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ABSOLWENCI Z WIZYTĄ W SZKOLE
13 września 2010 roku Absolwenci TBS-u z lat 1956-61 odwiedzili Lotnicze Zakłady Naukowe. Aby tradycji stało się
zadość nocowali w internacie szkolnym, wspominając chwile przeżyte w szkole w internacie. Mieli czas, by przypomnieć sobie akcje
sanitarne w internacie i posiłki w stołówce szkolnej. Po spotkaniu z Dyrektorem LZN Barbarą Oleszek i wiceprezesem Stowarzyszenia
Barbarą Ostroróg uczestniczyli w zajęciach mechatroniki klasy 4bt prowadzonych przez Jana Steczowicza. Dawni i obecni uczniowie
LZN mieli możliwość wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami z życia szkoły i kształcenia technicznego. Następnie zwiedzili
niektóre gabinety lekcyjne, bibliotekę szkolną oraz gościli u nas w Stowarzyszeniu.
SPOTKANIE UCZNIÓW LZN Z JAKUBEM MARSZAŁKIEWICZEM
26 września 2010r. uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich Technikum Mechanicznego nr 6 Lotniczych Zakładów
Naukowych spotkali się z absolwentem szkoły – Jakubem Marszałkiewiczem. Jakub ukończył m.in. Wydział Lotnictwa Akademii
Obrony Narodowej, Wyższą Szkołę Oficerską Sił powietrznych w Dęblinie oraz Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i
Transportu we Wrocławiu. Obecnie pisze doktorat w Instytucie Obrony Powietrznej. Prelegent jest aktywnym członkiem
Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN a organizacja spotkania z uczniami była efektem współpracy
Stowarzyszenia oraz dyrekcji szkoły.
Celem wizyty było propagowanie rozwijania umiejętności młodych ludzi w kierunkach związanych z obsługą samolotów.
Podczas wykładu wspomaganego techniką multimedialną uczniowie zapoznali się z możliwościami podnoszenia kwalifikacji
zawodowych po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Wykładowca przedstawił specyfikę zawodu mechanika lotniczego oraz kryteria
zdobywania specjalności, a także nakreślił perspektywy znalezienia wymagającej, ale też ciekawej i popłatnej pracy na polskim i
europejskim rynku pracy. Uczniowie mieli możność zapoznać się z fachowymi podręcznikami niezbędnymi do zdobycia
proponowanego zawodu. Przy okazji też mogli zobaczyć też książki autorstwa Jakuba, które po prelekcji zostały przekazane do
biblioteki szkolnej. Nasz absolwent zaprezentował tez własne osiągnięcia w pracy mechanika oraz inżyniera i dzielił się
doświadczeniami nabytymi podczas pracy w prywatnych liniach lotniczych. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem
uczniów, czego dowodem były licznie zadawane pytania związane zarówno ze specyfiką poznawanego zawodu, jak i warunkami
finansowymi pracy w Polsce i poza jej granicami. Odpowiedzi prelegenta były wyczerpujące, a entuzjazm i zaangażowanie, z jakim się
wypowiadał, spowodowały, że jedna godzina lekcyjna, którą zaplanowano na spotkanie, szybko wydłużyła się do dwóch.
Mamy nadzieję, że spotkania związane z promocją kierunków lotniczych w szkole, tak silnie wspieranych przez Stowarzyszenie,
będą kontynuowane w następnych miesiącach i przyczynią się do odbudowy wspomnianych specjalności w LZN. Warto przy okazji
dodać, że nasz inny absolwent – Kamil Iwankiewicz stoi na czele Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Mechaników Lotniczych.
Witold Wenzel
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ROK SZKOLNY 2010/2011
1 września na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego gościliśmy Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i Dyrektora Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Iwonę Bugajską. Udział wzięli także Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Robert Helak i Barbara Ostroróg. Szkołę nowym
