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I. NAZWA 

 

Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych 

we Wrocławiu 

 

II. WŁADZE Stowarzyszenia (od 11 czerwca 2010 roku) 

 

Zarząd 

1. Helak  Robert   prezes Zarządu 

2. Ostroróg  Barbara  wiceprezes 

3. Biernacka  Danuta  sekretarz  

4. Pławiak  Janusz     skarbnik 

5. Jeleń  Andrzej   członek 

6. Skąpski  Marian   członek 

7. Zielińska  Joanna   członek 

Komisja Rewizyjna: 

1. Kędziora  Dariusz  przewodniczący 

2. Dzięcioł  Irena   członek 

3. Wenzel  Witold   członek 

Sąd Koleżeński 

1. Kończyk  Piotr   przewodniczący 

2. Furmańska Elżbieta  członek 

3. Marszałek  Ryszard  członek 
 

III. DANE DOTYCZĄCE REJESTRACJI 

 

Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów 

Naukowych zostało zarejestrowane 04 października 2006 roku  w Sądzie Rejonowym dla m. 

Wrocławia 

Numer KRS:   0000265272 

Numer REGON:   020419887 

Numer NIP:    8951872865 
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IV. SIEDZIBA 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław 

Adres: ul. Kiełczowska 43; 51-315 Wrocław, tel. 71 / 345 61 79, 71/ 345 68 86 

 

V. CELE STOWARZYSZENIA 

 

Celem Stowarzyszenia jest  działanie na rzecz pomocy rodzinom i osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna oraz wspierająca 

naukę, edukację, oświatę i wychowanie a także kulturę i sztukę związaną z Lotniczymi 

Zakładami Naukowymi. Ponadto Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:  

 prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia poprzez 

działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

 inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia.  
 

VI. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

 

1. Sprawy organizacyjne. 

 12 czerwca 2010 roku o godz. 1000 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 

Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów 

Naukowych. Wzięło w nim udział 39 członków ze 184, co stanowi 21,19%. Członkowie 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego udzielili absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia za poprzednią Kadencję VI 2008 – VI 2010. Zarząd Stowarzyszenia 

spotyka się na comiesięcznych posiedzeniach na których są rozpatrywane istotne dla 

działalności Stowarzyszenia kwestie. Ponadto członkowie Zarządu pełnią w siedzibie 

Stowarzyszenia dyżury, gdzie można po przyjściu zapoznać się z działalnością statutową 

czy wpisać w poczet członków Stowarzyszenia. 

 11 czerwca 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia 

Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych w którym 

wzięło udział 43 członków na 201 osób co stanowi 21% ogółu członków. Na Walnym 

Zebraniu Sprawozdawczym zostały zatwierdzone następujące dokumenty formalne:  

 Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za okres 12.06.2010 do 11.06.2011 roku, 

 Sprawozdanie finansowe za okres 12 czerwca 2010 do 11 czerwca 2011 roku, 

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 12.06.2010 do 11.06.2011 roku, 

 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres 12.06.2010 do 11.06.2011 roku, 

 Powyższe dokumenty zostały jednogłośnie zatwierdzone i Zarządowi 

Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium za okres 12 

czerwca 2010 do 11 czerwca 2011 roku.  

Najistotniejszą uchwałą podjętą na Walnym Zebraniu była zmiana zapisów w Statucie 

Stowarzyszenia polegająca na: 

 wydłużeniu kadencji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z dwóch lat do 

czterech, 
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 zwiększenie liczby członków Zarządu z siedmiu osób do dziewięciu osób, 

 skrócenie czasu między pierwszym a drugim terminem zebrania z jednej godziny do 

pół godziny.  

Wymienione wyżej zapisy zostały wprowadzone do Statutu Stowarzyszenia, który został 

prawnie zmieniony i aktualny Statut obowiązuje od dnia 11 czerwca 2011 roku. 

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym została również zaprezentowana statuetka LAUR 

STOWARZYSZENIA, która będzie wręczana osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz 

Lotniczych Zakładów Naukowych.  

Bardzo istotną sprawą podniesioną na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym jest kwestia 

zaległości w składkach członkowskich. Został zgłoszony apel aby skreślić członków 

Stowarzyszenia, którzy zalegają z płaceniem składek ponad jeden rok. 
 

