakomite towarzystwo!
Tak samo zresztą jak i przy innych stołach; szerokie spectrum!,...
Pod każdym nieomal względem: Zawodowym; - począwszy od przemysłu
lotniczego - poprzez konstruktorów
„zawodowców" i tzw. „amatorów",
biznesmenów - handlowców, budowlańców, rzemieślników, nauczycieli
i zawodowych aktorów nawet...

Pasji i zainteresowań; - począwszy
od historii wszelakiej, (i wszelakich!)
umiejętności deklamacyjnych (zgoła nieoczekiwanych u przedstawicieli
poważnych skądinąd profesji), skłonności; podróżniczych, pisarskich, muzycznych, kabaretowych i satyrycznych, nawet...
Że o urodzie towarzyszących nam Pań
nie wspomnę...
Po drugie - primo; „Jedzonko" i obsługa - bez zarzutu!
Tu należą się słowa uznania personelowi od tzw. „szarej roboty" jak i szefostwu „Podano" za:
- nie tylko „bezszelestną obsługę konsumujących", ale i za...
- zauważalne zamiłowanie do wystroju wnętrza z zabytkowym pianinem
z rżniętymi w drewnie medalionami
wybitnych kompozytorów włącznie...
No!
Po trzecie - primo; Unikalna i sama
w sobie nie do podrobienia... Atmosfera (!) Spotkania.

Jej (tej atmosfery) składniki to;
- szmer (chwilami dość donośny!) rozmów towarzyskich
- nieagresywne; „takie jak ma być"
oświetlenie
- towarzysząca muzyka (nostalgię
wzbudzające „kawałki" „Shadows'ów"
¡...śpiew; tak indywidualny, np. dawne
szlagiery z towarzyszeniem zespołu
muzycznego jak i zbiorowy; np.
„Bo wszyscy Polacy...", no i oczywiście
„Sto lat"...z wariacjami...
Aż trudno uwierzyć, że dziś „śpiewu"
- znaczy „przedmiotu"- już w szkołach
nie uświadczysz...
- urocze „drobiazgi" - śnieżynkowe kotyliony z imionami uczestników
- tematycznie komponujące przestrzeń elementy tzw. „prezentacji" czy
też świetna wystawa fotografii
o tematyce wrocławskiej; dzieło jednej z uczestniczek Spotkania tworzącej jednocześnie dokumentację fotograficzną tegoż Zdarzenia (częściowo
w załączeniu...)
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- raczej unikalne ale pełne zaangażowania i ekspresji występy aktorskie,
np. „Pląsający Anioł Stróż" czy też
melorecytacja wiersza pióra pewnego
łódzkiego poety pt. „RÓBTA CO CHCETA!"
(Baaardzo „na temat"...i na czasie!!!)
- i wreszcie...tańce!
Jakże miło uczestniczyć było - mniej
lub bardziej ściśle obejmując partnerki(ę) - jeszcze raz i ostatni w tym
karnawale...no (! - pobyć na parkiecie
pląsając w znanym rytmie „dwa na jeden"...

Równie miło było pogrążyć się w lubej obserwacji - siedząc bezpiecznie
za suto zastawionym stołem - ujawniającym się oczom naszym; umiejętnościom (Ba!) i wręcz ukrytym, a objawionym nieoczekiwanie tanecznym
talentom Pań i to niezależnie od zajmowanych przez Nie stanowisk...!
„I...(cytując na koniec nieodżałowanego Jana Tadeusza Stanisławskiego)...
to by było na tyle !"
Technik-mechanik spec. osprzęt lotniczy (Matura A.D. 1964.)
J.J.(K.) Majerski

Lekcje w Izbie Historii

Kontynuujemy lekcje z historią w Izbie
Historii i Tradycji LZN. W bieżącym
roku uczniowie klas pierwszych obejrzeli eksponaty w naszym muzeum,
poznali historię miejsca – szkoły,
w której się uczą i biografie wielu absolwentów.
Szczególną uwagę zwracali na pomoce
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naukowe sprzed lat, projekty ręcznie
wykonane a nie przez komputer, przybory szkolne, książki i wyposażenie internatu.
Jak to było?, że w takich warunkach
i przy braku komputerów można było
zdobywać widzę, osiągać sukcesy i realizować marzenia.

