
NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2011/2012 

 Wszystkich chętnych i zainteresowanych kształceniem w naszej szkole, czyli Lotniczych Zakładach Naukowych zapraszamy 
do zapoznania się z oferta edukacyjną w następujących typach szkół: 

 Liceum Ogólnokształcące – klasy o profilu: humanistycznym, humanistyczno-teatralnym, szybowcowo-sportowym. 

 Liceum Profilowane – klasa o profilu: ekonomiczno-administracyjnym 

 Technikum – klasy o profilu: technik mechanik, technik mechatronik 

 Szkoła Policealna – klasy o profilu: technik mechatronik (podbudowa LP), technik eksploatacji portów i terminali 
(podbudowa LO) 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa o profilu: operator obrabiarek skrawających. 
Wszelkie szczegóły można uzyskad na stronie www.lzn.pl link rekrutacja lub telefonicznie 71 345 61 79. 

 

 

V A (1966) zwiedza Sudety – w środku wychowawca Stanisław Rakoczy 

   
18 marca 2011 roku – Dzieo otwarty w LZN 

   

http://www.lzn.pl/


ZAWIADAMIAMY -  w dniu 11 czerwca 2011r. o godz. 8.00 – I termin i 9.00 – II termin – odbędzie się Walne                      

Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów… 

Ze względu na uroczystości szkolne i organizacyjne prosimy wszystkich członków o przybycie na godz. 8.00. 

W dniu 11 czerwca 2011 roku o godz. 11.00 w LZN odbędzie się uroczystość z okazji 65-lecia szkoły. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW – powiadom kolegów – organizujcie spotkania koleżeńskie.  

Szczegóły podamy  w najbliższym czasie na stronach internetowych – szkoły i Stowarzyszenia. 

 

STYPENDYŚCI 

Moja przygoda z LZN zaczęła się od tego, że z kolegami rozmawialiśmy o naszych zainteresowaniach – diodach, tyrystorach, sterownikach 
itp., dlatego też zdecydowałem się przyjśd tutaj. Nie bez znaczenia był fakt, że szkoła znajduje się blisko mnie, dzięki czemu więcej czasu miałbym dla 
siebie.  Nie rozczarowałem się i mówię to z perspektywy 3 lat nauki w LZN. Szkoła daje możliwośd rozwijania swoich zainteresowao i pasji, 
nauczyciele zaś – otwarci i życzliwi, chętnie poświęcają swój czas, żeby wspierad nasze zainteresowania. Liczne imprezy, w których udział biorą tak 
uczniowie, jak i nauczyciele, zacieśniają relacje między nami a nauczycielami. 

W tym roku  szkolnym zostało mi przyznane stypendium edukacyjne Stowarzyszenia Absolwentów…, dzięki niemu będę mógł  rozwijad 
swoje zainteresowania – grafikę komputerową, a dokładniej zainwestuję w zakup nowego komputera. Pomijam już fakt, że marzy mi się wyjazd 
wakacyjny do Szkocji, może dojdzie on do skutku. Zobaczymy, to przyszłośd, zaś najbliższy czas poświęcę na naukę i moje zainteresowania.  

/Sebastian Kałużyoski/ 
Ostatnio pisałem o szkole i mojej klasie, teraz przyszła kolej by napisad coś o sobie. Jestem uczniem trzeciej klasy mechatronicznej 

technikum  w Lotniczych Zakładach Naukowych. Wolny czas spędzam różnie. W zimie biegam na nartach, latem jeżdżę na rowerze oraz 
wyjeżdżam w góry lub nad morze. Robię zdjęcia i nagrywam filmy w ciekawych miejscach. Oprócz takich filmów dokumentalnych, zajmuję się też 
filmikami zabawnymi, wideoporadnikami  lub krótkimi animacjami. Niektóre umieszczam w Internecie, a opinie oglądających są jak dotąd zawsze 
bardzo pozytywne. W domu lubię też majsterkowad. Konstruuję różne maszyny i urządzenia elektroniczne. W czasie zeszłorocznych wakacji 
zbudowałem małą trzyosiową obrabiarkę sterowaną numerycznie i napisałem do niej programy sterujące. W tym roku mam zamiar częściowo 
zmodernizowad jej konstrukcję, by działała jeszcze lepiej i mogła obrabiad twardsze materiały.  

W Warszawie 28 marca br. odbyła się uroczystośd z okazji  50 rocznicy lotu Jurija Gagarina w kosmos, na którą zostałem zaproszony  
jako uczeo Lotniczych Zakładów Naukowych i jednocześnie zdobywca Stypendium Premiera, a także stypendysta Stowarzyszenia Absolwentów, 

Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych.  W auli Technikum Lotniczego  odbyło się, przez Telemost,  spotkanie z Moskiewskim Technikum 
Osprzętu Kosmicznego.  Mimo usprawiedliwionej nieobecności polskiego kosmonauty generała Mirosława Hermaszewskiego było ciekawie. Po przemówieniach 
ważnych przedstawicieli obu stron mogli porozumied się uczniowie. Po zakooczeniu uroczystości miałem okazję zwiedzid warszawską Starówkę, gdzie nigdy jeszcze 
nie byłem.                                                                                                                                                                                                                                                    /Marcin Białas/ 
 

