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NASZA KLASA – IV TBS – 1953 

Klasę utworzono w 1951 roku z Gimnazjum Przemysłowego – IIIa – 15 uczniów, 

IIIb – 9 Szkoły Przemysłowej – 2 i z innych szkół 6 uczniów. Było nas 32, z tego  

29 mieszkało w internacie.  

W dzieciństwie i młodości byliśmy świadkami strasznej wojny.  

Wielu z nas: - zostało wysiedlonych z domów rodzinnych 

                     - straciło najbliższych, rodziców, siostry, braci, w obozach koncentracyjnych,   

 na Syberii, w Katyniu. 

Wielu pochodziło z okolic Wielunia lub było dziećmi repatriantów - górników z Francji.  

W szkole byliśmy jedną, wielką rodziną – braćmi. Nie pamiętam żadnego przykrego 

zdarzenia ze strony kolegów, a łączyło nas wspólne działanie, nauka i zabawa. Wszyscy 

należeliśmy do ZMP, a głównym celem była nauka i udział w odbudowie polskiego 

Wrocławia. Po ukończeniu technikum rozpoczęliśmy pracę zawodową, a niektórzy studia 

wieczorowe. Zaangażowani w pracę, studia, tworzenie i utrzymanie rodziny rozluźniliśmy 

nasze więzy bratersko-koleżeńskie. Ale nadszedł okres emerytury i mamy więcej czasu na 

wspomnienia i refleksje z najpiękniejszych lat młodości.  

Z naszej klasy, liczącej 32 uczniów pozostało nas do dzisiaj 22 osoby, z czego 

najmłodsi mają 75 lat, a najstarszy, Jan Krynicki 85. Niestety już odeszli: Bodio, 

Jastrzębski, Karwacki, Niedworak, Siemiątkowski, Talar, Turoń, Włodarski, Zarzecki, 

Żywica.  

Po Zjeździe Absolwentów, 13 września 2008  i tak dotychczas,  spotykaliśmy się 

raz w miesiącu w każdy drugi piątek miesiąca w restauracji „Żak” w Rynku. Przychodzimy 

z przyjemnością, wspominamy lata szkolne, oglądamy stare i nowe zdjęcia i umawiamy się 

na następne spotkanie. Prowadzimy „DZIENNIK OBECNOŚCI ABSOLWENTA”,  

zawierający życiorys, wspomnienia ze szkoły i zdjęcia. 

W dniach 4-6 czerwca 2009 zorganizowaliśmy spotkanie Naszej Klasy IV TBS – 

1953, które zaszczycili swoją obecnością pan prof. Stanisław Gierczak i viceprezes Stow. 

Barbara Ostroróg. Była to także okazja do zobaczenia kolegów z klasy mieszkających  

w różnych częściach kraju, przeżyliśmy chwile pełne wzruszeń.  

Planujemy kolejne spotkania, z nowym programem, w drugi czwartek miesiąca  

w restauracji „Żak” na wrocławskim rynku. 

Leon Rzepecki 

 

Informacje Stowarzyszenia 

 Komisja Stypendialna Stowarzyszenia przyznała – na II sem. r. szkol. 2008/2009 

stypendia edukacyjne, które otrzymali:  

Marcin Białas 1bt, Tomasz Mateński 2 at. 

 Absolwentom  –  maturzystom wyróżniającym się w nauce i pracy społecznej 

viceprezes Stowarzyszenia wręczyła nagrody (monografię LZN i znaczek): 

Patrycji Koszykowskiej, Jakubowi Konopce, Katarzynie Kopczyńskiej, Urszuli 

Grobelnej, Mateuszowi  Szymkowiakowi. 

   BIULETYN nr 7/2009 
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 Na zakończenie roku 2008/2009 Barbara Ostroróg, viceprezes Stowarzyszenia 

wręczyła stypendystom  dyplomy i monografię LZN-u. 

 Członków Stowarzyszenia prosimy o DOKŁADNE – CZYTELNE wypełnianie 

przelewów bankowych i pocztowych dotyczących składek, zwłaszcza jeśli 

dotyczy wspólnych kont. 

 Stowarzyszenie ogłosiło konkurs literacki pt. „Lotnicze Zakłady Naukowe we 

wspomnieniach rodzinnych”. Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich 

uczniów. Regulamin w siedzibie i na plakatach. 

 Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia – liczymy na Wasze wsparcie w postaci 

darowizny lub 1% od podatku dla organizacji pożytku publicznego. 

