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Na nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021 
życzymy Wam, Waszym Rodzinom, 

Przyjaciołom oraz Bliskim 
dużo zdrowia…, zdrowia…., zdrowia….

Niech w tych trudnych czasach przemian i pandemii 
omija Was szerokim łukiem Covid-19

a wszystkie gwiazdy świecą jasnym blaskiem nadziei.
Świąteczna choinka niech przyniesie radość i szczęście, 

niech ociepla Wasz dom pięknym zapachem, 
a w Nowym Roku 2021 niech się spełnią 

wszystkie plany i marzenia, 
a miłość i nadzieja wniosą w Wasze życie optymizm, 

życzliwość i pokój.

życzy Zarząd Stowarzyszenia

Cov-19
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Słowo od Zarządu
Szanowni Członkowie Stowarzyszenia, Absolwenci i Sympatycy LZN!
 Rok 2020 jest dla wszystkich bardzo trudny, przede wszystkim i ze względu na 
pandemię COVID-19. Z uwagi na stosowne zarządzenia państwowe ograniczyli-
śmy naszą działalność do minimum. Jednak biuro działa w każdą środę od godz. 
10.00 do 15.00. Nie ma spotkań koleżeńskich, ale indywidualnie wiele spraw 
załatwiamy (patrz Biuletyn). Staramy się kontaktować telefonicznie z naszymi 
członkami, szczególnie starszymi i samotnymi, żeby służyć pomocą i rozmową. 
Wszelkich informacji udzielamy przez tel. Barbary Ostroróg - 514 966 280, 
a także stacjonarny (środę) 71 330 70 53. 
 Informujemy Państwa, że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia… wyznaczone 
na czerwiec 2020 r., zostało przesunięte na czas nieokreślony, zgodnie z roz-
porządzeniami Rządu. Przygotowane sprawozdania merytoryczne znajdują się 
do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia, a na stronie internetowej zamieściliśmy 
sprawozdanie finansowe.
 Przy tej okazji pragnę zwrócić się do wszystkich członków Stowarzyszenia 
o opłacanie składek członkowskich za 2020 r. w kwocie 66 zł i zaległych 60 zł. 
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782 
lub w siedzibie Stowarzyszenia… w każdą środę.
  Przykro nam również, że nie powitamy Nowego Roku na corocznym Spotka-
niu Noworocznym, mamy jednak nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy, bez 
COVIdu i obostrzeń z tym związanych. 
Życzymy wszelkiej pomyślności i do zobaczenia. 
                                                                        Zarząd Stowarzyszenia

Tradycyjnie uczciliśmy pamięć ludzi spod 
znaku „P”. 27. Kwietnia 2020 r.  członko-
wie Stowarzyszenia zapalili znicze i zło-
żyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
więźniów Gross-Rosen. Przypomnijmy, że 
więźniowie ci w czasie II wojny światowej 
wydobywali granit w kamieniołomach 
na Dolnym Śląsku a z kostki wybudowali 
ulicę Bierutowską prowadzącą wówczas 
do niemieckiego Zakładu Zbrojeniowego 
Rheinmetall-Borsig, w którym część z nich 
pracowała, a zwłaszcza fachowcy.

Bożena Kwasińska

Miesiąc Pamięci Narodowej
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W dniu 28.08.2020 r. na zaproszenie Klubu Lotników „Loteczka” uczestniczyli-
śmy w obchodach Święta Lotnictwa przy pomniku Lotników  na Bulwarze Ikara 
na Gądowie. Obecni byli przedstawiciele Klubu „Loteczka” oraz przedstawiciele 
wojska z 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu. Po wysłuchaniu okoliczno-
ściowych wystąpień, hymnu Lotników członkowie Stowarzyszenia złożyli wią-
zankę kwiatów, zapalili znicze.

 Bożena Kwasińska

Święto lotnictwa

,

,
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100 lat Czesława Merka

Jubileusz Alka Lwowa – 50 lat wspinaczki

   20 lipca 2020 roku miałam okazję re-
prezentować Stowarzyszenie… 
i złożyłam osobiście życzenia Panu 
Czesławowi Merkowi w setną roczni-
cę urodzin. Była okazja do wzniesienia 
toastu i miłej pogawędki. Pan Czesław 
był bardzo wzruszony i serdecznie po-
dziękował za życzenia.
 Dostojny Jubilat pracował w szkole 
w latach 1957-1980, pełnił również 
funkcję wicedyrektora ds. technikum 
w latach 1965-1980. Jego wspomnie-
nie znajduje się w naszym wydawnic-
twie (60-lecie) „LZN – od wczoraj do 
dziś”. Zawsze serdecznie wspominany 
przez Absolwentów i nauczycieli.

Barbara Ostroróg

Schronisko Szwajcarka – Sokoliki, Ja-
nowice Wielkie.
  29 sierpnia 2020 roku nasz wspania-
ły Kolega i członek Stowarzyszenia… 
Aleksander Lwow obchodził, nieco 
spóźniony, jubileusz 50-lecia wspinacz-
ki wysokogórskiej.
  Karierę wspinaczkową rozpoczął 
w 1970 roku od skałek Gór Sokolich 
w Rudawach Janowickich i właśnie 
w schronisku „Szwajcarka” obok So-
kolików wyznaczył miejsce jubile-
uszowego spotkania. Stowarzyszenie 
reprezentowało 8 osób z prezesem 
Robertem Helakiem na czele. Po ser-
decznym przywitaniu się z Alkiem, 
Covid nas ograniczał, była mała sjesta 

Na zdjęciu:  Czesław Merek z żoną Czesławą 
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przy ognisku z kiełbaskami i czeskim 
piwem. Każdy z uczestników spotka-
nia otrzymał okolicznościową koszulkę 
z wizerunkiem wspinającego się Alka. 
Potem sesja zdjęciowa z licznie przy-
byłymi jego przyjaciółmi, uczestnikami 
wypraw w Himalaje, Andy, Alpy ale i 
Tatry. Była to dla nas niebywała oka-
zja poznać wielu ciekawych i znanych 
osobistości. Z przyjemnością i fascyna-
cją obejrzeliśmy przygotowaną przez 
Jubilata prezentację filmową o swoim 
dorobku - karierze himalaisty i alpini-
sty, ale też wysłuchaliśmy wspomnień 

i szeregu anegdot.
 Wśród licznych życzeń my dołączyli-
śmy swoje z listem gratulacyjnym, me-
dalem Stowarzyszenia i drobnym upo-
minkiem.
 Krótka notka biograficzna znajduje 
się w naszym wydawnictwie „LZN – od 
wczoraj do dziś” (60 – lecie LZN) ale on 
sam jest autorem książek: „Wybrałem 
góry” i „Zwyciężyć znaczy przeżyć” – 
polecamy, warto przeczytać.