2. Lokal i jego wyposażenie 

Lokal Stowarzyszenia odnowiony i wyposażony w podstawową infrastrukturę w 

poprzednich latach pozwala na swobodną realizację zadań biurowych Stowarzyszenia. Na 

bieżąco dokonywane są ulepszenia np. został zakupiony program antywirusowy aby 

zabezpieczyć dokumenty w formie elektronicznej znajdujące się w komputerze 

Stowarzyszenia.  
 

3. Pozyskiwanie nowych członków 

Przez cały okres działalności do Stowarzyszenia przystępowały kolejne osoby. Często były 

to osoby pozyskiwane podczas spotkań klasowych czy towarzyskich. W okresie VI 2011 – VI 

2012 do Stowarzyszenia przystąpiło 14 osób. Ponieśliśmy również niepowetowaną stratę 

ponieważ 10 członków Stowarzyszenia zmarło. Na dzień 01 czerwca 2012 roku 

Stowarzyszenie liczy 204 osoby. Jest to zaledwie o 3 osoby więcej niż w czerwcu 2011 roku 

ale odeszło od nas aż 10 członków.  
 

4. Działalność dot. reaktywacji kierunków lotniczych.  

Zarząd Stowarzyszenia w dalszym ciągu był i jest żywo zainteresowany reaktywacją 

kierunków technicznych związanych z lotnictwem na bazie Lotniczych Zakładów Naukowych. 

Prowadzone są działania w tym kierunku skoordynowane z działaniami dyrekcji Lotniczych 

Zakładów Naukowych. W roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Policealnej zaplanowano 

otworzyć nowy  kierunek lotniczy:  

 technik portów i terminali  – 2-letnią szkołę policealną dla młodzieży. Niestety nie 

dokonano naboru ze względu na brak chętnych. 

W roku szkolnym 2011/2012 zmieniła się osoba na stanowisku dyrektora Lotniczych 

Zakładów Naukowych. Zostały zaplanowane nowe kierunki zawodowe, w tym jeden 

związany z lotnictwem:  

 technik informatyk, 

 technik mechanik lotniczy – brak naboru. 

Na rok 2012/2013 zaplanowano otwarcie 5 kierunków kształcenia zawodowego – technik 

mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik mechanik lotniczy, technik 
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obsługi portów i terminali oraz 2 w ZSZ – monter mechatronik i operator obrabiarek 

skrawających CNC. 
 

5. Sprawy medialne – strona internetowa, konta pocztowe. 

Strona Stowarzyszenia została przebudowana i jest aktualizowana w miarę potrzeb przez 

członków Stowarzyszenia. Aktualizacją zajmują się  p.p. Małgorzata Wasilewska, Joanna 

Zielińska. Posiadamy 2 konta pocztowe: 

 Stowarzyszenie_lzn@poczta.fm 

 Stowarzyszenie_lzn@neostrada.pl 

Adres strony internetowej:  

 www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl 

 www.lzn.pl 

Na stronie internetowej ukazują się bieżące informacje z życia Stowarzyszenia. Jest 

bardzo bogata w zdjęcia dokumentacja obchodów uroczystości zarówno organizowanych 

przez Lotnicze Zakłady Naukowe jak i Stowarzyszenie.  

Wchodząc na stronę Stowarzyszenie poprzez stronę internetową LZN-u każda osoba może 

zapoznać się również z życiem LZN-u, który jest wiodącym partnerem w działaniu 

Stowarzyszenia. 

Wiceprezes Stowarzyszenia Barbara Ostroróg na bieżąco prowadzi Kronikę Stowarzyszenia w 

której umieszczane są zdjęcia, notki  ze wszystkich działań prowadzonych przez Zarząd 

Stowarzyszenia i jego członków. 
 

6. Udział w Pikniku Lotniczym, współudział w imprezach kulturalno rozrywkowych, 

organizacja Spotkania Noworocznego.  

Jednym z zadań statutowych Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności integracyjnej 

członków Stowarzyszenia poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.  

26 czerwca 2010 roku na lotnisku Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie został 

zorganizowany Piknik Lotniczy z okazji 65-lecia Aeroklubu i lotnictwa na Dolnym Śląsku. 