 

Co nowego w LZN – Teresa Kasztelaniec-Jaworska 

Matury 

Jak co roku czekamy, by w maju, na dzień matur, zakwitły kasztany, by przeprowadzić 

sprawnie wszystkie egzaminy zewnętrzne a później wewnętrzne, ustne. A w czerwcu 

czekamy z niepokojem na wyniki i wydrukowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 

świadectwa maturalne. Absolwenci odbierają je i idą z nimi w świat – na studia dzienne, 

zaoczne, do szkół wyższych, do pracy. Szukają sobie miejsca w dorosłym życiu.  

W tym roku do matury w LZN wystartowało 130 osób. Od lat dokonywana ewaluacja 

wyników wskazuje na porównywalny z miastem poziom tak zwanej zdawalności. To szkoła 

istniejąca od ponad 60 lat, mająca piękną tradycję, wrośnięta w krajobraz Psiego Pola  

od zawsze. Kiedyś renomowana szkoła techniczna i zawodowa, dziś odbudowuje 

kształcenie techniczne. 

Od dwóch lat w LZN odbywa się nabór do czteroletniego technikum mechanicznego  

o specjalności technik mechanik i technik mechatronik. Pierwsi technicy idący nowym 

programem wystartują do matury dopiero za dwa lata. Jednak,  już w tej chwili najlepszym 

uczniem LZN wytypowanym do nagrody ministra edukacji okazał się właśnie uczeń klasy 

technikum mechanicznego Marcin Białas 1bt. Dwaj następni, z wysoką średnią, otrzymali 

semestralne stypendia Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN, 

które coraz prężniej działa na rzecz rodzimej szkoły i środowiska lokalnego. 

Oferta edukacyjna 

Najważniejszym atutem LZN jako szkoły 

ponadgimnazjalnej  jest fakt, że jest na miejscu, nie trzeba 

dojeżdżać, tracić pieniędzy i czasu na stanie w korkach, 

marznięcie zimą i niedosypianie przez cały rok. Kolejnym 

plusem jest oferta edukacyjna, którą proponuje 

gimnazjalistom LZN. Funkcjonuje w niej i liceum 

ogólnokształcące i profilowane – biurowość i mechatronik, klasa sportowa koszykarsko-

piłkarska, już wspomniane technikum mechaniczne i mechatroniczne, szkoła zawodowa  

i policealna. Pracujący tu nauczyciele starają się za wszelką cenę zachęcić młodzież do 

wysiłku intelektualnego, zainteresować nauką organizując liczne konkursy językowe, 

literackie, historyczne, geograficzne, biologiczne, informatyczne i mechatroniczne. 

Nauczyciele przedmiotów technicznych walczą o środki finansowe na zakup urządzeń do 

pracowni technicznych, tworząc nowoczesne stanowiska ćwiczeniowe. Dojeżdżającym  

z daleka szkoła oferuje miejsce w internacie. 

LZN stanowił niegdyś swoiste centrum kultury. I dziś oferuje swoim uczniom szeroki 

wachlarz zajęć pozalekcyjnych – od zajęć wyrównawczych, przez koła sportowe, 

fotograficzne, warsztaty plastyczne, kapelę szkolną. Prężnie działający Samorząd 
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Uczniowski, wybierany w wolnych wyborach, realizuje bogaty kalendarz imprez. 

Przepiękne położenie wśród zieleni i ptactwa koi nerwy i łagodzi stresy.  

Sesja naukowa w Lotniczych Zakładach Naukowych  

5.06.2009 r. w Auli Lotniczych Zakładów naukowych odbyła się sesja naukowa 

związana z obchodami 900- lecia Psiego Pola. W jej ramach wykładowcy zaprezentowali 

zgromadzonej młodzieży LZN oraz innych szkół Psiego Pola, a także zaproszonym gościom 

szereg wykładów i prezentacji związanych z różnymi aspektami historii i współczesności 

Psiego Pola:  prof. dr hab. Jerzy Maroń – Aspekty militarne i fakty historyczne bitwy  

na Psim Polu, mgr Anna Kononowicz – Psie Pole osiedla satelitarne Wrocławia – rozwój 

urbanistyczny, mgr Adam Stefaniak – Herb Psiego Pola a motyw psa w heraldyce,   

mgr Damian Kanclerski – Historia i układ architektoniczny Psiego Pola. 

LZN i Stowarzyszenie miały okazję zaprezentować  swoją działalność 

oraz dotychczasowe osiągnięcia, organizując wystawy fotograficzne 

prezentujące dorobek szkoły i Stowarzyszenia, a także prace laureatów 

konkursu fotograficznego organizowanego przez członka Stowarzyszenia  

p. Joannę Zielińską. Goście mogli obejrzeć również wystawy zorganizowane 

przez współpracujące szkoły i przedszkola, m.in. wystawę rysunków: „Psie Pole 

w oczach dziecka” zorganizowaną przez Szkołę Podstawową 44 i wystawę 

fotograficzną przygotowana przez Przedszkole Chatka Małego Skrzatka.  

