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W dniu 12 czerwca 2010r. o godz. 10.00  

(tj. w drugim terminie) odbyło się w LZN Walne Zebranie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia 

Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków.  

 Wzięło w nim udział 39 członków (184),  

co stanowi 21,19% ogółu. 
Program Zebrania: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego 

Zgromadzenia. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Uchwalenie regulaminu. 

5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 
6. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał. 

7. Wybór Komisji Wyborczej. 

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
9. Złożenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 7.06.2008 do 12.06.2010 r. 

10. Złożenie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną za okres od 7.06.2008 do 12.06.2010r. 

Złożenie sprawozdania przez Sąd Koleżeński za okres od 7.06.2008 do 12.06.2010 r. 
11. Dyskusja. 

12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. 

13. Wybór nowych władz Stowarzyszenia. 
14. Dalszy ciąg dyskusji.  

15. Przedstawienie propozycji do planu pracy na rok 2010/2011 

16. Przyjęcie Uchwał i Wniosków. 
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Przewodniczącym Zebrania został wybrany Andrzej Prokopowicz,  

a protokolantem Irena Dzięcioł. 

Wybrano komisje w składzie: 
1. Mandatowo-Skrutacyjną: 

   Krzysztof Płuska – przewodniczący  

   Leszek Krówka – członek   

   Janusz Boczniewicz – członek  

2. Wyborczą: 

   Marian Noga - przewodniczący 

Teresa Kasztelaniec - Jaworska - członek 

Ryszard Trojanowski - członek 

3. Uchwał i Wniosków: 

Marian Skąpski - przewodniczący 

Franciszek Kaśków - członek 

Jakub Marszałkiewicz - członek 

Skrót sprawozdania: 

- Na dzień 12 czerwca 2010r. Stowarzyszenie liczyło 184 członków. 

- Lokal Stowarzyszenia został odnowiony i wyposażony w meble oraz niezbędny 

sprzęt biurowy:  w komputer (z oprogramowaniem), drukarkę, niszczarkę 

BIULETYN nr 10/2010 

1. Informacje z Walnego 
Zebrania Stowarzyszenia 

2. Piknik w Szymanowie 
3. Zakończenie roku 

szkolnego 2009/2010 
4. Odeszli od nas 
5. Dołączyli do nas 
6. Składki 

7. List w sprawie ankiety. 



2 
 

dokumentów, meble biurowe. Ponadto zainstalowana została bezpośrednia linia 

telefoniczna z dostępem do Internetu. 

- Stowarzyszenie współpracuje z Dyrekcją, nauczycielami i młodzieżą LZN. 

Członkowie uczestniczą w uroczystościach szkolnych oraz imprezach kulturalno-

sportowych, fundując drobne upominki rzeczowe.  

 Od 2009 roku Stowarzyszenie funduje dwa stypendia edukacyjne (w kwocie 150, 

200 zł miesięcznie) najlepszym uczniom technikum LZN. 

- W wyniku współpracy z Wrolotem i Dyrekcją szkoły od września 2010r. zostaje 

wprowadzony nowy kierunek kształcenia w 2-letniej Szkole Policealnej, kierunek: 

technik eksploatacji portów i terminali. 

- Ogłoszono konkurs literacki dla uczniów LZN na wspomnienia o byłych 

absolwentach, członkach rodzin lub przyjaciół. 

- Opracowano regulamin Statuetki Laur Stowarzyszenia i opracowano wstępny 

projekt statuetki za zasługi na rzecz LZN, Stowarzyszenia i środowiska.  

 Stowarzyszenie zabiega o pamiątki i materiały związane z historią LZN w celu 

utworzenia Izby Historii LZN. 

- Pan Piotr Kończyk opracował ankietę, którą kierujemy do Absolwentów LZN,  

a mającą na celu pozyskanie informacji o ich dorobku osobistym, życiowym, 

naukowym itp.  