Barbara Ostroróg
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Filmowe opowieści z Psiaka
W ramach projektu „Filmowe opo-
wieści z Psiaka” realizowanego przez 
grupę „Świetlik” związaną z Centrum 
Kultury FAMA zostałam poproszo-
na, by przybliżyć działalność nasze-
go Stowarzyszenia. Nakręcono film 
paradokumentalny o psiepolskich 
organizacjach pożytku publicznego. 
Prezentacja filmu odbyła się w dniu 
26 października w Centrum Kultury 

FAMA. Można go także obejrzeć na 
facebooku – https://www.facebook.
com/watch/?v=1721351974694651  
oraz w siedzibie Stowarzyszenia…
Dla nas była to okazja do upowszech-
nienia naszej działalności jako Stowa-
rzyszenia..., ale także do prezentacji  
Izby Historii i Tradycji LZN.

Barbara Ostroróg
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Antek powrócił do LZN
Z radością informuję, że po kilkumiesięcznej kuracji odmładzającej w Zakładzie 
Odnowy Mechanicznej w dniu 26. września do LZN powrócił  Antonow AN-2 
„ANTEK”! Pomimo deszczu ekipa montująca w ciągu kilku godzin zmontowała 
cały samolot. I znowu jest znami - lśniący świeżością.
„Antek”, choć konstrukcji radzieckiej, produkowany był w Polsce w liczbie 18000 
tysięcy egzemplarzy.
To najwiekszy jednosilnikowy dwupłat na świecie.

Witold Wenzel

Kierunki kształcenia w LZN w roku szkl. 2020/21

TECHNIK AUTOMATYK

Masz możliwość zdobycia pracy we wszelkiego ro-
dzaju firmach spedycyjnych i  transportowych. Na 
kierunku tym zdobędziesz umiejętności organiza-
cyjne, interpersonalne, komputerowe i językowe.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MECHATRONIK

Na kierunku tym zdobędziesz tak potrzebne w wie-
lu służbach mundurowych umiejętności organiza-
cyjno-logistyczno-językowe. Jednocześnie będziesz 
miał okazję wzmacniania swojej postawy patrio-
tycznej.

Zdobyta wiedza z maszynoznawstwa, mechaniki, 
rysunku technicznego oraz rozwinięcie umiejętno-
ści manualnych oraz kreatywnego myślenia ułatwią 
podjęcie pracy w wielu firmach.

To połączenie mechaniki, informatyki, ektroniki i 
programowania. Kierunek ten rozwija umiejętności 
techniczne, konceptualne i manualne, a także daje 
podwaliny do dalszego kształcenia się.

Wymaga wielkiej pasji  oraz precyzji, zaangażowa-
nia i odpowiedzialności za  w pełni sprawne samo-
loty. Łączy wiedzę mechaniczną ielektroniczną.

Na kierunku tym nabędziesz wiedzy 
i umiejętności do bezpiecznego koordynowania 
pracy na płycie lotniska wielu zespołów odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo ruchu 
i działanie statków powietrznych. 

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJ-
NYCH

SZKOŁA BRANŻOWA i STOPNIA

TECHNIKUM

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHATRONIK

Automatyk musi mieć zmysł techniczny i konstruk-
torski, musi posiadać umiejętność abstrakcyjnego 
myślenia oraz zdolności w zakresie nauk ścisłych. 
Musi też być obeznany z nowinkami technicznymi.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK LOGISTYK



NARODZINY FESTUNG BRESLAU
   Latem 1944 roku Armia Czerwona stanęła nad Wisłą i uchwyciła na jej zachodnim 
brzegu przyczółek w okolicach Sandomierza – punkt zaczepienia do kolejnych ataków. 
W obliczu nieuchronnej ofensywy radzieckiej, niemieckie dowództwo opracowało 
plan obrony blokującej dostęp do Berlina od wschodu. W powstrzymaniu Armii Czer-
wonej ważną rolę miały odegrać „miasta twierdze”, czyli potężnie ufortyfikowane po-
zycje obronne usytuowane w miejskiej zabudowie z możliwością prowadzenia walki 
w całkowitym okrążeniu. Doktryna „miast 
twierdz” opracowana została przez ge-
nerała pułkownika Heinza Guderiana, 
prekursora wykorzystania w wojnie broni 
pancernej. 
 
Rolę zamków powstrzymujących napór ze 
wschodu miały wziąć na siebie m.in. Po-
znań, Głogów, Kostrzyn nad Odrą i Wro-
cław. Dyrektywa w tej sprawie opracowana została 25 sierpnia 1944 roku. Miesiąc 
później pierwszym dowódcą twierdzy Wrocław mianowany został artylerzysta, gen. 
major Johannes Krause, bez większego doświadczenia bojowego. Istotną rolę w funk-
cjonowaniu wojennego Wrocławia odgrywał gauleiter Dolnego Śląska Karl Hanke . 
Jego podejście do losów miasta najlepiej charakteryzowało zdanie, które wypowie-
dział podczas wizyty ministra uzbrojenia Alberta Speera: „Rosjanie nie zdobędą go ni-
gdy. Raczej spalę go”. 