Goście podkreślali dobrą organizację imprezy, świetnie przygotowaną aulę 

(zasługa p. Teresy Kasztelaniec) i życzliwość zaangażowanych w sesję uczniów  

i nauczycieli. 

Witold Wenzel 

Oferta kulturalna 

W czerwcu szkoła była gospodarzem głównych uroczystości obchodów 900-lecia 

Psiego Pola. Aula szkolna zamieniona na salę rycerską była świadkiem  sesji naukowej  

„900 lat Psiego Pola”. Słuchaczami na ten moment stali się w większości uczniowie 

okolicznych szkół, pojawiły się także dzieciaki z przedszkola. Szkoda tylko, że panowie 

profesorowie nie wzięli pod uwagę faktu, że obecnym  jeszcze daleko do uniwersyteckiego 

poziomu słuchania wykładów naukowych. Zaś wnikliwy, cierpliwy i pokorny słuchacz 

zwątpić mógł w sens obchodów wydarzenia, które ponoć w historii nie miało miejsca.  

Ale trudno uwierzyć w fizyczne istnienie potwora z Loch Ness, czy Myszki Miki, a mają się 

dobrze i nikt nie odmawia im prawa do legendy, krótszej niż nasze drobne 900 lat.  

W każdym razie działo się… uczniowie ze swoimi nauczycielami przygotowali liczne 

konkursy i wystawy, środowisko lokalne organizacji pozarządowych ufundowało nagrody, 

Ci, którzy się zaangażowali cieszył efekt i fakt, że i u nas może się coś dziać, że można coś 

zorganizować, skrzyknąć się wokół zadanego tematu i próbować ożywić środowisko 

lokalne. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym organizacji non profit oraz SP 98, SP 44 coraz 

bardziej cieszy. Dziękujemy! 

Teresa Kasztelaniec-Jaworska 

 

 

 

 

FESTYN Z OKAZJI 900-LECIA PSIEGO POLA  

 6.06.2009 r. przy ulicy Inflanckiej we Wrocławiu odbył się festyn z okazji  

900 lecia Psiego Pola. Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.00 uroczystą Mszą Św. polową. 

Następnie podziwialiśmy występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 
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Uroczystego otwarcia festynu dokonał Przewodniczący Rady Osiedla Wrocław Psie Pole 

Zawidawie, Wojciech Błoński. Atrakcją był tort z herbem Psiego Pola, ofiarowany 

uczestnikom festynu przez Cukiernię Gondek.  

 Widzowie  mogli wysłuchać chóru Politechniki Wrocławskiej prezentujący 

utwory muzyki poważnej. Równocześnie na terenie SP nr 10 wmurowano tablicę  

i zasadzono dąb upamiętniające uroczystość.  Imprezę uświetniły zespoły artystyczne dzieci 

i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych prezentując przedstawienia teatralne, 

układy taneczne i piosenki.   

            W ramach występów zaprezentował się, skomponowaną przez 

siebie piosenką pt.„Psie Pole”, świeżo powstały zespół z LZN o nazwie 

„Tryt”.  Rokowe rytmy dodały wigoru uczestnikom festynu.  

           W czasie festynu podziwialiśmy wystawy fotograficzne i 

plastyczne oraz osiągnięcia poszczególnych szkół. 

            Duża popularnością cieszyły się pokazy walk rycerskich 

zorganizowanych przez Rotę Piechoty Miejskiej z Wrocławia, kolejka 

oferująca przejazd po osiedlu oraz atrakcje dla dzieci w postaci bungie, dmuchanego zamku 

i tym podobnych ofert. Wielkie wrażenie na zgromadzonych zrobił przyjazd gwiazd polskiej 

i wrocławskiej koszykówki, zaproszonych przez Wojciecha Błońskiego. Obecni byli: 

Mieczysław Łopatka – olimpijczyk, trener, Dariusz Zelik, Andrzej Wierzgacz,  

Jerzy Kołodziejczak, Maciej Zieliński, Ryszard Prostak i Robert Kościuk. 

             O godzinie 19.00 wystąpił długo oczekiwany zespół ABBA COVER prezentujący 

przeboje słynnej szwedzkiej grupy. Pomimo deszczu publiczność szalała pod sceną. Jej 

entuzjazm nie zmniejszył się, kiedy na deski wkroczyła wrocławska grupa POSITIVA z 

absolwentem LZN Rafałem Miedzińskim za bębnami. Chociaż grupa dopiero zaczyna swoją 

karierę, pokazała pełen profesjonalizm w przedstawianych utworach własnej, rockowej 

proweniencji.  