- byliśmy współorganizatorem Zjazdu Seniorów Absolwentów roczników 1949-1959 

(13 września 2008r.) oraz spotkań Noworocznych Absolwentów Seniorów.  

 W roku 2008 zorganizowaliśmy II Piknik Rodzinny, a w kolejnych latach 

uczestniczyliśmy w obchodach rocznicowych 900-lecia Psiego Pola i w 2010 roku 

w pikniku w Szymanowie zorganizowanym z okazji 65-lecia Aeroklubu 

Wrocławskiego. 

- Stowarzyszenie wydaje okolicznościowe biuletyny i prowadzi kronikę oraz stronę 

internetową. 

Sprawozdanie finansowe: Pani Katarzyna Mastalerz przedstawiła zebranym 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za lata 2008-2010, a Komisja Rewizyjna 

po analizie dokumentów, skierowała do uczestników Walnego Zgromadzenia 

wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego: Zarząd zajął stanowiska w sprawie członków 

Stowarzyszenia, którzy  od 2006 roku nie opłacają składek członkowskich. 

 W konkluzji rekomenduje Zarządowi podjęcie działań wynikających z §14 Statutu, 

a mianowicie: członkom zalegającym ze składkami należy udzielić dodatkowego 

terminu do wniesienia zaległości, imiennie każdemu, z zagrożeniem skreślenia z 

listy członków Stowarzyszenia. Inne wnioski do Sądu nie wpłynęły. 

 W wyniku głosowania – jednogłośnie – zebrani udzielili absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. 

Wybory: W skład nowych władz w wyniku wyborów weszli: 
Zarząd: 

Robert Helak – prezes 

Barbara Ostroróg – wiceprezes, 

Janusz Pławiak – skarbnik, 

Danuta  Biernacka - sekretarz 

Joanna Zielińska 

Andrzej Jeleń 

Marian Skąpski
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Komisja Rewizyjna: 
Dariusz Kędziora – przewodniczący, 

Irena Dzięcioł – członek, 

Witold Wenzel – członek, 

Sąd Koleżeński: 
Piotr Kończyk – przewodniczący, 

Ryszard Marszałek - członek, 

Elżbieta Furmańska-Kowalczyk – członek. 

Propozycje planu pracy: 
 Organizacja comiesięcznych spotkań Zarządu Stowarzyszenia. 

 Organizacja spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia. 

 Cykliczne  wydawanie BIULETYNU. 

 Aktywny udział w życiu społeczności LZN-u 

 Promowanie, propagowanie Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. 

 Reorganizacja (przebudowa) strony internetowej. Na wniosek Zygmunta Hobota 

przejęcie przez Stowarzyszenie założonej i prowadzonej przez niego do tej pory 

strony – Internetowy Klub Absolwenta. 

 Pozyskiwanie grantów i dotacji od sponsorów. 

 Honorowanie zasług (dorobku życiowego) i poczynań na rzecz Stowarzyszenia 

poprzez uroczyste wręczanie Lauru Stowarzyszenia. 

 Założenie oraz prowadzenie Izby Historii na terenie LZN-u. 

 Aktywne włączanie się do obchodów i uroczystości organizowanych przez 

społeczność lokalną Psiego Pola oraz współpraca z innymi organizacjami z terenu 

Psiego Pola. 

 Organizacja corocznego Pikniku Rodzinnego. 

 Pozyskiwanie nowych członków. 

 Monitoring wpłat składek członkowskich. 

 Nawiązywanie kontaktów z organizacjami skupiającymi sympatyków lotnictwa. 

 Prowadzenie Kroniki Stowarzyszenia. 

 Pozyskiwanie funduszy 1% podatku. 

 Przyznawanie stypendiów edukacyjnych dla najlepszych uczniów LZN. 
 Przeprowadzenie badania ankietowego wśród absolwentów LZN-u  dotyczące 

osiągnięć zawodowych i osobistych oraz przekazania pamiątek do Izby Historii 

Szkoły. 

