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Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów...
Skrót Sprawozdania z Walnego Zgroma-
dzenia Stowarzyszenia Absolwentów ...
                Walne Zgromadzenie odbyło się 
16 czerwca 2018 r. W okresie spra-
wozdawczym Zarząd i Komisje działały 
w niezmienionym składzie. Stowarzysze-
nie aktualnie liczy 269 członków, w ciągu 
minionego roku przybyło 10 członków, 
3 zmarło. 
    W Zgromadzeniu wzięło udział 52 osoby, 
co stanowi 19,3 %, ponieważ odbyło się w 
II terminie więc jest prawomocne. Zarząd 
złożył sprawozdanie z rocznej działalności 
w tym finansowe. Sprawozdanie złożyły: 
Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. 
Najważniejsze zagadnienia to:
1) Prowadzenie działalności Izby Historii 
i Tradycji LZN, w której odbywają się lek-
cje wychowawcze, odwiedzana jest przez 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz osoby prywatne. Opracowywane są 
nowe wystawy, obecnie wystawa modeli 
lotniczych na 100-lecie lotnictwa i odzy-
skania niepodległości Polski. W bieżącym 
roku sprawozdawczym Izbę (...) odwiedzi-
ło 278 osób.
2) Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

a) współpraca z dyrekcją LZN – lekcje 
wychowawcze, lobbowanie na rzecz 
nowych kierunków kształcenia i na-
boru, udział w uroczystościach i im-
prezach szkolnych,

b) podpisanie umowy o współpracy 
    w ramach Partnerstwa na Rzecz Roz-

wiązywania Problemów i Aktywizacji 
Mieszkańców Osiedla Zawidawie, 
udział w jarmarkach i imprezach 
środowiskowych, działania na rzecz 
emerytowanych nauczycieli i pra-

cowników LZN.
3) Współpraca z Klubem Lotników „Lo-
teczka”:

a) Obchody Święta Lotnictwa Polskiego,
b) Wizyty w Stowarzyszeniu i Klubie 

Loteczka – udział w uroczystościach 
Klubu,

c) Wspólne wycieczki: min. w Muzeum 
Lotnictwa w Krakowie, w Porcie Lot-
niczym we Wrocławiu

4) Opieka nad pomnikiem więźniów KL 
Gross-Rosen i grobami nauczycieli (bez 
rodzin). 
24 kwietnia br. w miesiącu Pamięci Na-
rodowej odbyła się uroczystość złożenia 
kwiatów przy pomniku Gross-Rosen na 
terenie Wrocłąwskiego Parku Biznesu. 
W uroczystości uczestniczyli byli więźnio-
wie, uczniowie LZN, członkowie Stowa-
rzyszenia oraz pracownicy byłego zakładu 
PZL-Hydral, Phoenix Contact i Wrocław-
skiego Parku Biznesu.

5) Uroczystości i imprezy kulturalne
a) W ramach Partnerstwa Zawidawie 

uczestniczymy w jarmarkach: bożo-
narodzeniowym i wielkanocnym na 
Rynku Psiego Pola oraz imprezach 
organizowanych przez Dom Kultury 
FAMA

b) Spotkanie Noworoczne odbyło się 
     27 stycznia 2018 i wzięło w nim udział 

79 osób, członkowie, absolwenci 
     z rodzinami, nauczyciele LZN i emery-

towani nauczyciele LZN.
c) Zarząd i członkowie  Stowarzyszenia 

opiekują się grobami zmarłych w róż-
nych latach nauczycieli oraz uczestni-
czą w jubileuszach i innych uroczysto-



ściach rodzinnych
d) Współorganizujemy Zjazdy Absol-

wentów.
6) Rozliczenia finansowe:

a) Stowarzyszenie nie prowadzi działal-
ności gospodarczej. Wszelkie działa-
nia statutowe opierają się na pracy 
społecznej członków Stowarzyszenia 
i Zarządu.

b) Stowarzyszenie nie zalega z żadnymi 
opłatami wobec budżetu państwa, w 
terminie złożono sprawozdania.

c) Środki na działalność to: składki 
członkowskie, 1% podatku, wpłaty na 
działalność statutową

d) Księgowość jest prowadzona przez 
kwalifikowaną księgową.