I wreszcie po godzinie 21.00 przed publicznością pojawił się kabaret CIACH, gwiazda 

wieczoru. Swoim skeczami wywoływał salwy śmiechu i rzęsiste brawa. Festyn zakończył 

pokaz fajerwerków. Warto dodać, że imprezę prowadził dziennikarz Radia Złote Przeboje, 

absolwent LZN Krzysztof  Żurek.  

Mimo ulewnego deszczu i przenikliwego zimna uczestnicy bawili się świetnie, korzystając  

z ciepłych posiłków i chłodzących napojów. 

Witold Wenzel 

 

Wszystkim, bez wyjątku, członkom Stowarzyszenia i ich 

rodzinom, najbliższym, kolegom i przyjaciołom życzymy 

słonecznych, pogodnych, pełnych wrażeń wakacji w kraju  

i za granicą . 

 
Redakcja: Barbara Ostroróg, Joanna Zielińska; teksty: Teresa Kasztelaniec-Jaworska, Leon Rzepecki, Witold Wenzel 
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 
KRS 0000265272       KONTO BANKOWE 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782  

Protokół z Walnego Zwyczajnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków 

Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. 
 

mailto:stowarzyszenie_lzn@poczta.fm
mailto:stowarzyszenie_lzn@neostrada.pl


 

St
ro

n
a5

 

Porządek obrad 
1. Otwarcie zebrania 
2. Wybór Przewodniczącego zebrania 
3. Odczytanie porządku obrad 
4. Odczytanie regulaminu 
5. Wybór protokolanta 
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 
8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za okres od 7 czerwca 2008r. 

do 6 czerwca 2009r. 
9. Sprawozdanie finansowe za okres od 7.06.2008r. do 6.06.2009r. 
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 7.06.2008r. do 6.06.2009r. 
11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres od 7.06.2008r. do 6.06.2009r. 
12. Dyskusja 
13. Udzielenie Absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej 
14. Projekt planu pracy na rok 2009-2010 
15. Ciąg dalszy dyskusji 
16. Odczytanie i zatwierdzenie uchwał i wniosków 
17. Zakończenie obrad 

 
Ad. 1-5 
O godz. 10.00 w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu  Prezes 
Stowarzyszenia Robert Helak otworzył w II terminie Walne Sprawozdawcze 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków 
LZN. 
Członkowie jednogłośnie wybrali przewodniczącą obrad Danutę Klimowicz. 
Porządek obrad został odczytany i przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca obrad 
odczytała regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Stowarzyszenia, 
po czym nastąpiło głosowanie – regulamin został przyjęty jednogłośnie. 
Członkowie Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrali na protokolanta Teresę 
Kasztelaniec-Jaworską. 
 
Ad. 6  
Wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:  
Tomasz Czwordon - przewodniczący 
Krzysztof Płuska - członek 
Jakub Marszałkiewicz – członek 
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła zdolność Walnego Zgromadzenia do 
prowadzenia dalszej części obrad i podejmowania prawomocnych uchwał  
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przy obecnych 36 członkach, co stanowi 22,6% ogólnej liczby członków 
Stowarzyszenia - /159/. Ponieważ Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie – 
to jest o godz. 10.00, więc jest prawomocne. 
 
Ad. 7 
Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 
Andrzej Prokopowicz - przewodniczący 
Leon Rzepecki - członek 
Marian Skąpski - członek 
 
Ad. 8 
Prezes Stowarzyszenia  Robert Helak, złożył sprawozdanie z działalności 
Stowarzyszenia za okres od 7 czerwca 2008 do 6 czerwca 2009.  
Zmiana nazwy: w roku 2008 nastąpiła zmiana nazwy Stowarzyszenia poprzez 
wykreślenie słowa „byłych” zgodnie z uchwałą podjętą na Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia w dniu 6 czerwca 2008 roku. Aktualna nazwa 
Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków 
Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu 
 
Skrót sprawozdania  

 Na dzień 5 czerwca 2009 roku Stowarzyszenie liczy 159 członków.  

 Siedzibą Stowarzyszenia jest nadal lokal w budynku B-1 byłego internatu 
LZN.  

 W wyniku dokonanych przez Zarząd zakupów sprzętu biurowego lokal 
Stowarzyszenia został wyposażony w komputer (z oprogramowaniem), 
drukarkę z możliwością kserowania dokumentów, niszczarkę 
dokumentów, meble biurowe. 