 
Prace fortyfikacyjne, do których zaprzęgnię-
to ludność cywilną rozpoczęto już 2 sierpnia 
1944 roku. Wrocławia bronić miały dwie 
linie obronne. Pierwsza znajdowała się w 
odległości około  trzydziestu kilometrów od 
miasta. Od zachodu obejmowała ona Brzeg 
Dolny na prawym brzegu Odry, biegła na-
stępnie przez Oborniki Śląskie, Trzebnicę, 
Borową Oleśnicką do Miłoszyc. Na lewym 
brzegu Odry linia obronna wiodła z powro-
tem do Brzegu Dolnego przez Marcinkowice, 
Żurawinę i Kąty Wrocławskie.  System umoc-
nień polowych nie obejmował Oleśnicy. 
W mieście, oprócz garnizonu, znajdowało 

Gauleiter Dolnego Śląska 
i zły duch Breslau Karl Hanke
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Wrocławska Apokalipsa, Witold Wenzel cz. 2
Z pierwszym artykułem zetknęli się państwo w Biuletynie nr 38, zatytułowanym 
Wrocław – Rok zerowy.
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się m.in. dowództwo i sztab 322 pułku piechoty (rezerwowego), szkolny pułk lotniczy, 
8 oddział kawalerii, batalion radiotechniczny oraz pododdziały artylerii, co oznaczało, 
że były siły zdolne do stawienia samodzielnego oporu. Druga linia obrony Wrocławia, 
wewnętrzna, od północy opierała się o linię rzeki Widawy „(z przedmościem  w rejonie 
Zakrzowa i Psiego Pola), od zachodu na linii [rzeki] Bystrzycy, zaś od południa na wyso-
kich nasypach obwodowej linii kolejowej.”  

Plan obrony przewidywał niszczenie infrastruktury miejskiej w miarę wycofywania się 
własnych wojsk. Innymi słowy – w trakcie walk z Wrocławia nie miał pozostać kamień 
na kamieniu. Początkowo przewidywano, że uderzenie spadnie z północy, właśnie od 
strony Oleśnicy, której obrona, mimo posiadania silnej załogi, nie mogła trwać wiecz-
nie. Kilkudniowe, zaciekłe walki o to miasto zakończyły się przed północą 24 stycznia 
1945 roku. Jedyną przeszkodą na drodze do stolicy Dolnego Śląska pozostała Widawa. 
Do walki obronnej na linii Widawy planowano wykorzystać pozostałości fortów głów-
nie z przełomu XIX i XX wieku odpowiednio je wzmacniając i rozbudowując z wykorzy-
staniem żelbetonu. Do takich budowli należały np. schrony mobilizacyjne nr 7 i 8 
z 1914 roku znajdujące się na Kowalach i służące m.in. do ochrony biegnącej w pobliżu 

Północna linia obrony „Festung Breslau” wzdłuż Widawy z przyczółkami na północ od rzeki 
– na Psim Polu i Zakrzowie oraz Polanowicach

Schron mobilizacyjny nr 7 na Kowalach
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linii kolejowej Wrocław-Jelcz Laskowice. Fortyfikacje znajdowały się  po południowej 
stronie Widawy i do końca obrony Wrocławia nie padł z nich ani jeden strzał.  
Dalej na północ, w ówczesnej wsi Polanowitz, jeszcze przed I wojną światową powstał 
Fort Piechoty nr 6 o najnowocześniejszych wówczas rozwiązaniach obronnych. Mowa 
tu nie tylko o budowlach w postaci schronów i bunkrów, ale także o okopach, w któ-
rych dotychczasowe prowizoryczne konstrukcje z ziemi i faszyny zastępowano znacz-
nie trwalszym betonem.

Wzmacniano też powstałe przed wojną Gniazda Obrony Piechoty. Wykorzystywano 
przy tym fakt, że północne dzielnice Wrocławia, w przeciwieństwie do gęstej zabu-
dowy w centrum i częściowo na południu miasta, charakteryzowały się dużą ilością 
terenów zielonych oraz typowymi dla zabudowy małomiasteczkowej licznymi osiedla-
mi domków pracowniczych skrytych wśród drzew, parków i ogrodów. Dlatego ukry-
wano umocnienia wśród zarośli: „Te duże płaskie betonowe kloce posiadają w swoim 
w swoim wnętrzu korytarze i kazamaty; zewnętrzny krąg tworzony jest przez pierścień 

Betonowa pozycja strzelecka fortu nr 6

Pozostałości po Gnieździe Obrony Piechoty przy ul. Melioranckiej



wybetonowanych stanowisk ogniowych i położonych pomiędzy nimi bunkrów ziemnych. 
To wszystko gęsto porosło w okresie dziesiątków lat posadzoną w celu maskowania ro-
ślinnością tak, że z daleka widać jedynie maleńki zagajnik.” 
Tego rodzaju i inne obiekty obsadzane były przez formowane pospiesznie w „Festung 
Breslau” bataliony forteczne. W sumie powstało ich osiem. 
Rosjanie nie zamierzali się przyglądać bezczynnie niemieckim przygotowaniom do 
obrony. Już 7 października 1944 roku nad Wrocław nadleciały radzieckie bombowce 
dalekiego zasięgu powodując śmierć 69 osób. W tym czasie w mieście znajdowało się 
około miliona ludzi, w tym coraz liczniejsi uchodźcy ze Wschodu. Liczba ofiar nie była 
więc wielka, ale bombardowania powtarzały się i straty rosły. Ale nie tylko one infor-
mowały o końcu spokoju we Wrocławiu. 12 stycznia 1945 roku znad Wisły ruszyło do 
ofensywy ponad dwa miliony żołnierzy radzieckich i polskich. Ich głównym celem było 
osiągnięcie linii Odry i Nysy Łużyckiej. 

Kiedy w centralnej Polsce rozgorzały walki, 17 i 18 stycznia 1945 roku kolejny radziecki 
nalot dokonał zniszczeń na wrocławskich dworcach kolejowych. Nie było na co czekać. 
19 stycznia gauleiter Hanke, wydał rozkaz całkowitej ewakuacji mieszkańców, przede 
wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Jedna z mieszkanek Wrocławia „widziała (…) 
rzeczy straszne: tłumy szturmujące nieliczne pociągi, ludzi tratujących się wzajemnie, 
łamiących sobie kości, (…) wiele dzieci  pogubionych przez rodziców”. Nakaz opuszcze-