Zarząd Stowarzyszenia we współpracy z dyrekcją Lotniczych Zakładów Naukowych otworzył 

stoisko promocyjne, na którym były do nabycia gadżety Stowarzyszenia, rozdawano 

uczestnikom Pikniku drobne upominki. Głównym celem otwarcia stoiska była promocja  

Stowarzyszenia oraz zasobów edukacyjnych LZN-u. Do uczestnictwa w Pikniku 

Stowarzyszenie zaprosiło wszystkich swoich członków. Przybyło sporo osób. Zdjęcia z Pikniku 

są do obejrzenia na stronie www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl 

11 lutego 2012 roku zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie “Spotkanie 

Noworoczne” dla członków Stowarzyszenia, absolwentów i ich rodzin. Było to już trzecie 

spotkanie, co powoli staje się tradycją Stowarzyszenia. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej 

atmosferze. Uroczystość była bardzo wzruszająca, ponieważ można było się spotkać z 

naszymi wspaniałymi pedagogami, obecnie na emeryturze – z p. Barbarą Dworzak, p. 

Romanem Marszałkiem, p. Piotrem Kończykiem, p. Danutą Klimowicz, p. Tadeuszem 

Małychą i innymi. Były kwiaty, życzenia, wspólne zdjęcia i co najcenniejsze wspomnienia. 

Uhonorowano Seniorów Absolwentów, którzy ukończyli 80 rok życia poprzez wręczenie im 

mailto:Stowarzyszenie_lzn@poczta.fm
http://www.lzn.pl/
http://www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl/
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okolicznościowych dyplomów. Bardzo interesująco przedstawiał się program imprezy. Były 

prezentacje osiągnięć naszych absolwentów, m.in. himalaisty Aleksandra Lwowa, fana 

sportów balonowych Roberta Helaka, fotografii Joanny Zielińskiej i Piotra Kuny, wystawę 

wyrobów hydraulicznych i pneumatycznych firmy Pawła Oskroby czy ekspozycję bardzo 

ciekawych wyrobów użytkowych i dekoracyjnych z ceramiki p. Teresy Kasztelaniec – 

Jaworskiej.  Był również program artystyczny czyli występy kabaretu lwowskiego FERAJNA  

i wspólne śpiewanie – piosenki w wykonaniu p. Krystiana Harasimiuka i Norberta 

Szymkowiaka. 
 

7. Obchody 5-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych 

Zakładów Naukowych, obchody 65-lecia Lotniczych Zakładów Naukowych.  

04 października 2011 roku Stowarzyszenie obchodziło swoje urodziny. Minęło 5 lat od 

powstania Stowarzyszenia 04 października 2006 roku. Natomiast szkoła obchodziła 65-lecie. 

Z tych okazji 11 czerwca 2011 roku odbył się na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych 

uroczysty Piknik, którego Stowarzyszenie było współorganizatorem. Jako impreza 

towarzysząca odbył się również Zjazd Rówieśników Szkoły. Jednak głównym akcentem były 

obchody 65-lecia Szkoły. Uroczystość zaszczycili bardzo ważni goście (m. in. podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej p. Lilla Jaroń, z-ca dyrektora w Departamencie 

Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej p. Aleksandra Lisek, wiceprezydent Wrocławia  

p. Adam Grehl (absolwent LZN) i inni goście. Na uroczystości byli obecni również poprzedni 

dyrektorzy LZN-u p. Ignacy Bekier, p. Zbigniew Solnica, p. Piotr Kończyk, p. Barbara Ostroróg. 

Uroczystość została uświetniona występami uczniów. Goście zwiedzili sale lekcyjne, 

okolicznościową wystawę kronik szkolnych, obejrzeli prezentację multimedialną  

o szkole, ale przede wszystkim wspominali. 
 

8. Współudział w organizacji odwiedzin LZN przez Absolwentów Technikum Budowy 

Silników roczników 1956 – 1961 

13 września 2010 roku odbyło spotkanie Absolwentów TBS roczników 1956 – 1961, 

uczestnicy spotkania odwiedzili swoją szkołę, nocowali w internacie gdzie wspominali stare 

dzieje, spotkali się z panią Dyrektor LZN Barbarą Oleszek oraz z panią wiceprezes 

Stowarzyszenia p. Barbarą Ostroróg. Zwiedzili gabinety lekcyjne, bibliotekę oraz gościli w 

siedzibie Stowarzyszenia. Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia potwierdziło dobrze 

układającą się współpracę Stowarzyszenia z Seniorami Technikum Budowy Silników 

(Lotniczych Zakładów Naukowych).  
 