7) Realizacja wniosku z 11 czerwca 2017r.  
(Walne):
Wniosek dotyczący przeniesienia „Głazu 
pamiątkowego bitwy na Psim  Polu” jest 
w trakcie realizacji.

Zatwierdzono do realizacji plan pracy Sto-
warzyszenia na rok 2018/2019, najważ-
niejsze tematy to:
- prowadzenie bieżącej działalności, pozy-
skiwanie nowych członków, monitorowa-
nie składek,
- prowadzenie Izby Historii i Tradycji, 
wzbogacanie zbiorów i udostępnianie 
zwiedzającym,
- organizowanie lekcji wychowawczych, 
spotkań z ciekawymi ludźmi, np. pilotami,
- współpraca z Lotniczymi Zakładami Na-
ukowymi, udział w spotkaniach i uroczy-
stościach szkolnych,
- kontynuowanie współpracy z Klubem 
Lotników „Loteczka”, Klubem Ludzi spod 
znaku „P” oraz z Partnerstwem Zawida-
wie,
- organizowanie spotkań noworocznych i 
Zjazdów Absolwentów,
- prowadzenie kroniki i wydawanie biule-
tynu.
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W dniu 15.06.2018r. po raz pierwszy 
od matury odbył się oficjalny Zjazd kla-
sy VaT rocznik 1978 – wychowawczyni 
Pani Profesor Barbara Romańczuk. 
Klasa nasza miała przyjemność do tej 
pory spotykać się tylko w ograniczo-
nym składzie przy okazji rocznic LZN-u 
(50, 60 czy 70-lecie).
Pomysł spotkania klasowego kiełko-
wał już od wielu lat, jednak dopiero 
prawie po 40. latach od matury trój-
ka kolegów (Heniek, Czesiek i Jurek 
- z jednego internackiego pokoju) 
stwierdziła, że czas strasznie ucieka, 
a nas ubywa i trzeba koniecznie zwo-
łać całą klasę. Przygotowania trwały 
niemal cały rok. Prowadziliśmy iście 
detektywistyczną pracę, aby zlokali-
zować wszystkich naszych kolegów. 
Choć dzieliły nas tysiące kilometrów 

(jeden z kolegów na stałe mieszka w 
Australii)  i bywały trudne chwile, da-
liśmy radę - wspieraliśmy się wzajem-
nie jak za dawnych szkolnych czasów. 
Szukaliśmy dosłownie po całym Świe-
cie. Mnóstwo telefonów, e-maili, szu-
kania po różnych firmach, zakładach, 
namawiania, przekonywania ciągnęły 
się przez kolejne miesiące. Na 28. ma-
turzystów niestety 3. kolegów odeszło 
na wieczny spoczynek, a z pozosta-
łych na spotkanie przybyło 22 byłych 
uczniów (w tym dwóch z Australii i je-
den z Niemiec). Nie zabrakło oczywi-
ście naszej kochanej Wychowawczyni 
- Pani Basi Romańczuk. Muszę również 
nadmienić, że kilka osób przybyło na 
zjazd ze swoimi małżonkami (dokład-
nie 7).
Mottem naszego spotkania były słowa 
ze znanych wszystkim piosenek:

Zjazd Absolwentów Vat - Matura rocznik 1978



„40 lat minęło jak jeden dzień, a nasze 
pokolenie nie odejdzie w cień”.
    Spotkanie rozpoczęliśmy o godzinie 
14.00 w Izbie Historii i Tradycji LZN. 
Mieliśmy ten zaszczyt i przyjemność, 
że po starych kątach szkoły oprowa-
dzały i opowiadały nam o nich obecna 
Pani Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-
-Kaczyńska i oczywiście nasza do-
bra znajoma nauczycielka Pani Basia 
Ostroróg z Zarządu Stowarzyszenia 
Absolwentów, Nauczycieli i Sympa-
tyków LZN. Zwiedzaliśmy wszystkie 
kąty: klasy, aule, sale gimnastyczne, 
warsztaty szkolne, strzelnicę oraz na-
wet tzw. „Meksyk”. Ileż tam było z na-
szej strony komentarzy i sentymental-
nych wspomnień. Niektórzy z nas nie 
widzieli tych miejsc od czasu matury. 
Można powiedzieć, że odbyliśmy po-
dróż w czasie do lat 70-tych ubiegłego 
wieku. Sama Pani Dyrektor stwierdzi-
ła, że pomimo naszych 60. lat na karku 

i siwych włosów zachowujemy się jak 
obecni uczniowie LZN-u. 
Po prawie 3-godzinnym zwiedzaniu 
szkoły czas było się posilić. Przemieści-
liśmy się na „biesiadowanie” do pobli-
skiego obiektu restauracyjno hotelar-
skiego.  
Rozpoczęliśmy od upamiętnienia na-
szych nieżyjących już kolegów minutą 
ciszy. Wznieśliśmy toast za spotkanie 
lampką szampana, przy czym nie za-
brakło oczywiście gromkiego „Sto lat” 
dla naszej kochanej Wychowawczyni.  
Przy wspólnym stole do późnych go-
dzin nocnych opowiadaliśmy o sobie, 
swoich życiowych losach, osiągnię-
ciach zawodowych, rodzinach, dzie-
ciach, wnukach. Piękne wspomnienia 
przeplatały się z toastami, różnymi 
dowcipami i anegdotami z dawnych 
lat. Jak stwierdził jeden z kolegów – 40 
lat po maturze, a tak naprawdę nie-
wiele się zmieniliśmy (może jedynie 
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trochę fizycznie), pozostając duchowo 
zawsze młodzi. Tak jak 40 lat temu, tak 
i teraz poszlibyśmy w ogień za naszą 
Wychowawczynią – Basieńką. Opo-
wiedziała nam również o swojej życio-
wej drodze – zawodowej i rodzinnej. 
Podsumowując powiedziała, że jest 
bardzo wzruszona, dumna ze swoich 
wychowanków i bardzo szczęśliwa ze 
spotkania. Atmosfera była przemiła, 
wzruszenie mieszało się z radością, 
dyskusje, rozmowy, wszyscy prawili 
sobie szczere komplementy. Co nie-
którym pojawiła się łezka w oku. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkową 
rocznicową statuetkę i imienny iden-
tyfikator. Choć w większości przypad-
ków nie było aż tak trudno się rozpo-
znać - głos, gesty, uśmiech pozostały 
bez zmian. Spotkać się po tylu latach 
naprawdę warto. To kawał pięknych 
wspomnień, wzruszeń i skok do mło-

dości. Na koniec wszyscy zgo-

dzili się i obiecali sobie nawzajem, że 
kolejne spotkanie klasowe odbędzie 
się w najbliższym czasie. Nie za deka-
dy, ale najszybciej jak się da (może w 
przyszłym roku). 

SPOTYKAJMY SIĘ - BO WARTO.
Pozwolę sobie tu zacytować kilka bar-
dzo ważnych dla każdego z nas słów: 
„Czas ucieka, wieczność czeka” 
i „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szyb-
ko odchodzą”.

Chciałbym w tym miejscu, w imieniu 
całej klasy VaT rocznik 1978, podzię-
kować z całego serca naszej cudow-
nej, kochanej Wychowawczyni – Basi 
Romańczuk, jak również Pani Dyrektor 
Jolancie Mazurkiewicz-Kaczyńskiej 
oraz Pani Basi Ostroróg.