11

Opeacja wiślańsko-odrzańska
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nia Breslau powtarzano w kolejnych tygodniach i poszerzono o mieszkańców innych 
dolnośląskich miast. „W pierwszym rzędzie ludność cywilną usunięto z dzielnic Oswirz 
(Osobowice), Rosenthal (Różanka), Carlowitz (Karłowice), Burgweide (Sołtysowice), Fri-
dewalde (Kowale) i Gűntkerbrűcke (Swojec), na które w pierwszym rzędzie spodziewano 
się uderzenia Rosjan z kierunku Oleśnicy”.  Nakaz opuszczania domów i mieszkań nie 
objął Zakrzowa i Psiego Pola. Ewakuowano natomiast Uniwersytet Wrocławski, szpita-
le, wywieziono jeńców i więźniów obozów. Uciekinierzy kierowali się na Pogórze Su-
deckie, do Bawarii i Saksonii. Wśród ewakuowanych znajdowali się liczni robotnicy 
przymusowi, zwożeni do Wrocławia z całej okupowanej Europy, w tym Polacy wywie-
zieni z Warszawy po upadku Powstania. 
2 lutego 1945 roku, na stanowisku dowódcy „Festung Breslau” chorego na zapalenie 
płuc gen. mjr Krausego zastąpił gen. major Hans von Ahlfen, saper o większym do-
świadczeniu frontowym niż jego poprzednik.

Zmiany w dowództwie obrony miasta nie przerwały ewakuacji. Ze względu na brak 
środków transportu, część Niemców ruszyła na zachód pieszo. „Bardzo mroźne dni. – 
pisał ksiądz Alfons Buchholz -Z tego powodu wielu ludzi zamarza na ulicach, są to naj-
częściej dzieci.” Dziesiątki tysięcy ludzi nie przetrwało tych marszów śmierci. Innym też 
nie zawsze dopisało szczęście. Tysiące tych, którzy dotarli do Drezna, niebawem stało 
się ofiarami alianckich nalotów zrównujących to miasto z ziemią. 
Wobec narastającej w Breslau paniki, wprowadzono drakońskie środki bezpieczeń-
stwa. Już 28 stycznia 1945 roku na Rynku obok pomnika króla Prus Fryderyka III (dziś 
w tym miejscu stoi pomnik Aleksandra Fredry) rozstrzelano oskarżonego o tchórzo-
stwo burmistrza, Wolfganga Spielhagena. Represje dotykały też zwykłych obywateli. 
Żołnierzy rozstrzeliwano za dezercję, nastolatków za plądrowanie piwnic,  cywilów za 
„sianie defetyzmu i paniki”, osoby rezygnujące z gehenny ewakuacji za niewykona-
nie rozkazu. Wielu urzędników, także ze służb mundurowych, popełniło samobójstwo. 
Wspominał ksiądz Paul Peikert: „Urzędnik policji (…) doniósł mi, że w jego rejonie nali-
czono w ostatnich 10 dniach  60 samobójstw. Także  w mojej parafii (…) odnaleziono w 
mieszkaniach kilka rodzin zatrutych gazem”.
    Ewakuacja, mniej lub bardziej zorganizowana, trwała do 16 lutego 1945 roku. 

Dworzec Świebodzki. Tłumy wrocławian w oczekiwaniu na pociąg ewakuacyjny
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Tego dnia w okolicach Sobótki pierścień oblężenia wokół Festung Breslau został osta-
tecznie zamknięty przez oddziały 1 Frontu Ukraińskiego marszałka Koniewa.  Oprócz 
garnizonu, w oblężonym Wrocławiu pozostało około 200 000 cywilów, z 700 000, 
którzy mieszkali w mieście przed wojną. 

                                  
      

BÓJ O „FESTUNG BRESLAU”
Początkowo do walk o miasto skierowano 2 Armię Wojska Polskiego formowaną od 
sierpnia 1944 roku na Lubelszczyźnie. 19 marca 1945 roku włączono ją w skład 1 Fron-
tu Ukraińskiego. 21 marca polscy żołnierze zajmowali pozycje na linii miejscowości 
Brzeg Dolny – Trzebnica – Oleśnica. Lufy karabinów mieli skierowane na Wrocław. Gdy-
by ruszyli, musieliby przejść przez Psie Pole. Rozkaz ataku jednak nie padł, a plany ule-
gły zmianie. Między Polaków a Wrocław weszły formacje radzieckie idące wzdłuż Odry 
na zachód. Z początkiem kwietnia 1945 roku 2 AWP rozpoczęła przegrupowanie nad 
Nysę Łużycką, a następnie wzięła udział w jej forsowaniu.  Zdobycie „Festung Breslau” 
powierzono natomiast radzieckiej 6 Armii dowodzonej przez gen. Władimira Głuz-
dowskiego (wnuka polskiego zesłańca) wchodzącej w skład 1 Frontu Ukraińskiego.
W chwili organizacji 6 Armia składała się z:
- 22 Korpusu Strzeleckiego (218. i 273. Dywizja Strzelecka), 
- 55 Korpusu Strzeleckiego (130. 169, 189. Dywizja Strzelecka)  
- 74 Korpusu Strzeleckiego (181. i 309. Dywizja Strzelecka), 
- 359 Dywizji Strzeleckiej, 
- 77 Rejonu Umocnionego 
- jednostek wsparcia.
W sumie do walki miało wejść około 60 000 ludzi. Liczba wydaje się imponująca. 
Tymczasem była to najsłabsza armia z całego 1 Frontu Ukraińskiego.  W ciągu woj-
ny sformowana już po raz czwarty, składała się z jednostek, uczących się wspólnych 
działań dopiero podczas walk. Ponadto przed szturmem jeden (o numerze 55)  i to 
najsilniejszy z trzech korpusów wchodzących w skład armii, odesłano na inny kierunek, 