 Strona internetowa Stowarzyszenia nadal usytuowana jest w menu 
strony internetowej LZN. Strona jest aktualizowana w miarę potrzeb 
przez członków Stowarzyszenia. Aktualizacją zajmują się p.p. Małgorzata 
Wasilewska, Joanna Zielińska.  
(e-mail - stowarzyszenie_lzn@neostrada.pl.).   

 W 2009 roku została w siedzibie Stowarzyszenia uruchomiona 
bezpośrednia linia telefoniczna miejska numer (071) 345–68-86  
z dostępem do Internetu . 

 Prowadzone były rozmowy z przedstawicielami dyrekcji LZN,  
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia w sprawie 
uruchomienia technikum mechanicznego i reaktywacji kierunków 
lotniczych.  

mailto:stowarzyszenie_lzn@neostrada.pl.)
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 Przypominamy, że byliśmy organizatorami Zjazdu Seniorów - 
Absolwentów roczników 1949-1959, o którym pisaliśmy w poprzednim 
biuletynie. 

 Stowarzyszenie sukcesywnie wydaje kolejne biuletyny. 

 Zgodnie z planem pracy w roku szkolnym 2008/2009 ufundowaliśmy  
2 stypendia edukacyjne w kwocie 150 i 200 złotych miesięcznie, na drugi 
semestr, dla uczniów Technikum nr 6. 

 Cele i działalność Stowarzyszenia wpisują się w zadania i cele Lotniczych 
Zakładów Naukowych. Członkowie Zarządu uczestniczą w 
uroczystościach szkolnych. 

 Wyróżniającym się Absolwentom rocznika 2008/2009 Zarząd ufundował 
nagrody książkowe i znaczki LZN. 

 Nadal prowadzone są rozmowy z dyrekcją Lotniczych Zakładów 
Naukowych w sprawie utworzenia Izby Pamięci/Historii szkoły. 

 Aby wyjść naprzeciw społeczności lokalnej Stowarzyszenie podejmuje 
współpracę z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami działającymi 
na terenie Psiego Pola. 

 Aktualnie Stowarzyszenie włączyło się w organizację obchodów 900-lecia 
bitwy na Psim Polu.  

 Dobrze układa się współpraca Stowarzyszenia z Seniorami – 
Absolwentami Lotniczych Zakładów Naukowych. Członkowie Zarządu 
uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym oraz spotkaniach klasowych 
zorganizowanych przez uczestników Absolwentów roczników 1949-1959. 

 Wszelkie działania statutowe Stowarzyszenia opierają się na pracy 
społecznej Zarządu i członków Stowarzyszenia. W celu profesjonalnego 
prowadzenia spraw finansowych podpisano umowę cywilnoprawną  
z kwalifikowaną księgową.  

 
Ad. 9  

Księgowa,  Katarzyna Mastalerz złożyła sprawozdanie z działalności 
finansowej za rok finansowy 2008 i sprawozdanie finansowe za okres  
od 7.06.2008 do 6.06.2009. W wyniku jawnego głosowania podjęto uchwałę  
o zatwierdzeniu bilansu i przeznaczeniu wypracowanego zysku – przyjęto 
jednogłośnie. Uchwała nr 2/2009 do wglądu w Stowarzyszeniu. 

Saldo z dn. 31.05.2009r. wynosiło – 14236,20,  w kasie – 3078,65.  
W wyniku dokonanych zakupów, wypłaconych stypendiów oraz wydatków 
administracyjno-biurowych stan środków na dzień 31.05.2009r. wynosił w banku 
– 7968,43 w kasie – 1474,14.  
 Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, nie posiada 
majątku trwałego, nie udzielało żadnych poręczeń i gwarancji finansowych. 
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Prowadziło działalność statutową. Przychody stanowiły składki członkowskie, 
darowizny, 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego i odsetki bankowe. 
 
Ad. 10 
Dariusz Kędziora złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 7.06.2008  
do 6.06.2009.  Komisja Rewizyjna dokonała analizy dokumentów finansowo-
księgowych i merytorycznych i nie stwierdziła uchybień w zakresie stanu środków 
finansowych i wydatkowania tychże. Podkreśliła prawidłowe wydatkowanie 
środków na wyposażenie lokalu Stowarzyszenia i przyznania stypendiów 
edukacyjnych. Zaleciła zintensyfikowanie monitoringu wpływu składek 
członkowskich. Komisja pozytywnie ocenia działalność merytoryczną i finansową 
Stowarzyszenia.  
Komisja Rewizyjna zwróciła się do uczestników Walnego Zgromadzenia  
o udzielenie Absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. 
 