Do miłego zobaczenia
Jerzy Domagała



1) 8 maja br. nasi członkowie (w liczbie 
17) mieli rzadką okazję zwiedzić Wro-
cławski Port Lotniczy od podszewki: 
nowoczesny hangar RYANERA, Lotni-
cze Pogotowie Ratunkowe, Straż Po-
żarną, centrum zarządzania kryzyso-
wego, wieżę kontroli lotów, po pełne 
oświetlenie wszystkich pasów starto-
wych  specjalnie dla pilotów z Loteczki 
i ich gości. 
Serdecznie dziękujemy organizatorom 
i pracownikom LOT.

2) W dniach 19-20 maja 2018 roku  
na Górze Szybowcowej w Jeżowie Su-
deckim odbył się Europejski Zlot Szy-
bowców Zabytkowych, organizowany 
przez Aeroklub Jeleniogórski. Przyle-
cieli piloci z całej Europy i świata. 
W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele władz lokalnych, zaproszonych 
Aeroklubów i oraz piloci - seniorzy 
z Klubu Lotników „Loteczka”.  
W związku z obchodami 100-lecia lot-
nictwa polskiego w Galerii sław lotni-
ków umieszczone tablice z nazwiskami 
sławnych pilotów. Również członko-
wie Stowarzyszenia mieli okazję po-
dziwiać tak stare, jak i nowe szybow-
ce,  na których latali klubowicze. 

3) 15 czerwca br. odbył się Zjazd Ab-
solwentów – klasa 5aT, matura 1978.

4) 16 czerwca br. – prezes Robert He-
lak i wiceprezes Barbara Ostroróg, 
uczestniczyli w uroczystości wręczenia 

W telegraficznym skrócie
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Złotych Lotek w Klubie Lotników „Lo-
teczka”. Barbara Ostroróg otrzymała 
dyplom za współpracę z Klubem.

5) 30 czerwca br. złożyliśmy wizytę 
Tadeuszowi Dobrocińskiemu i razem 
z Klubowiczami „Loteczki” podziwia-
liśmy wykonane przez niego kon-
strukcje techniczne samolotów, min. 
RWD-3 i innych statków powietrznych 
i wodnych.

6) W Izbie Historii i Tradycji czynna 
jest wystawa „100 lat polskich lotów” 
przygotowana dla uczczenia 100-le-
cia niepodległości Polski. Można na 
niej podziwiać modele samolotów, na 
których latali polscy piloci. Wystawę 
opracował i wykonał członek Stowa-
rzyszenia Jan Majerski. Zapraszamy.
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Z zycia LZN
.

27 kwietnia 2018 roku pożegnaliśmy 
kolejny rocznik absolwentów LZN. 
W tym roku było 5 klas czwartych. 
Abiturientów żegnały klasy młodsze 
rewelacyjnym programem podsumo-
wującym ich czteroletni pobyt w LZN. 
Były śmiechy, łzy radości i smutku, 
lecz wcześniej było poważnie, rozda-
no świadectwa z czerwonym paskiem, 
wyróżniono uczniów szczególne zaan-
gażowanych w życie szkoły, wręczono 
dyplomy, medale, nagrody. Wicepre-
zes Stowarzyszenia, Barbara Ostroróg, 
życzyła zebranym zdania egzaminów, 
dostania się na wymarzone uczelnie, 
zdobycie świetnej pracy i nie zapomi-
nanie o macierzystej szkole, natomiast 
najlepszemu uczniowi Vladyslavovi 
Sukhostavets wręczyła monografię 
szkoły, wydaną z okazji 70-lecia LZN.
30 maja 2018 r. – II Dzień Otwarty 
LZN, czyli dzień Święta Ludzi z Pasją. 
Podczas tego dnia można było obej-
rzeć interesujące modele redukcyjne, 
przyjrzeć się, a nawet wczuć w rolę 
skoczka spadochronowego. Miłośni-
cy samolotów mogli z bliska obejrzeć 
prace naprawcze na Limie 2, zaś łama-
cze mózgów sprawdzić swoje umiejęt-
ności w grach logicznych. Izbę Historii 
odwiedziło wielu uczniów gimnazjum, 
w tym Gimnazjum nr 2, podziwiając 
także eksponaty samolotów. Stowa-
rzyszenie na ten dzień udostępniło 
eksponaty samolotowe z Izby Historii 

i Tradycji LZN. Na koniec dnia o godzi-
nie 15.00 odbył się mecz gości z UTC 
Aerospace System z mieszaną repre-
zentacją szkoły /uczniów i nauczycieli.