Dni Otwarte LZN
W tym roku w naszej szkole odbędą
się dwa Dni Otwartych Drzwi szkoły.
Po raz pierwszy zapraszamy młodzież
gimnazjalną 17 marca 2018 roku na
godzinę 9.00, drugi dzień to 30 maja
2018 roku.
Pierwszy dzień 17 marca 2018 roku
z hasłem: „LZN – Szkołą dla Ciebie”.
W trakcie Dnia Otwartego można zobaczyć:
– prezentacja sprzętu wojskowego
– prezentacja pracowni zawodowych
– pokazy musztry klas mundurowych
– fantom ratunkowy
– turniej piłki siatkowej
– hangar lotniczy
– stoiska tematyczne
W tym samym czasie będzie też można zwiedzać Izbę Historii i Tradycji,
w której znajdują się pamiątki LZN i

osiągnięcia uczniów.
Drugi dzień, to „Święto Ludzi z Pasją”
relizowany będzie 30 maja 2018 roku.
W trakcie obu dni otwartych szkoły
będziemy starali się przybliżyć nasze
kierunki kształcenia oraz udostępniamy pracownie, gdzie młodzież rozwija
swoje umiejętności techniczne.
Już teraz zapowiadamy, że w roku
szkolnym 2018/2019 otwieramy klasę
z nowym kierunkiem - TECHNIK AUTOMATYK, który to kierunek kształcenia
jest odpowiedzią na potrzeby prężnie
rozwijającego się przemysłu.
Ponadto młodzież LZN-u będzie starała się pokazać wszystko to, co ich pasjonuje, to czym często zajmują się
w ramach kół zainteresowań.
ZAPRASZAMY DO NAS!
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Ksztalcenie
w LZN 2018/2019
/
Technikum:

Branżowa Szkoła I Stopnia

TECHNIK AUTOMATYK /NOWY KIERUNEK/ Mechatronik
Technik mechatronik
Operator obrabiarek skrawających
Technik mechanik
ZAPRASZAMY
Technik mechanik lotniczy
ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
Technik lotniskowych służb opercyjnych
'
PRZYJDZCIE
Technik logistyk klasa z innowacją
DO NASZEJ SZKOŁY,
„Służba w Wojsku”
BY ZDOBYĆ CIEKAWY ZAWÓD
Technik eksploatacji portów i terminali
I ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA
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Praktyki zagraniczne Erasmus+ 2018
Kolejny projekt praktyk zagranicznych
„Europa dla LZN II” realizowany był
w trzech krajach: na Malcie, w Hiszpanii i we Włoszech, a dokładniej uczniowie odbywali praktyki w Valletcie, Saragossie i Bolonii.
To trzy przepiękne miejsca z przebogatą historią i tradycją. Młodzież nie tylko zdobywała tam nowe umiejętności
zawodowe, także miała okazję do zapoznania się z kulturą, sztuką i tradycją tych regionów.
Przed wyjazdem uczniowie klas: technik mechatronik, technik logistyk

mogła również zapoznać się z bogatą
kulturą i sztuką danego kraju.
Każdy dzień przynosił coś nowego,
ale to też element naszej edukacji –
konfrontacja z tzw. „prozą życia”. Czego nauczyła się młodzież będąca na
praktyce? Między innymi tego, że nie
zawsze praca będzie blisko nas, czasami będziemy zmuszeni dojeżdżać
do niej daleko, nie zawsze dobrze rozplanujemy swoje finanse /70 euro na
tydzień/, czasami zaskoczą nas ludzie
– tak pozytywnie, jak i negatywnie,
czasami zmuszeni byli oni zmierzyć się

i technik eksploatacji portów i terminali odbyli wstępne spotkanie
z koordynatorem całego projektu
Markiem Prokopowiczem, który zapoznał wszystkich z całym programem
projektu. Drugim etapem były warsztaty językowe i kulturowe.
Praktyki zagraniczne są tak pomyślane, żeby młodzież poza podnoszeniem
swoich kwalifikacji zawodowych
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sami ze sobą, a czasami dane było im
cieszenie się i zabawa – czyli życie.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu,
a zwłaszcza opiekunom, którzy czuwali nad nami przez cały okres praktyk, za
ich cierpliwość, pomoc i serce w ciągu
minionego miesiąca praktyk.