Ad. 11 
Pan Piotr Kończyk złożył sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za okres  
od 7.06.2008 do 6.06.2009. 
Sąd Koleżeński stwierdził, że w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła do Sądu 
żadna sprawa dotycząca władz Stowarzyszenia lub jej członków. 
 
Ad. 12 
 W nawiązaniu do sprawozdania Prezesa Piotr Kończyk podziękował 

Zarządowi i członkom Stowarzyszenia za przejęcie strony organizacyjnej  
i finansowej Zjazdu Absolwentów Roczników 1949-1959, który odbył się  
we wrześniu 2008 i wzięło w nim udział 150 osób. P. Kończyk wspomniał,  
że w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się 27 przedzjazdowych spotkań 
organizacyjnych w serdecznej, życzliwej atmosferze, z troską o finanse  
i organizację uroczystości na terenie szkoły. Dodał, że Stowarzyszenie 
zasługuje na inną siedzibę lokalową, obecna jest, w jego ocenie, zbyt 
skromna. Złożył wniosek o utworzenie Izby Pamięci. 

 Franciszek Kaśków podpisując się pod wnioskiem przedmówcy jednocześnie 
wyraził ubolewanie z racji niskiej frekwencji członków Stowarzyszenia  
na Walnym Zebraniu oraz opinię, iż uczestnictwo w zebraniu to zaszczyt  
i obowiązek. 

 Jakub Marszałkiewicz przedstawił warunki powstawania szkół o profilu 
lotniczym, w których certyfikacje stanowią podstawę kształcenia, czym 
odpowiadają na wymagania współczesnych norm. Programy kształcenia  
w tych szkołach muszą to uwzględniać, a realizacja programu nauczania 
powinna odpowiadać niezbędnym certyfikatom, które mogłyby być zaliczane 
na podstawie zaliczonych przedmiotów szkolnych. Wyraził przekonanie,  
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że w LZN można by zorganizować nową szkołę lotniczą. Nawiązanie 
współpracy z firmami i instytucjami lotniczymi ułatwiłoby korelację linii 
kształcenia z wymogami norm i potrzebami rynku. Szkoła powinna wspierać 
swoich absolwentów w poszukiwaniu pracy, tak by byli traktowani poważnie. 
Szkoła bierze przecież odpowiedzialność za los młodych ludzi, których 
kształci. 

 Barbara Ostroróg przypomniała, że Stowarzyszenie było inicjatorem  
i organizatorem spotkania młodzieży LZN z Wrolot-em w ramach 
preorientacji zawodowej. Istnieje ponadto projekt szkolenia, przedstawiony 
władzom oświatowym. Sprawa jednak ucichła. 

 Jakub Marszałkiewicz jako członek zarządu spółki lotniczej dodał, że istnieją 
plany budowy lotniczej bazy logistycznej w pobliżu LZN i obiecał ciąg dalszy 
rozmów na ten temat. 

 Witold Wenzel złożył wniosek o nawiązanie współpracy z tą firmą. 
 Marian Skąpski zapytał o stan bazy kadrowej i materiałowo-technicznej. 
 Jakub Marszałkiewicz wyraził opinię, że stan kadr rozbija się o bardzo niskie 

zarobki. 
 Leon Rzepecki stwierdził, że to już są pytania pod adresem szkoły. Ponadto 

zawnioskował o: 

 obniżenie wysokości składek dla członków emerytów 

 przekazanie zarchiwizowanych dzienników szkolnych Stowarzyszeniu 

 powołanie zespołów absolwentów, nauczycieli i sympatyków 
 Teresa Kasztelaniec-Jaworska zaapelowała o powstrzymanie się przed 

dzieleniem i tak nielicznego grona członków. 
 
Ad. 13 
Danuta Klimowicz poprosiła o udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji 
Rewizyjnej.  
Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 14 
Prezes Robert Helak przedstawił projekt Planu Pracy na rok 2009/2010.  
Proponowany plan  pracy na rok 2009/2010 został przyjęty Uchwałą nr 1/2009.   
I. Zadania wynikające ze statutu Stowarzyszenia i statusu organizacji pożytku 

publicznego. 
1. Pozyskiwanie nowych członków. 
2. Monitorowanie składek członkowskich. 
3. Prowadzenie Kroniki Stowarzyszenia. 
4. Gromadzenie materiałów świadczących o pracy członków Stowarzyszenia.  
5. Pozyskiwanie ofiarodawców wpłat 1% podatku na Stowarzyszenie oraz 

sponsorów. 
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II. Współpraca z dyrekcją Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. 
1. Pozyskanie pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na Izbę Historii szkoły. 
 Gromadzenie dokumentów oraz pamiątek do Izby Historii LZN. 
2. Udział w życiu społeczności LZN. 
3. Upowszechnianie edukacji i kultury wśród uczniów LZN. 