12. czerwca 2018 roku w auli szkolnej 
miała miejsce Konferencja podsumo-
wująca roczne działania związane 
z projektem praktyk zagranicznych 
„Europa dla LZN II”, realizowana w ra-
mach Programu Erasmus+. 
Koordynatorem projektu jest nieoce-
niony Marek Prokopowicz, który przed-
stawił i pokrótce omówił najważniej-
sze punkty działań, wskazał na mocne 
i słabe strony tegorocznych praktyk, 
jak również przedstawił wyniki ankiet, 
które uczniowie wypełniali przed i po 
praktyce – całość podsumowania zo-
stała zamieszczona na stronie grup Era-
smusa – https://www.facebook.com/
groups/1487358058046960/?source_
id=354151254597241.
Na konferencji przedstawiono też krót-
kie reminiscencje filmowe z odbytych 
praktyk, było trochę śmiechu i trochę 
nostalgii, następnie pani Dyrektor, Jo-
lanta Mazurkiewicz-Kaczyńska wraz 
z Markiem Prokopowiczem wręczyli 
certyfikaty z odbytych praktyk. Konfe-
rencja zakończyła się drobnym poczę-
stunkiem i rozmowami w kuluarach.

23.06.2018 roku - uroczystości zakoń-
czenia roku szkolnego w Lotniczych 
Zakładach Naukowych zaczęły 
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się o godzinie 9.00 wprowadzeniem 
sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem 
przez przybyłych uczniów, gości i na-
uczycieli hymnu państwowego. Na za-
kończeniu roku mieliśmy przyjemność 
gościć przedstawicieli dwóch firm – 
UTC Aerospace Systems i Robert Bosch 
Sp. z o.o., którzy wręczyli młodzieży 
drobne upominki rzeczowe. Następ-
nie głos zabrała pani dyrektor, gratu-
lując zebranym dobrego roku. Uroczy-
stości podzielone były na trzy części 
– wręczenie świadectw z czerwonym 
paskiem, nagród, wyróżnień, podzię-
kowań. Część drugą zdominowały na-
grody, wyróżnienia i podziękowania za 
udział w konkursach, Dniach Otwar-
tych szkoły, działalność wolontariacką 
itd., które wręczali poszczególni na-
uczyciele. Głos też zabrała wiceprezes 
Stowarzyszenia Absolwentów, dzięku-
jąc za rok owocnej współpracy. Trzecią 
część można określić mianem części 
rozrywkowej, wysłuchaliśmy piosenek 
w wykonaniu uczniów oglądając rów-
nocześnie mini prezentację podsumo-
wującą cały rok szkolny. 
Clou tej części był pokaz światło – 
dźwięk przygotowany przez grupę 
pasjonatów z klas mechatronicznych 
będących pod opieką Adama Bara-
nowskiego.
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Zespół redakcyjny: Barbara Ostroróg, Joanna Zielińska.
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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

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali 
1 % podatku na działalność statutową lub Izbę Historii ... lub przeka-
zali środki finansowe.
Dziękujemy również członkom, którzy systematycznie opłacają 
składki a pozostałych prosimy o uzupełnienie zaległych.
W okresie wakacyjnym dyżury w Stowarzyszeniu pełnione są w każ-
dą środę w godz. 10.00-19.00. W tym czasie można zwiedzić Izbę 
Historii ... Inny termin po uzgodnieniu z Barbarą Ostroróg.