           Dowódca 1 Frontu Ukraińskiego                          Dowódca Grupy Armii „Mitte” 
                  marsz. Iwan Koniew                                        gen. płk Ferdinand Schoerner
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co oznaczało poważne uszczuplenie sił.  Dodatkowym problemem była niewielka ilość 
broni pancernej przydatnej w ostrzeliwaniu i szturmowaniu umocnień. 
W bojach o Wrocław nie brał udziału chyba nikt z pierwotnego składu tej jednostki. 
Po raz pierwszy została utworzona 17 września 1939 roku i brała udział w inwazji na 
Polskę. Po raz czwarty powołano ją do życia w grudniu 1944 roku na Ukrainie, 
a w następnym miesiącu przerzucono do Polski. Czerwonoarmiści Głuzdowskiego po 
zakończeniu walk na Górnym Śląsku zostali przerzuceni pod Wrocław, który obeszli od 
północy i zdobyli Legnicę. Mieli więc pewne doświadczenie w walkach w gęsto zabu-
dowanym terenie. Przemieszczenie się armii było tak szybkie i zaangażowanie 
w walkach tak duże, że do końca oblężenia nie zaopatrzono żołnierzy w hełmy. Wszy-
scy  uwidocznieni na zdjęciach żołnierze z czasów walk o Wrocław mają na głowach 
zimowe uszanki.
Słabość 6 Armii nie spędzała snu z powiek dowództwu 1 Frontu Ukraińskiego. Jego 
nowym zadaniem było osiągnięcie linii Nysy Łużyckiej i to wydawało się najważniejsze. 
Zdobycie Wrocławia nie wyglądało na trudne, dlatego sformułowano rozkaz nakazu-
jący  6 Armii zdobyć Wrocław w ciągu niecałego miesiąca - do 28 lutego 1945 roku. 
Następnie armia miała przejść na odpoczynek do odwodu Frontu. Plany były bardzo 

Obsługa radzieckiego ckm na obwodowej linii kolejowej (południe Wrocławia)

Obsługa radzieckich moździerzy 81 mm w zimowych czapkach
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optymistyczne. Nie doceniono wielkości garnizonu Wrocławia, który oceniano na nie-
całe 20 000 ludzi, uważano również, że nie będą oni wykazywali zbytniej ochoty do 
walki. Oba założenia były błędne.  
W tym samym czasie, kiedy gen. Głuzdowski analizował otrzymany rozkaz, we Wrocła-
wiu pospiesznie reorganizowano jednostki będące do dyspozycji dowództwa obrony. 
W regularnych oddziałach „Festung Breslau” nie było wielu wrocławian. Rekrutowani 
do wojska od początku wojny, głównie do 8, 18 i 28 Dywizji Piechoty, walczyli i ginęli 
na różnych frontach II wojny światowej, ale nikt z nich nie przewidywał konieczności 
walki o swoje miasto. W okresie poprzedzającym oblężenie spływały do Wrocławia 
niedobitki z różnych jednostek z Górnego i Dolnego Śląska. Z nich formowano garni-
zon.  Chociaż skład tych formacji często miał charakter przypadkowy, należy pamiętać, 
że ich żołnierze byli doświadczonymi weteranami wielu bitew na frontach II wojny, ze 
stanowiącymi elitę Wehrmachtu strzelcami spadochronowymi na czele. Nie zabrakło 
również znanych z fanatyzmu i okrucieństwa ochotników z Waffen SS, a także policji. 
Główną siłę garnizonu stanowiła  609 Dywizja Specjalnego Przeznaczenia. Tak napraw-
dę była silniejsza niż wskazywałaby na to jej nazwa,  stanowiła bowiem równowartość 
trzydywizyjnego korpusu. W jej skład wchodziły: 
- 3 pułki forteczne (z ośmiu utworzonych):
- 3 pułki piechoty „Reinkober”, „Schulz” i „Kersten” (nazwy własne pochodziły od na-
zwisk dowódców)
- 4 samodzielne pułki piechoty („Hanf”, „Wehl” oraz broniące północnego przedpola 
Wrocławia: „Mohr” i „Sauer”)
- samodzielny pułk SS „Besslein”
- pułk artylerii
- 150 pułk artylerii przeciwlotniczej
- 3 grupy artylerii naziemnej
- batalion saperów
- jednostki łączności
- 2 bataliony spadochroniarzy
- 40 batalionów Volkssturmu 
Ostatnie wymienione jednostki były najmłodsze i powstały  25 września 1944 r. na roz-
kaz Adolfa Hitlera, aby wzmocnić kurczące się w walkach niemieckie regularne armie.
„Rozkazuję:1. We wszystkich okręgach (…) Wielkoniemieckiej Rzeszy utworzyć ze wszyst-
kich zdolnych do noszenia broni mężczyzn w wieku  od 16 od 60 lat Niemiecki Volks-
sturm. Będzie on bronił ziemi ojczystej wszystkimi środkami, które znajdą się do jego 
dyspozycji.”
Głównodowodzącym jednostek Volkssturmu został sam Reichsfűhrer SS Heinrich 
Himmler, a we Wrocławiu  na ich czele stanął Otto Herzog, szef miejscowej SA, do-
świadczony oficer Wehrmachtu. Wielkim zwolennikiem tej formacji był gauleiter Han-
ke. Temu pospolitemu ruszeniu, bo tak należy tłumaczyć niemiecką nazwę formacji, 
przypisywano małą wartość bojową, zwłaszcza na froncie zachodnim, na którym czę-
sto całe oddziały składały broń bez walki. Jednak na froncie wschodnim było inaczej. 
Członkowie Volkssturmu obawiali się trafienia do radzieckiej niewoli, a świadomość 
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obrony własnych domów dodawała im sił i determinacji. To ważna informacja, zwłasz-
cza, kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że ci ludzie stanowili aż 1/3 liczby wszystkich sił 
w stolicy Dolnego Śląska.

Obrońcy mieli do dyspozycji:
- 1261 karabinów maszynowych, 
-  62 działa różnych kalibrów (w tym egzemplarze zdobyczne)
- ponad 100 dział przeciwlotniczych, (tym 65 słynnych „88-ósemek”, które mogły być 
użyte do niszczenia celów naziemnych, przede wszystkim czołgów).

Mogła imponować liczba ręcznych granatników przeciwpancernych, tzw. Pancerfau-
stów.  Do walki przygotowano 11 000 sztuk tej niezwykle groźnej i bardzo użytecznej 

Żołnierze Volkssturmu „Festung Breslau”

Obsługa działa przeciwlotniczego na stanowisku
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w walkach miejskich broni, o czym radzieccy czołgiści mieli się boleśnie przekonać. 