1%

Szanowni Absolwenci, czlonkowie
Stowarzyszenia,
/
'
sympatycy, drodzy Darczyncy!
Jak co roku o tej porze wchodzimy
w okres rozliczeń z fiskusem. Każdy
z nas ma obywatelskie prawo przekazać 1% należnego państwu podatku
na wskazany przez siebie cel. Nauczyliśmy się już korzystać z tego prawa.
Stowarzyszenie SANiS jako organizacja
pożytku publicznego od 11 lat uczestniczy w budowaniu trzeciego filara
demokracji – tej obywatelskiej, lokalnej - środki na działalność statutową
pozyskując ze składek członkowskich,
darowizn i sponsoringu. My, wolontariusze pracujący społecznie na rzecz
Stowarzyszenia rok rocznie o tej porze
apelujemy do Państwa o przekazanie
Waszego 1% na działalność statutową
SANiS (KRS 0000265272) .
Obecny rok będzie czasem świętowania 100-lecia odzyskania przez nasz
kraj niepodległości. Stowarzyszenie
jako gospodarz Izby Historii i Tradycji
LZN zamierza w tym ogólnym święcie również aktywnie uczestniczyć,
organizując wystawę modeli polskich
samolotów. W związku z tym stoimy
przed koniecznością zakupienia gablot
wystawienniczych, które doposażyłyby nasze małe muzeum w niezbędny
sprzęt.
Liczymy na Państwa wspaniałomyślność tym bardziej, że konkurencja

w pozyskiwaniu 1% z każdym rokiem
rośnie. Jako wolontariusze działający
w imieniu członków SANiS prosimy
pamiętać, że Wasze Stowarzyszenie
stanowi coraz znaczniejszy punkt na
mapie lokalnych organizacji pożytku
publicznego w środowisku lokalnym
Psiego Pola.
Wszystkim Darczyńcom, Absolwentom i Przyjaciołom, którzy wspierają
swoimi wpłatami działalność Izby
Historii i Tradycji LZN serdecznie dziękujemy za wspaniałomyślność.
Członków Stowarzyszenia prosimy
o uregulowanie bieżących i zaległych
składek. W trudnych czasach mamy
powinność wspierać i dbać o instytucje i organizacje, które darzymy zaufaniem, a mamy nadzieję, iż takowym
wśród Państwa mamy prawo się cieszyć.
Wpłat można dokonywać w siedzibie Stowarzyszenia… lub na konto:
32 1020 5226 0000 6702 0230 3782
(z dopiskiem: wpłata na działalność
statutową lub działalność statutowa –
Izba Historii i Tradycji LZN lub składka
członkowska).
Serdecznie dziękujemy.
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KOMUNIKAT - WALNE ZGROMADZENIE
Do Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia informuje,
że w dniu 16 czerwca 2018 r. (sobota)
- godz. 9.30 w I terminie,
- godz. 10.oo w II terminie,
w Sali bankietowej „Podano” (dawna stołówka LZN) odbędzie się
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia.
Z uwagi na ważność omawianych tematów, prosimy
o zarezerwowanie czasu i liczne wzięcie udziału w zebraniu.
Odeszli:
3.01.2018 r. zmarł Henryk Cieśliński,
członek Stowarzyszenia…
1 sierpnia 1956 roku z nakazu pracy
został zatrudniony w Technikum
Budowy Silników (LZN) jako nauczyciel
zawodu a po uzyskaniu tytułu magistra mechaniki uczył przedmiotów zawodowych, technologii metali, rysunku zawodowego i maszynoznawstwa
aż do przejścia na emeryturę
w 1988 roku. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Kiełczowskiej, Psie Pole. Za swoją pracę był
wielokrotnie wyróżniany dyplomami
i nagrodami dyrektora i odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi.

28.01.2018 roku zmarła Irena Gratka.
Z Lotniczymi Zakładami Naukowymi
związana od roku 1968 aż do 2006,
kiedy to przeszła na emeryturę..
Pracę rozpoczęła jako praktykantka
szkoły gastronomicznej w stołówce
LZN, a następnie pełniła różne funkcje
do kierownika włącznie. Bardzo dbała o jakość i różnorodność posiłków
dla uczniów internatu i szkoły. Była
uczciwym, skromnym, pracowitym,
serdecznym i życzliwym człowiekiem
szanowanym przez uczniów i pracowników. Pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brzeziej Łące.

Godziny otwarcia Izby Historii i Tradycji LZN
wtorek, środa, czwartek w godzinach: 10.00 – 19.00
Spotkania Absolwentów i Sympatyków Stowarzyszenia:
środa od godziny 10.00
Zespół redakcyjny: Barbara Ostroróg, Joanna Zielińska.
www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl /		
tel. 71/ 330 70 53 (bezpośredni), 71/ 345 61 79 w. 154 /LZN/

KRS 0000265272

/e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm
kom. 509 905 761; 509 905 662

KONTO BANKOWE 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