 Zorganizowanie Konferencji nt. Lotnictwo w Polsce w latach 1918 – 2010, w której 

uczestniczyliby członkowie Stowarzyszenia i sympatyków lotnictwa z całej Polski. 

 Organizacja uroczystości związanych z obchodami 65-lecia Lotniczych Zakładów 

Naukowych. 

 Promowanie idei nadania imienia Lotniczym Zakładom Naukowym. 

 Promowanie kierunków lotniczych. 

Uchwały i Wnioski: 

Uchwała nr 1: Zgromadzenie zaakceptowało przedstawione propozycje planu pracy 

na lata 2010-2012. 

Uchwała nr 2: Zgromadzenie zatwierdziło bilans, sprawozdanie finansowe  

i merytoryczne (przyjęto jednogłośnie). 
Wnioski: 

1. Wydłużyć kadencję Zarządu oraz pozostałych organów Stowarzyszenia z dwóch do 

czterech lat, natomiast walne zgromadzenie członków organizować corocznie  
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W środku – koszula w kratkę – Mirosław Hermaszewski. 

Wszystkie zdjęcia do obejrzenia w przeglądarce Picasa w folderze Stowarzyszenie LZN 

 i kilka na stronie Stowarzyszenia. 
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(zgodnie z ustawą wniosek ten wejdzie pod obrady na pierwszym najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu) . 

2. Zwiększenie liczby członków Zarządu z 7-iu do 8-iu osób 

3. Zarząd Stowarzyszenia powinien wypracować sposoby nakłaniania członków 

Stowarzyszenia do systematycznego opłacania składki członkowskiej. 

4. Rozwinąć treści strony internetowej Szkoły - LZN ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na przedstawienie treści merytorycznej kształcenia,  a zwłaszcza 

wykorzystanie prasy lotniczej, takiej jak: „Skrzydlata Polska”, „Lotnictwo”, 

„Przegląd Lotniczy PLAR” do celów rekrutacji kandydatów do LZN; z położeniem 

nacisku na atrakcyjność zdobywanego zawodu i możliwość uzyskania licencji 

technika mechanika lotniczego. 

5. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia powinni zjednywać i zachęcać absolwentów 

Szkoły do przekazywania na rzecz tworzonej Izby Historii LZN swoich pamiątek 

związanych z pobytem w LZN oraz relacji pisemnych z tamtych czasów, jak 

również przedstawiać swoje osiągnięcia zawodowe. Dobrą formą nawiązania takich 

kontaktów jest Internet. 

6. Powołać zespołu Izby Historii LZN, w ramach obecnych członków Zarządu 

Stowarzyszenia. 

7. Zobowiązać  Zarząd do pozyskiwania sponsorów wspierających działalność 

Stowarzyszenia oraz przekazywania 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia. 

8. Rozesłać do Absolwentów opracowaną ankietę w celu zgromadzenia informacji o 

ich drodze życiowe i zawodowej, z przeznaczeniem do Izby Historii Szkoły. 

Na tym Zebranie zakończono. 

*** 
SZANOWNI  ABSOLWENCI 

LOTNICZYCH  ZAKŁADÓW NAUKOWYCH  WE  WROCŁAWIU 
   „ Nie możemy zejść z tej ziemi, nie zostawiając po sobie historii  swego życia dla potomnych”.     

To motto mnie ośmiela jako  Absolwenta - Seniora i emerytowanego 

dyrektora  Lotniczych Zakładów  Naukowych na Psim Polu do skierowania listu -

apelu do wszystkich maturzystów z lat 1950 – 2006 celem włączenia się do 

tworzenia „ Izby historii LZN” pod patronatem  Stowarzyszenia Absolwentów, 

Nauczycieli i Sympatyków LZN we Wrocławiu, które działa od 2006 roku. 

  Jesteśmy Absolwentami  wspaniałej  technicznej szkoły, liceów 

zawodowych oraz ogólnokształcących i każdy z nas może przyczynić się do 

wzbogacenia  „ Izby” o własną  historię. Proszę zatem o przesłanie wypełnionej 

ankiety pod mój adres  lub Stowarzyszenia  w terminie  do końca 2010r. 