 Współpraca z dyrekcją LZN w zakresie organizowania zajęć pozalekcyjnych 
związanych z historią szkoły i historią lotnictwa.  

 Organizacja konkursu literackiego „Lotnicze Zakłady Naukowe we 
wspomnieniach rodzinnych”. 

 Fundowanie stypendiów edukacyjnych. 

 Działania na rzecz uruchomienia modelarni na terenie LZN. 
III. Współpraca z  organizacjami pozarządowymi: 

1. Radą Osiedla Wrocław – Zawidawie.  
2. Stowarzyszeniem Wrocław – Za Widawą. 
3. Fundacją „Przyjazny Dom” im. Stanisława Jabłonki. 
4. Fundacją „Opieka i Troska”. 
5. Stowarzyszeniem Centrum Ambitnych Ludzi „Dar Miłości”. 
6. Stowarzyszeniem Samorządu Mieszkańców LZN. 

IV. Budowanie wizerunku w środowisku i na zewnątrz połączone z promocją 
Stowarzyszenia. 

1. Ustalenie procedury nadawania członkowstwa honorowego –  
„Laur Stowarzyszenia”. 

2. Współpraca przy zorganizowaniu Wigilii dla członków Stowarzyszenia.  
3. Wykonywanie materiałów promujących  Stowarzyszenie 
4. Zbieranie materiałów do Izby Pamięci/Historii. 
5. Ciągły rozwój strony internetowej. 
6. Wydawania Biuletynu Informacyjnego. 
7. Występowanie do odpowiednich władz o nadawanie odznaczeń członkom 

Stowarzyszenia. 
8. Opracowanie ankiety dotyczącej absolwentów – maturzystów LZN  

z poprzednich lat. 
V. Integracja członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 

1. Organizacja kolejnego Pikniku / współudział w obchodach 900-lecia bitwy 
na Psim Polu. 

2. Integracja poprzez  spotkania towarzyskie – okolicznościowe. 
VI.        Strategia informacyjna – komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna.  

1. Organizowanie comiesięcznych  posiedzeń Zarządu. 
2. Umieszczanie istotnych informacji dotyczących Stowarzyszenia na stronie 

internetowej.  
3. Cotygodniowe dyżury członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia. 

VII.     Baza lokalowa. 
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1. Dalsze unowocześnienie bazy lokalowej (zakup mebli, odnowienie lokalu, 
doposażenie w środki biurowe). 

Prezes poinformował ponadto, że Statut Stowarzyszenia nie przewiduje 
rozbudowywania struktur terenowych oraz, że dzienniki szkolne podlegają 
archiwum LZN i nie mogą być przekazane Stowarzyszeniu. 

 
Ad. 15 Ciąg dalszy dyskusji  
 Zdzisław Poznański zaapelował o umasowienie naszej organizacji, gromadzenie 

archiwaliów. Ponadto wnioskował, aby wystąpić do Absolwentów w kraju  
i za granicą, prowadzących własną działalność o dofinansowanie 
Stowarzyszenia. Nawiązać kontakty z lokalnymi gazetami, np. Świdnica, 
Legnica, Dęblin w celu promowania Stowarzyszenia. Na lekcjach 
wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych zapoznawać młodzież z historią 
LZN. Zdzisław Poznański wnioskował, aby odbywały się comiesięczne 
spotkania klasy 3b Absolwentów z roku 1953. Zaproponował zorganizowanie 
przy Stowarzyszeniu Klubu Seniora LZN. 

 Witold Wenzel zaoponował przeciwko tworzeniu nowych struktur. 
 Tomasz Czwordon – przychylił się do wniosku Witolda Wenzla, że należy 

rozwijać spójność Stowarzyszenia, bo jest nas za mało, żeby się dzielić. 
 Teresa Kasztelaniec-Jaworska – popatrzmy w przyszłość, budujmy szkołę  

dla przyszłych pokoleń. 
 Zbigniew Bocheński - pozyskujmy nowych członków Stowarzyszenia, fundujmy 

stypendia, gdy tylko środki nam na to pozwolą i załóżmy Izbę Pamięci szkoły. 
 Piotr Kończyk poparł inicjatywę przedmówcy w/s zorganizowania Izby Pamięci. 

Poparł również pomysł zmniejszenia składki dla emerytów, zadbanie o to, żeby 
więcej o Stowarzyszeniu było w Internecie i w życiu szkoły. 

 Wnioskował o opracowanie ankiety dot. losów edukacyjnych i zawodowych 
absolwentów szkoły w celu tworzenia archiwaliów. 