       Zdaniem jednego z niemieckich generałów obecnych we Wrocławiu, gen. Kocha 
Erbacha, miasto potrzebowało jeszcze około 20 000 żołnierzy, aby skutecznie się bro-
nić. Chociaż sił garnizonu wrocławskiego nie udało się wzmocnić, nie zmienia to faktu, 
że przed osłabioną radziecką 6 Armią do starcia z nią szykowało się nie 20 000 zmę-
czonych wojną maruderów, a 60 000 zaprawionych w bojach żołnierzy i gotowych do 
długotrwałych i ciężkich walk członków Volkssturmu. Od 8 lutego miasto przygotowy-
wano do długotrwałej obrony. Obracano w perzynę całe kwartały domów w centrum 
i na południu, aby pozbawić osłony atakujących i poszerzyć pole ostrzału własnej  ar-
tylerii. Wysadzano w powietrze wieże kościelne, aby utrudnić Rosjanom określanie 
celów dla ich dział i wyrzutni rakiet. W rejonach przeznaczonych do obrony w budyn-
kach instalowano gniazda karabinów maszynowych, a na podwórkach stanowiska dział 
i moździerzy. Przebijano ściany piwnic kamienic dla ułatwienia przerzutu oddziałów 
bez konieczności wychodzenia na ulice. Same ulice przegradzano barykadami wzno-
szonymi z cegieł, kostek brukowych, mebli i wraków pojazdów, a także wozów tramwa-
jowych wypełnianych piaskiem i kamieniami, z płyt chodnikowych wzmacnianych sta-
lowymi belkami wznoszono zapory przeciwpancerne. Niektóre ujęcia wodne i studnie 
przeznaczono wyłącznie dla celów przeciwpożarowych pozbawiając część wrocławian 
dostępu do wody. Miasto szykowało się do zatrzymania 1 Frontu Ukraińskiego, który 
we wcześniejszych zmaganiach o Nysę, Brzeg, Opole, Bolesławiec i mniejsze miejsco-
wości Dolnego Śląska, poniósł ciężkie straty. Z ponad 3 500 czołgów pozostało niewiele 
ponad 1200, a dywizje skurczyły się o ponad połowę stanów wyjściowych . 
Pierwotne plany zdobycia Wrocławia bez większego wysiłku i w krótkim czasie nie mo-
gły być więc zrealizowane. Obu przeciwników czekał drugi Stalingrad, tylko w nieco 
mniejszej skali.

Instrukcja obsługi Panzerfausta zamieszczona w jedynym dzienniku oblężonego Wrocławia
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PSIE POLE W OGNIU WALK
Po okrążeniu miasta Rosjanie rozpoczęli sondowanie możliwości niemieckich umoc-
nień. Na północy Wrocławia główna linia obrony przebiegała wzdłuż rzeki Widawy. Go-
rączkowe prace nad jej rozbudową  wzmogły się po 24 stycznia, kiedy Armia Czerwona 
zdobyła Oleśnicę i przerzuciła część jednostek na południe od miasta, co oznaczało, 
że mogą wejść w kontakt ogniowy na stworzonej w ciągu jednej nocy tzw. HKL,  czyli 
„głównej linii walki” – na Zakrzowie i Psim Polu obsadzonej przez pułk „Mohr”.  

Pierwsze strzały padły 10 lutego. Rosjanie z 294 Dywizji Piechoty wdarli się na te-
ren Zakrzowskiej Fabryki Papieru i zaatakowali sąsiadujące z nią osiedle domków pra-
cowniczych (tzw.   Familienhauser Feierabendsiedlung) w   kwadracie dzisiejszych ulic  
Konrada Wallenroda, Kopańskiego i Bora-Komorowskiego. Prawdopodobnie zajęli 
również przylegający do fabryki browar. Zagrozili także stacji kolejowej Wrocław-Psie 
Pole. Walki toczyły się o każdy dom .  Wyparci  ze swoich pozycji obrońcy z batalionu 
„Tenschert” na rozkaz dowódcy pułku zostali wzmocnieni w ciągu nocy przez batalion 
„Günter”, przegrupowali się i 12 lutego o 6 rano na sygnał dowódcy batalionu 
i pod jego dowództwem  ruszyli do kontrataku po zaśnieżonym terenie próbując odzy-
skać osiedle Stary Zakrzów. Uderzenie poprzedził pięciominutowy niezbyt silny ostrzał 
niemieckiej artylerii. Atak początkowo odniósł sukces. Zaskoczeni Rosjanie odskoczyli 

Wewnętrzna lina obrony „Festung Breslau”. 
Zwracają uwagę wysunięte na północ pułki „Mohr” i „Sauer”
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stawiając słaby opór. Poważniejszy ostrzał spadł na niemieckich żołnierzy z budynku 
Urzędu Gminy i spowodował załamanie ataku. Jednak Niemcy zniszczyli  dwa stano-
wiska broni maszynowej i ponowili natarcie osiągając północny skraj osiedla, praw-
dopodobnie wychodząc na rubież dzisiejszej ulicy Odolanowskiej zamykającej osiedle 
120 domków pracowniczych przy obecnych ulicach Łuczników, Armii Ludowej /Danuty 
Siedzikówny/, Odrodzenia Polski, Ornej i Okulickiego.

Cel wyznaczony przez dowódcę obrony twierdzy Wrocław został osiągnięty, dzięki cze-
mu „Linia Widawy” zyskała cenne godziny na przygotowanie obrony. Niemcy nie mieli  
jednak czasu cieszyć się zwycięstwem. Narastał ogień radzieckiej artylerii, a pod jej 
osłoną  do walki ruszyły czołgi T-34, które zmusiły obrońców do wycofania się aż na 
pozycje wyjściowe. Równocześnie walki wybuchły na terenie sąsiednich Pawłowic. 
Dowódca pułku, major Mohr  nakazał przygotować do walki pluton kolarzy . Rosjanie 
nie spodziewali się aktywności przeciwnika po odrzuceniu go na Osiedle Po Pracy, to-
też atak „spieszonych kolarzy” wsparty ogniem batalionu  był dla nich zaskoczeniem.  

