
ANKIETA 

 

Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów 

Naukowych zwraca się do absolwentów  SZKÓŁ istniejących w LZN o wypełnienie poniższej 

ankiety. 

Jej celem jest zebranie informacji na temat funkcjonowania szkoły  w przeszłości, osiągnięć 

uczniów i nauczycieli, wspomnień związanych z przeszłością szkoły i opinii na temat jej 

współczesnej działalności. 

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest zachęcenie wszystkich, którzy czują się 

związani  z LZN do wspólnej pracy w tworzeniu  IZBY HISTORII LZN. 

Dziękujemy bardzo za odpowiedzi na poniższe pytania, które będą dla autorów dowodem na 

związki absolwentów z ich szkołą. 

 

1.  Imię, nazwisko 

2. Typ szkoły w LZN 

3. Rok ukończenia szkoły w LZN 

4. Wymień, jeśli byli, członków rodziny – absolwentów LZN i lata ich nauki 

5. Czy po ukończeniu edukacji w LZN podjąłeś się dalszego kształcenia? Jeśli tak to 

proszę podaj nazwę szkoły/uczelni. 

6. Jeśli nie kształciłeś się dalej, czy możesz podać powody tej decyzji? 

7. Czy kierunek dalszego kształcenia był zgodny ze zdobytą specjalnością/zawodem w 

LZN? 

8. Jeśli nie, czy potrafisz podać przyczyny? 

9. Kto był Twoim Wychowawcą? 

10. Który z nauczyciel miał największy wpływ na dalsze kształcenie i dlaczego? 

11. Które wydarzenia z Twojego szkolnego życia utkwiły Ci najbardziej w pamięci?    

Spróbuj je opisać. 

12. Które osoby za czasu pobytu w szkole utkwiły Ci w Pamięci i dlaczego? 

13. Jak przebiegała Twoja kariera zawodowa po zakończeniu nauki w LZN? 

14. Jaki wpływ miał pobyt w szkole na Twoje doświadczenia życiowe? 

15. Z jakimi wrażeniami z czasu pobytu w szkole chciałbyś się podzielić z innymi? 

16. Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać  przyszłość szkoły? 

17. Czy chciałbyś zostać współautorem przygotowywanej przez Stowarzyszenie publikacji o 

szkole ? 

18. Jakie widzisz różnice pomiędzy  LZN wczoraj a dziś? 

19. Jakich argumentów użyłbyś zachęcając młodych ludzi do nauki w LZN? 

20. Podaj swoją opinię na temat propozycji utworzenia Izby Historii LZN? 

21. Czy masz swoje propozycje dotyczące  Izby Historii LZN?  

22. Czy jesteś gotów aktywnie uczestniczyć w tej inicjatywie? 

23. Kopie jakich dokumentów świadczących o Twoich osiągnięciach chciałbyś przekazać do 

Izby Historii? 

24. Jak widzisz funkcjonowanie Stowarzyszenia Absolwentów? 

25. Co byś zmienił w jego działaniu? 
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