 Jan Balcerak poinformował, że absolwenci jego rocznika spotykają się co 
miesiąc , a Leon Rzepecki prowadzi szczegółową kronikę dotyczącą tej grupy. 

 Franciszek Kaśków zaapelował, aby każdy z członków prowadził działalność 
pozwalającą promować Stowarzyszenie. 

 
 
 
Ad. 16 
Andrzej Prokopowicz, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, odczytał 
uchwały i wnioski, które przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. 
I.   Uchwała nr 1/2009 o przyjęciu do realizacji planu pracy na rok 2009/2010. 
     Uchwała nr 2/2009 o zatwierdzeniu bilansu za rok 2008 i przeznaczeniu  
     wypracowanego zysku. 
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II.  Wnioski: 
1. Zobowiązać Zarząd do nawiązania współpracy ze spółką Air Logistik Legnica 

w celu  szkolenia techników lotniczych w LZN. 
2. Rozważyć zmianę wysokości składki członkowskiej dla emerytów  

od 1 stycznia 2010r. 
3. Czynić starania o umasowienie przynależności do Stowarzyszeniu byłych 

absolwentów i nauczycieli. 
4. Zobowiązać Zarząd do dalszego efektywnego działania w pozyskiwaniu 

sponsorów na rzecz Stowarzyszenia. 
5. Podjąć próbę redakcji kolejnego wydawnictwa monografii prezentującej 

dorobek szkoły. 
6. Rozważyć możliwość organizowania corocznych spotkań Absolwentów 

roczników najstarszych klas i upowszechniać aktualne spotkania. 
7. Podjąć próbę zorganizowania klubu seniora w LZN. 
8. Wystąpić do dyrekcji LZN o wprowadzenie do zajęć dydaktycznych jednej 

godziny  w ciągu roku poświęconej historii szkoły. 
9. Zobowiązać Zarząd do podjęcia dyscyplinujących działań w/s płacenia składki 

członkowskiej.  
10. Zobowiązać Zarząd do podjęcia działań dyscyplinujących członków 

Stowarzyszenia do obowiązkowej obecności na kolejnym Walnym 
Zgromadzeniu. 

 
Ad. 17 
Prezes Helak Robert podziękował za konstruktywne wnioski. Członkom 
podziękował za udział w Walnym Zgromadzeniu. Przypomniał również  
o uroczystościach obchodów 900-lecia Psiego Pola.   
Na tym zebranie zakończono. 
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Orkiestra klasa IV TBS 

 
13.09.2008 Zjazd Absolwentów 1949-1959  

 

 
Spotkanie klasy Rynek - Wrocław 

 

 
5.06.09 - Zjazd IV TBS, restaur. Gruziński Chaczapuri 
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maturzysta Mateusz Szymkowiak 3al  

 
maturzystka Patrycja Koszykowska 3el 
 

 
maturzysta Jakub Konopka 3fl 

 
maturzystka Katarzyna Kopczyńska 3cl 

 
maturzystka Urszula Grobelna 3cl 
 

 
stypendyści Stowarzyszenia – Tomasz Mateński 2at 
 i Marcin Białas 1bt i Barbara Ostroróg viceprezes Stow. 

 viceprezes Barbara Ostroróg dziękuje dyrekcji, 
nauczycielom i uczniom za całoroczną współpracę 

 
opiekunowie Samorządu Teresa Kasztelaniec-Jaworska, 
Urszula Misiek i przew. SU Paweł Wawryła 2el  

Pożegnanie Maturzystów i zakończenie roku szkolnego 2008/2009 
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Uczniowie ze szkół Psiego Pola na sesji 
 

 
Wystąpienie mgr Adama Stefaniaka 

 
Stoisko Stowarzyszenia 
 

 
Wystawa pokonkursowa  

 
Wmurowanie tablicy koło SP 10 
 

 
Krojenie okolicznościowego tortu 

 
Występ zespołu „Tryt” z LZN 
 

 
Pokazy walk średniowiecznych 

SESJA NAUKOWA O PSIM POLU, FESTYN 900-LECIE PSIEGO POLA 
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               Robert Helak i Danuta Klimowicz  

 
W czasie zebrania 

 
         Tomasz Czwordon, Kuba Marszałkiewicz i Krzysztof Płuska 

 
Andrzej Prokopowicz, Leon Rzepecki, Marian Skąpski 

 
             Obrady w świetlicy 

 
W dyskusji Piotr Kończyk 

 
             W czasie zebrania 

  
Leon Rzepecki                           Marian Skąpski 

  
      Zbigniew Bocheński                    Janusz Pławiak 

 
Teresa Kasztelaniec-Jaworska 

 

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia …LZN 