Zabudowania Zakrzowskiej Fabryki Papieru (obecnie Whirpool) – teren walk między 10 a 15 
lutego 1945 roku. Na prawo widoczne tory i dworzec kolejowy Wrocław-Zakrzów. Naprze-

ciw niego, przy obecnej ul Chmielnej znajdował się obóz pracy

Jeden z domków zakrzowskiego Osiedla Po Pracy
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Wycofali się za tor kolejowy łączący Wrocław z Trzebnicą, ale nie zrezygnowali z wal-
ki. „Sprawdzony batalion strzelców Tenschert może się ponownie umocnić w Zakrzowie 
dzięki odciążającemu atakowi, który przywołał przeciwnika do porządku. Znowu zaczy-
na się nie mająca znaczenia mała wojna, w której do upadłego walczy się o kawałek lasu 
lub  fabrykę, dom lub rząd ulic”. Opisywaną przez Niemca zaciekłość walk potwierdzili 
polscy świadkowie: „Szliśmy pieszo, bardzo szybko. Mijaliśmy płonące domy, spalone 
czołgi, całe pola zabitych, pod obstrzałem frontu, który pod wieczór jeszcze raz się cofnął 
z terenów Sacrau , ale my już byliśmy poza zasięgiem Niemców”. Rosjanie ściągnęli do 
walki kolejne jednostki, co spowodowało konieczność wycofania obrońców na drugą 
stronę rzeki. 
Za taką decyzją przemawiała też sytuacja ogólna. Dowództwo obrony twierdzy już wie-
działo, że główny atak spadnie z południa, od strony dzielnicy Krzyki, nie było więc sen-
su wykrwawiać się w mniej ważnych rejonach walk. Żołnierze pułku „Mohr” w nocy 
z 15 na 16 lutego skrycie wycofali  się za Widawę. W tym samym czasie pomiędzy Psim 
Polem a Widawą spaść miały radzieckie bomby. Potem ruszyły oddziały radzieckie. 
Spodziewając się w każdej chwili oporu przeciwnika i błądząc po mało znanym terenie 
natykały się na siebie otwierając ogień. Zakrzów i Psie Pole zostały zajęte. Dla tych 
niemieckich mieszkańców, którzy nie uciekli przed bitwą,  rozpoczął się niełatwy okres 
radzieckiej okupacji, choć na zdjęciach propagandowych wyglądającej znośnie:

Uczestnicy obu walczących stron nie wiedzieli, że na terenach toczonych przez nich 
walk, a konkretnie wewnątrz Zakrzowskiej Fabryki Papieru ukrywało się kilkudziesięciu 
wywiezionych do Niemiec Polaków, a wśród nich dzieci. Byli to uciekinierzy z ciężkiego 
obozu pracy usytuowanego przy obecnej ulicy Chmielnej. Ukrywali się w obawie przed 
egzekucjami, które SS-mani rozpoczęli, kiedy wojska radzieckie toczyły walki o Ole-
śnicę. 13-letnia wówczas Danuta Napiórkowska-Jarzębowska wspominała po wojnie: 

Rozdawanie chleba niemieckim mieszkańcom Wrocławia przez radzieckich żołnierzy
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„Wreszcie gestapowcy znaleźli nas i odeszli, ale w ciągu godziny mieliśmy wszyscy wyjść, 
bo jeśli nie wyjdziemy, rozbiją bunkry granatami, a fabrykę i tak wysadzą w powietrze. 
Zrozumieliśmy grozę sytuacji. Czy jednak odważą się na wysadzenie fabryki? W pobliżu 
jest przecież Psie Pole, a tam ogromna fabryka  i magazyny amunicji - wyleci wszyst-
ko. Jednak wyszliśmy z bunkrów przed upływem godziny. Zniknęliśmy. Niemcy zgłupieli. 
Krzyczeli, grozili, ale widocznie bali się wejść w głąb fabryki. A nas przewodnicy AK umie-
ścili w piecach fabrycznych, suszarniach ligniny, pod fundamentami maszyn itp. 
Z mamą, bratem i trzema osobami siedziałam w takim piecu 8 dni. Cały czas było słychać 
walki frontowe, detonacje bomb i pocisków artyleryjskich - w dzień, bo w nocy wszystko 
cichło, a my modliliśmy się o ten huk, którego brak oznaczał, że wojska rosyjskie znów 
się cofnęły i nasza gehenna się przedłuży. Tymczasem front rosyjski taktycznie zbliżał 
się do Oleśnicy i do nas i znów cofał się i tak przez blisko dwa tygodnie. […] Wreszcie 
dziwna cisza i rozkaz po polsku i po rosyjsku: "wychodzić". Upragnione wyzwolenie, ży-
jemy. Na dziedzińcu jeszcze wewnątrz fabryki, kilku zarośniętych, zmęczonych żołnierzy 
rosyjskich - popatrzyli na nas i nagle... wszyscy uciekli! Jak się okazało przestraszyli się 
nas. Przestraszyli się siwych dzieci. No, bo siwi dorośli, ale dzieci? A nam przecież przez 
cały ten czas i w bunkrach i w piecach i pod maszynami za legowiska i przykrycia służyły 
zdobyte w fabryce papierowe maty, obrusy, zwoje ligniny itp. Więc wszyscy byliśmy siwi 
od białego pyłu. Do tego brudne, czarne twarze. Wojsko nie wiedziało, że w fabryce są 
więźniowie z obozu. Szybko wycofano nas na tyły frontu do Oleśnicy”.
W niedalekiej Oleśnicy zwycięskich czerwonoarmistów obawiali się nie tylko Niemcy, 
ale i osiedleni tam Polacy. Tak wspominał jeden z pierwszych polskich oleśniczan: 
„W pierwszą noc po wyzwoleniu [23 stycznia] nikt z Polaków nie spał. Każdy chciał się 
nacieszyć długo oczekiwaną wolnością. W dwa dni potem zmuszeni byliśmy opuścić Ole-
śnicę ze względu na wywieraną na nas przez Rosjan presję, jak i w obawie o własne ży-
cie. Tym razem niebezpieczeństwo groziło nam nie ze strony Niemców, ale wyzwolicieli, 
którzy nadużywali alkoholu, a po pijanemu byli nieobliczalni”.  Można przypuszczać, że 
podobne sytuacje zdarzały się i na Psim Polu. Los oszczędził jednak jego mieszkańcom 
grozy wielodniowych walk i zniszczeń. Ze swoich domów mogli słyszeć odgłosy zacie-
kłych walk, widzieć kłęby dymu i radzieckie bombowce wiszące  nad miastem, ale na 
nich pociski już nie spadały. 