9. Spotkanie uczniów klas I, II, III Technikum Mechanicznego Nr 6 z członkiem 

Stowarzyszenia p. Jakubem Marszałkiewiczem 

26 września 2010 roku uczniowie klas I, II, III Technikum Mechanicznego nr 6 spotkali się 

z p. Jakubem Marszałkiewiczem, absolwentem LZN, członkiem Stowarzyszenia, który jest 

pasjonatem lotnictwa. Spotkanie miało na celu promocję kierunków lotniczych w LZN oraz 

wskazanie drogi samorozwoju uczniów w przyszłej pracy w zawodach okołolotniczych. 
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10. Biuletyny 

Zarząd Stowarzyszenia wydaje Biuletyny okolicznościowe, które rozsyła pocztą tradycyjną 

do swoich członków, umieszcza na stronie internetowej w formacie PDF co umożliwia ich 

wydrukowanie. Również przyjęto zasadę rozsyłania Biuletynów pocztą elektroniczną do 

członków posiadających adres mailowy. W okresie VI 2010 – VI 2012 wydano 6 Biuletynów. 

W sumie od roku 2006 wydano 15 Biuletynów. Biuletyny stają się powoli forum wymiany 

informacji pomiędzy absolwentami, miejscem odświeżania starych znajomości. Wielu z nich 

pisze krótkie teksty ze spotkań klasowych, wspólnych imprez, zamieszcza wspomnienia  

z „dawnych lat” oraz aktualności dotyczące Stowarzyszenia i społeczności LZN-u. Również w 

Biuletynach umieszczane są krótkie wspomnienia o tych, którzy od nas odeszli,  zarówno o 

członkach Stowarzyszenia jak i nauczycielach LZN-u. Głównymi redaktorkami Biuletynów są:  

 Barbara Ostroróg, 

 Joanna Zielińska, 

 Teresa Kasztelaniec-Jaworska 
 

11. . Nagrody 

W planie pracy na rok 2009 zapisano ufundowanie dla szczególnie zasłużonych dla 

lotnictwa, LZN-u oraz Stowarzyszenia statuetki LAUR STOWARZYSZENIA. Laur będzie 

przyznawany przez Zarząd Stowarzyszenia za zasługi zgodnie z opracowanym Regulaminem. 

Laur będzie w 3 kolorach Złotym, Srebrnym, Brązowym. Projekt statuetki Lauru został 

zaakceptowany przez Zarząd Stowarzyszenia i inauguracyjne wręczenie I Statuetki odbyło się 

w dniu 11 czerwca 2011 roku z okazji uroczystości 65-lecia LZN. 

W trakcie uroczystości dnia 11 czerwca 2011 roku Stowarzyszenie wyróżniło Złotym Laurem 

Stowarzyszenia p. Ignacego Bekiera i p. Piotra Kończyka. Wręczono również Złoty Laur 

Stowarzyszenia Lotniczym Zakładom Naukowym na ręce dyrektora szkoły.  
 

12. Utworzenie Izby Historii Szkoły w LZN-ie 

Jednym z wyznaczonych celów w planie pracy Zarządu są starania o utworzenie  

o utworzenie Izby Historii Szkoły na terenie LZN-u. Członek Stowarzyszenia pan Piotr Kończyk 

opracował ankietę, która została rozesłana do absolwentów LZN-u i jest umieszczona na 

stronie internetowej Stowarzyszenia do pobrania. Być może w ten sposób zostaną pozyskane 

eksponaty do Izby Historii Szkoły. Do dnia dzisiejszego nie udało się otworzyć Izby Historii 

Szkoły. Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2012 roku zobowiązał się do intensyfikacji 

działań mających na celu doprowadzenie do utworzenia Izby Historii Szkoły.  
 

13. Stypendia.  

W roku szkolnym 2010/2011 (wrzesień 2010 – sierpień 2011) zostały przyznane 2 

stypendia, wypłacane  miesięcznie, uczniom Lotniczych Zakładów Naukowych w kwocie 

150,00 i 200,00 zarówno w I semestrze jak i w II semestrze 2010/2011. Stypendia zostały 

przyznane najlepszym uczniom, Komisja Stypendialna kierowała się nie tylko średnią ocen, 

ale także zaangażowaniem społecznym. W sumie stypendia przyznano trzem osobom. Wśród 

naszych stypendystów jest uczeń klasy III B technikum o profilu mechatronicznym, który jest 
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jednocześnie zdobywcą Stypendium Premiera RP.  