uczniom i zaproszonym gościom przybliżył Witold Wenzel ilustrując prezentacją multimedialną. Oprawę muzyczną zapewnił zespół ANAKIN,
którego liderem jest absolwent i były nauczyciel LZN Norbert Szymkowiak.
NASI STYPENDYŚCI
Marcin Białas jest uczniem 3B technikum o profilu mechatronicznym. W roku szkolnym 2009/2010 uzyskał w LZN najwyższą średnią ocen
tj. 4,92. Od dwóch lat jest stypendystą naszego Stowarzyszenia. Podczas Walnego Zgromadzenia 12 czerwca 2010r. prezentował zaprojektowanie i
wykonane przez siebie urządzenia elektroniczne takie jak: generator funkcji, miernik częstotliwości, zasilacz dwukanałowy i inne. Urządzenia i
prezentacja wzbudziły zainteresowanie uczestników zebrania.
26 listopada 2010r. odebrał na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu decyzję o rocznym stypendium Premiera RP.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
Marek Zbierański jest uczniem klasy 4B technikum o profilu mechatronicznym. W roku szkolnym 2009/2010 uzyskał średnią ocen 4,49.
Jego zainteresowania to: nowinki mechatroniczne, modelarstwo lotnicze i szkutnicze. Planuje po maturze studiować na kierunku mechatronicznym
Politechniki Wrocławskiej – życzymy powodzenia.
APEL – SZANOWNI ABSOLWENCI, KOLEŻNKI, KOLEDZY I SYMPATYCY STOWARZYSZENIA
W 2011 roku będziemy świętować jubileusz 65-lecia naszej szkoły oraz 5-lecia działalności Stowarzyszenia.
Orientacyjny termin uroczystości to – 11 czerwiec 2011r.
Nasze Stowarzyszenie zamierza być współorganizatorem jubileuszu i zjazdu absolwentów, chcemy również przygotować skromne
okolicznościowe wydawnictwo i inne pamiątki.
Serdecznie dziękujemy dotychczasowym ofiarodawcom wspierającym naszą działalność. Dlatego zwracamy się do Absolwentów
i Sympatyków z apelem o wpisanie się do Stowarzyszenia, by powiększać grono ludzi działających na rzecz szkoły i środowiska.
D o C z ł o n k ó w , A b s o l w e n t ó w i Sy m p a t y k ó w z w r a c a m y s ię z p r o ś b ą w s p a r c ie n a s z e j d z ia ł a l n o ś c i
i przekazanie na podane konto 1% podatku.
W swoim druku PIT wypełnij rozdział „dla organizacji pożytku publicznego” – Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli
i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych, ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław – KRS 0000265272.
ODESZLI
30 października 2010r. zmarł po ciężkiej chorobie założyciel i członek Stowarzyszenia Grzegorz Kusz. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5
listopada na Cmentarzu Grabiszyoskim. W zmarłym straciliśmy sympatycznego kolegę i przyjaciela.
30 października 2010r. zmarła w wieku 92 lat zmarła Aldona Martusewicz-Staniszewska. W naszej szkole pracowała jako bibliotekarka
1953-1973, organizując bibliotekę i powiększając jej księgozbiór. Wielu uczniów i nauczycieli korzystało z jej bogatej wiedzy.
Redakcja: Barbara Ostroróg, Joanna Zielioska; www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.strefa.pl, www.lzn.pl, e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm,
stowarzyszenie_lzn@neostrada.pl, www.lzn.pl link Stow., tel./fax 071 330 70 53 (bezpośredni), 071 345 61 79 w. 154;
wtorek – 10.00-13.00 - spotkania Absolwentów w siedzibie Stow.; dyżur – środa 10.00-13.00
KRS 0000265272
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

Prezydent R. Dutkiewicz i Prezes R. Helak Stowarzyszenie

Zespół ANAKIN – N. Szymkowiak

Spotkanie Absolwentów 1956/1961

Z wizytą u dyr. B. Oleszek

Spotkanie z uczniami kl. 4bt – pracownia mechatroniki

Absolwenci wspominają lata szkolne

J. Marszałkiewicz u wicedyr. H. Walkiewicz

Spotkanie z uczniami LZN
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