Organizatorzy „ Izby” byliby  radzi otrzymując od Was zeskanowane dokumenty: 

dyplomów ukończonych uczelni, odznaczeń, odznaczenia, nominacje zawodowe 

oraz społeczne i polityczne. Zależy nam bardzo na przekazaniu jako darowizny 

własnych książek, publikacji i innych opracowań do wzbogacenia ekspozycji.  

Byłby to wspaniały materiał  dla aktualnych uczniów szkoły i wielka satysfakcja dla 

wielu pokoleń  naszych nauczycieli. Mam nadzieję, że organizatorzy obchodów  70 

rocznicy istnienia szkoły w 2016 dostarczone informacje skrupulatnie wykorzystają 

przy opracowywaniu specjalnego wydawnictwa z tej okazji, jak to miało miejsce 

poprzednio.  W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Piotr  Kończyk. 

e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm , stowarzyszenie_lzn@neostrada.pl   

e-mail: p.konczyk@wp.pl      link do Stowarzyszenia: www.lzn.pl  

ANKIETA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ. A TYM, KTÓRZY 

NIE DYSPONUJĄ INTENRTEM PRZEŚLEMY POCZTĄ. 

mailto:stowarzyszenie_lzn@poczta.fm
mailto:stowarzyszenie_lzn@neostrada.pl
mailto:p.konczyk@wp.pl
http://www.lzn.pl/
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*** 

 25 czerwca 2010 roku w świetlicy LZN odbyła się uroczystość zakończenia 

roku szkolnego, w której uczestniczyła wiceprezes Barbara Ostroróg. Podziękowała 

dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom za współpracę, zaś stypendystom 

Stowarzyszenia – Marcinowi Białasowi i Tomaszowi Mateńskiemu za bardzo dobre 

wyniki w nauce wręczyła przyznane przez Zarząd dyplomy i upominki. 

 

*** 

 26 czerwca 2010 roku na lotnisku Aeroklubu Wrocławskiego  

w Szymanowie odbyły się uroczystości z okazji 65-lecia tegoż Aeroklubu i lotnictwa 

na Dolnym Śląsku. Razem ze szkołą wystawiliśmy stoisko, na którym 

zaprezentowaliśmy materiały dotyczące Stowarzyszenia i LZN. Stoisko odwiedzili 

liczni goście, absolwenci i uczestnicy pikniku, m.in. pani Lilla  Jaroń Podsekretarz 

Stanu, odpowiedzialna za strategię zmian systemowych w edukacji i za efektywność 

finansowania edukacji, w tym efektywność wsparcia systemu edukacji z funduszy 

europejskich. Były nauczyciel w LZN. Gościliśmy również wiceprezydenta 

Wrocławia pana Adama Grehla z małżonką (absolwenci LZN), dyrektora do spraw 

marketingu PZL-Hydral Ryszarda Jaronia (absolwent LZN) oraz emerytowanego 

dyrektora LZN Czesława Czujowskiego. 

 Lotnicze Zakłady Naukowe reprezentowała pani dyrektor Barbara Oleszek. 

Stowarzyszenie Absolwentów… Robert Helak i liczni członkowie. 

Mieliśmy okazję do rozmów i wspólnego zdjęcia z Mirosławem Hermaszewskim. 

Uczestnicy z wielką przyjemnością podziwiali pokazy lotów szybowcowych oraz 

pełnych emocji akrobacji w wykonaniu Grupy „Żelaznego” .   

O dreszcze przyprawiła widzów figura określana mianem „Parasola” oraz przy dużej 

prędkości mijające się samoloty. Oni wiedzą jak podnieść adrenalinę! Wieczorem 

wytrwali mogli oglądać loty balonowe w wykonaniu grupy Klubu Sportów 

Balonowych z Wrocławia. Jednen z nich pilotował Prezes Stowarzyszenia Robert 

Helak. 