W roku szkolnym 2011/2012 również zostały przyznane 3 stypendia wyróżniającym się 

uczniom Lotniczych Zakładów Naukowych. Jedno stypendium zostało ufundowane na okres 

jednego semestru przez członka Stowarzyszenia. Powoli idea przyznawania stypendiów 

nabiera znaczenia wśród uczniów LZN-u i wpływa coraz więcej wniosków do rozpatrzenia.  
 

14.  Współpraca ze środowiskiem lokalnym (stowarzyszenia, fundacje, szkoła,) 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym układa się zadawalająco. Bardzo duża liczba 

członków jest związana zawodowo i życiowo z terenem Psiego Pola. Aby wyjść naprzeciw 

społeczności lokalnej Stowarzyszenia podejmuje współpracę z organizacjami, fundacjami i 

stowarzyszeniami działającymi na tym terenie.  

Współpraca z dyrekcją Lotniczych Zakładów Naukowych układa się bardzo dobrze. Cele  

i działalność Stowarzyszenia wpisują się w zadania i cele Szkoły Lotniczych Zakładów 

Naukowych. Członkowie Zarządu uczestniczą w uroczystościach szkolnych, wręczają drobne 

upominki rzeczowe.  

22 czerwca 2011 roku przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w pożegnaniu 

maturzystów. Maturzystom zostały wręczone okolicznościowe znaczki LZN a wyróżniającym 

się uczniom – (2 osoby) nagrody Stowarzyszenia.  

Również 02 czerwca 2012 roku przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w uroczystości 

pożegnania klas maturalnych. Najlepszym maturzystom, którzy są jednocześnie 

stypendystami Stowarzyszenia wręczono nagrody rzeczowe.  

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia uczestniczą również w innych uroczystościach 

organizowanych przez LZN. 02 czerwca 2012 roku Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w 

Rajdzie Rowerowym organizowanym przez społeczność LZN-u oraz przy organizacji festynu z 

tej okazji.  

Dobrze układa się współpraca Stowarzyszenia z Seniorami Lotniczych Zakładów Naukowych. 

Seniorzy LZN-u spotykają się cotygodniowo w siedzibie Stowarzyszenia i przy kawie czy 

herbacie omawiają interesujące ich tematy. Spotkania te stają się tradycją.  

 

15. Pozyskiwanie funduszy. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wpływy Stowarzyszenia są  

z następujących źródeł:  

L.p. Żródło pozyskiwania 2010 2011 
01.01-

31.05.2012 
Razem 

1.  Składki członkowskie 7.620,00 8.175,00 3.065,00 18.860,00 

2.  Darowizny od sponsorów 2.749,18, 13.538,63 3.105,00 19.392,81 

3.  1% podatku 3.683,90 2.066,20 43,20 5.793,30 
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Darowizna za okres 2012 rok została przekazana przez darczyńcę ze wskazaniem, iż jest 

przeznaczona na stypendia dla uzdolnionej młodzieży LZN.  

Kwota za rok 2012 1% jest niewielka, ponieważ Urzędy Skarbowe rozpoczynają przekazywanie 1% 

odbiorcom.  

Mimo, iż wszelkie działania statutowe Stowarzyszenia opierają się na pracy społecznej 

Zarządu i członków Stowarzyszenia rok kalendarzowy 2010 Stowarzyszenie zamknęło stratą w 

wysokości 4.610,94. 

Natomiast rok 2011 został zamknięty zyskiem w kwocie 11.903,00 

Należy podkreślić, iż działalność Zarządu i członków Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej i 

tylko w celu profesjonalnego prowadzenia spraw finansowych podpisano umowę cywilnoprawną z 

kwalifikowaną księgową p. Katarzyną Mastalerz. 

 

16. . Rozliczenia z budżetem – administracją publiczną 

 

Stowarzyszenie nie zalega z żadnymi zobowiązaniami wobec budżetu państwa. Wszystkie 

wymagane przepisami prawa działania zostały zrealizowane. Sprawozdanie finansowe  

z działalności organizacji pożytku publicznego za 2011 rok zostało złożone w terminie do  

31 marca 2012 roku. 
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