Dzień otwarty – 18.03.2011 – „LZN – jest otwarte dla wszystkich” 
 Szkoła przedstawiła gimnazjalistom i ich rodzicom możliwości edukacyjne i realizację własnych zainteresowao. Można było zwiedzid pracownie 
mechatroniczne, obejrzed jak działa frezarka sterowana komputerowo. Pasjonaci lotnictwa poczuli się pilotami siedząc za sterami szybowca wystawionego przez 
Aeroklub Wrocławski. Ponadto była możliwośd porozmawiania z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej i Firmy Parker. Zainteresowani filmem i fotografią mogli, 
w zaimprowizowanej pracowni fotograficznej, spróbowad swoich sił. Uczniowie klasy 2 at – Karol i Sebastian przybliżali tajniki beatboxu, również dużym 
zainteresowaniem cieszyła się też Kawiarenka Literacka. Stowarzyszenie Absolwentów… prezentowało kronikę i inne materiały. 

 
 

WALENTYNKI W LZN 
Przed feriami zimowymi, 10 lutego, SU LZN zaprosił wszystkich do zabawy. Zorganizowano pocztę Walentynkową, a także spektakl kabaretowo-teatralny 

do scenariusza i w wykonaniu klasy 2bl w reżyserii nauczycielki j. pol.  Małgorzaty Rusieckiej.  Spektakl pt. „Love Story - 10 lat później”, językiem dzisiejszej młodzieży i 
okiem obecnego pokolenia uczniów, opowiedział historię zaręczyn księżniczki i zajrzał do alkowy rycerza Bolka, i przysporzył widzom mnóstwo radości. Aktorzy 
wystąpili w kostiumach z epoki na tle scenografii przygotowanej przez opiekuna SU Teresę Kasztelaniec. Spektakl wzbogaciła prezentacja multimedialna  
Joanny Zielioskiej i podkład muzyczny z wykorzystanych ever-greenów. Było super.                                                                                                               /Teresa Kasztelaniec/ 
 

1% DLA STOWARZYSZENIA 

 Szanowni Absolwenci, Koleżanki i Koledzy  - serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam na cele statutowe 

1% podatku za rok 2010 i 2011.  
Zwracamy się również do tych z Paostwa, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem, o wsparcie naszej działalności. 
Uzyskane środki przeznaczamy m.in. na – stypendia i nagrody dla najlepszych uczniów technikum w LZN, promocję szkoły, okolicznościowe biuletyny, 

organizację spotkao Absolwentów, a w tym roku organizację 5-lecia Stowarzyszenia i 65-lecia szkoły. 
Absolwentów zachęcamy i zapraszamy – WPISZCIE SIĘ DO STOWARZYSZENIA – by swoją obecnością nie tylko potwierdzid integrację  

z ludźmi i miejscem, ale działad na rzecz szkoły i środowiska. 

 
SPOTKANIA ABSOLWENTÓW 
W dniach 17-19.09.2010r. po raz kolejny spotkała się grupa z klasy „A” rocznika 1966. Miejscem naszego spotkania był „Domek pod lasem” u stóp 

pięknego masywu Szczelioca. W spotkaniu uczestniczył nasz wychowawca – pan prof. Stanisław Rakoczy. 
Jak zwykle w piątek była uroczysta kolacja połączona z długimi nocnymi rozmowami Polaków, w czasie których wspominaliśmy czasy szkoły oraz kolegów. 

Niestety, już niektórych nie ma między nami.  
Sobota tradycyjnie poświęcona była turystyce. Zwiedziliśmy m.in. Wambierzyce, Duszniki, Kudowę oraz przepiękny skalny labirynt Błędnych Skał. W niedzielę od rana 
zdobywaliśmy Szczeliniec. Czas niestety spotkania szybko minął, pozostały jak zwykle wspomnienia i kilka pamiątkowych zdjęd.                      /Ryszard Marszałek/                                                                                                                                                                                                               

 

Przystąpili do Stowarzyszenia 
W szeregi Stowarzyszenia wstąpili – Jan Bolka, Romuald Kozera, Paweł Oskroba, Jerzy Samborski, Bronisława Setecka. 
 

ODESZLI  
Henryk Konieczny – członek Stowarzyszenia, zmarł 13 marca 2011r. Był Absolwentem 2-letniego Liceum Przemysłu Metalowego (LZN), które ukooczył w 1951r. 
Następnie rozpoczął pracę w WSK (PZL-Hydral we Wrocławiu). Przez kilkadziesiąt lat był zatrudniony na stanowisku St. Mistrza na Wydziale Montażu, nadzorując 
konserwację elementów i gotowych wyrobów, które musiały spełniad odpowiednie standardy. Realizował też własne pasje, m.in. pszczelarstwo, którym „zaraził” 
wielu znajomych. Był człowiekiem prostolinijnym, szanowanym i lubianym przez podwładnych i przełożonych. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. /J. Wiatr/ 
Józef Biczysko – wieloletni nauczyciel i pracownik LZN zmarł 30.01.2011r. w wieku 70. lat. W zmarłym straciliśmy oddanego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleo 
młodzieży LZN. 
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