 

*** 

Dołączyli do nas: Czerwiński Jaromir, Jankowski Józef, Laskowski Marian,  

Łubocki Maciej,  Marczak Henryk, Marcisz Mieczysław,  

Markiewicz Tadeusz, Misiek Uraszula, Mrozowski Leszek, 

Myszakowski Antoni, Niewczas Bogdan, Puchalski Władysław, 

Stecki Jerzy, Szental Andrzej, Szymański Zbigniew,  

Wawryła Paweł, Zalewski Krzysztof. 

 
*** 

KOMUNIKAT 
Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za przekazanie 1% podatku, członkom 

za bieżące opłacanie składek. Równocześnie prosimy członków  
o uzupełnienie zaległych i bieżących składek. 

Wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia. 
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Pożegnaliśmy członków Stowarzyszenia: Zbigniewa Bocheńskiego,  

Leszka Michalaka, Edmunda Markowskiego. 

 
Koleżanki i Koledzy, Uczennice i Uczniowie Lotniczych Zakladow Naukowych 

we Wrocławiu. 

Informujemy, że odszedł od nas 27 czerwca 2010 roku Zbigniew Bocheński. 
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci. Był wspaniałym kolegą 

i nauczycielem, wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, lubianym i cenionym. 

Człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach. Pasjonat techniki, lotnictwa, 
turystyki, żeglarstwa. 

Niezmordowany orędownik historii i tradycji szkoły. Nauczyciel o 

nietuzinkowej osobowości, wielki erudyta, obdarzony wspaniałym poczuciem 
humory, pełen ciepła i życzliwości. 

 

Całej rodzinie, bliskim i przyjaciołom pogrążonym w smutku składamy wyrazy szczerego współczucia 
łącząc się z nimi w żalu.  

W imieniu Stowarzyszenia Prezes Robert Helak. 

Śp. Zbigniew Bocheński został pochowany na Cmentarzu Komunalnym  

we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 90.   
 

POŻEGNANIE  
„Życie to droga 

Po fascynującym świecie, 

To nurt rzeki, co nigdy nie wraca, 
To miłość 

Krople dobroci 

I krzyż we wspólnej podróży” 
                                    Irena Trzmiel 

 
Tą podróżą obdarowałeś nas wszystkich Szanowny Panie Profesorze i chciałoby się powiedzieć 

kolego, bo jesteś jednym z nas  - członków Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli  
i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych. Zawsze jest za mało słów, gdy trzeba kogoś pożegnać. 

Chcę Ci dziś powiedzieć, że byłeś dla nas niedoścignionym przykładem życzliwego, choć 

wymagającego nauczyciela.  
Dzieląc się z nami wiedzą i doświadczeniem umiałeś ubarwić lekcję czy spotkanie żartem  

lub dowcipem. Miałeś swoistą filozofię życia, a mentorskim tonem wyłuszczałeś swoje racje. 

Realizowałeś cele, pasje i marzenia. Harcerzu, turysto, żeglarzu  i inżynierze związany  
z lotnictwem przez całe życie. 

Jeszcze w sobotę na pikniku z okazji 65-lecia lotnictwa na Dolnym Śląsku miałeś lecieć balonem,  

a na dzisiaj umówiłeś się na spotkanie towarzyskie. Więc przyszliśmy, tylko trochę w większej grupie. 
Szkoła i Stowarzyszenie były Twoim drugim domem, na co dzień i od święta. 

Dostojnym krokiem przemierzałeś korytarze szkoły dyskutując z nami i uczniami. 

Marzyłeś o dawnej lotniczej szkole, byłeś niezmordowanym orędownikiem jej  historii i tradycji, 
wspierając Stowarzyszenie w jego celach. 

 Jesteśmy Ci to winni – Cześć Twojej pamięci – realizuj Swoje marzenia. 

 

W imieniu Stowarzyszenia zmarłego pożegnał Robert Helak. 
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