Niemieccy żołnierze w drodze do niewoli. Może do obozu na Psim Polu? 
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Być może mogli też obserwować pierwszych jeńców niemieckich już wtedy prowadzo-
nych do zlikwidowanego obozu pracy na terenie obecnego LZN. Wiadomo, że byli tam 
kierowani po zakończeniu walk o Wrocław, a przed wywózką wgłąb ZSRR. Teren Psiego 
Pola nie należał już do III Rzeszy.  Widawa do końca oblężenia stanowiła nienaruszalną 
granicę między Rosjanami a Niemcami. Po stronie radzieckiej obsadziła ją 294 Dywizja 
Piechoty, co dla jej żołnierzy oznaczało względny spokój, natomiast walczący 
z nią pułk „Mohr” został przerzucony na południe Wrocławia w sam środek piekła. 
Jego dowódca przeżyje oblężenie  i po wzięciu do niewoli przejdzie przez obóz jeniecki 
na Kiełczowskiej, następnie przez obóz w Strzeżowie pod Trzebnicą, skąd zostanie wy-
wieziony do Rostowa nad Donem. Do Niemiec wróci w 1955 roku.
          Na północ od Widawy, w okolicach dzisiejszej ulicy Melioranckiej, na tak zwanej 
Górze Owsianka, w miejscu zwanym 41 GOP,  również doszło do starcia pomiędzy nie-
mieckim pułkiem „Sauer” a czerwonoarmistami prawdopodobnie z 77 Rejonu Umoc-
nionego i 294 Dywizji Piechoty. Tam wymiana ognia rozpoczęła się na początku marca 
1945 roku. 

W północnej części mapy zaznaczona pionowa zakrzywiona strzałka wskazuje na walki 
stoczone o 41 GOP.

Pierwsze walki spowodowały przedarcie się oddziałów radzieckich wgłąb niemieckiej 
obrony. W drugiej fazie zmagań obrońcy wsparci zostali kontruderzeniem spadochro-
niarzy i grenadierów pancernych, którzy powstrzymali kolejne radzieckie ataki 
z użyciem broni pancernej. Walczący strzelali do siebie z najbliższej odległości, także 
do czołgów i tu sprawdzały się Pancerfausty oraz wsparcie ognia artylerii niemieckiej, 
chwilami kierowane go bezpośrednio na teren objęty walkami. Rosjanie ponosili cięż-
kie straty, tak widziane oczami niemieckich obrońców: „Bolszewicy stawiali zaciekły 
opór, zwłaszcza że sami tej samej nocy w gnieździe przygotowywali cały batalion do ata-
ku. Na tym w całości liczącym tylko 30 x 30 m placu było to krwawe żniwo, gdzie bolsze-
wicy poza 82 szt. broni maszynowej, 12 zamontowanymi miotaczami ognia, 10 000 szt. 
amunicji strzeleckiej stracili ponad 200 zabitych i dużą ilość różnorakich materiałów”.  
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Zachowany fragment schronu na Górze Owsianka
Żelbetowe umocnienia 41 GOP stanowiły dla atakujących ciężki orzech do zgryzienia 
i mimo podejmowanych prób, nie zostały całkowicie zniszczone. W wyniku tygodnio-
wych walk, Niemcy czasowo odzyskali swoje pozycje: „Dopiero następnego ranka po 
nowym ataku grupy uderzeniowej udało się w pełni odtworzyć poprzednie położenie. 
Od tej chwili stara rubież obrony wraz z umocnieniami na północy Wrocławia znalazła 
się ponownie w naszych rękach”. Niemieccy uczestnicy walk nie wspominają o wła-
snych stratach. 
W tym samym czasie po krótkich, acz krwawych starciach idąca od zachodu radziecka 
181 DP zajęła Leśnicę i posuwała się w kierunku Maślic i Pilczyc,  a na północ od niej 
359 DP opanowała lotnisko na Strachowicach i Żerniki. Na południu 218 DP po zaję-
ciu podwrocławskich miejscowości zdobyła Bielany Wrocławskie, Partynice i Ołtaszyn 
natomiast 309 DP Klecinę i Oporów. Na wschodzie miasta w rękach żołnierzy 173 DP 
znalazł się Brochów. 
Starcia na Zakrzowie i przy 41 GOP były zaledwie preludium obrony „Festung Breslau”. 
Trzymiesięczne walki o Wrocław dopiero się zaczynały. Ale Psie Pole swoją II wojnę 
światową miało już za sobą.

Witold Wenzel
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Szanowni Absolwenci!!!

 W czerwcu ubiegłego roku mieliśmy okazję jako Stowarzyszenie 
i ja osobiście spotkać się 

z Absolwentami z roczników 1969 i 1979.
Każde takie spotkanie nie dość, że przywołuje różne wspomnienia, 

to także jest dla nas inspiracją do nowych działań. 
I tak jeden z Absolwentów zasugerował, że może by tak 

sporządzić listę małżeństw i związków LZNowskich. 
No więc, podjęliśmy wyzwanie 

i spróbujemy zrobić „Wielki Album” 
jako ciekawe uzupełnienie historii szkoły.

Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy. 
Prosimy o przesyłanie na adres Stowarzyszenia 

- w jak najkrótszym czasie: 

- zdjęć ślubnych,
- rodzinnych z dziećmi ew. wnukami,
- zdjęć z czasów pobytu w szkole,
- stosownych dat,
- krótkich historii rodzinnych , 
  np. wykształcenia, wykonywanego 
  zawodu, zainteresowań, itp.,
- kontaktów (do wiadomości 
  Stowarzyszenia).

Prześlijcie informację koleżankom i kolegom, 
z którymi macie kontakt.

                                                      Dziękuję 
                                                  Barbara Ostroróg
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ski LZN zapoczątkował udział w ob-
radach Wrocławskiego Parlamentu 
Młodzieży, którego współtwórcą był 
Bartek.
 W rok po maturze Bartka powoła-
liśmy w LZN do życia Plebiscyt „Nasi 
Zwyczajni Niezwyczajni”, którym 
chcieliśmy wyróżniać osoby przekra-
czające granice własnych niemożno-
ści, przekuwające przeciwności losu 
w pracę nad sobą, zwycięstwa i szacu-
nek otoczenia. 
  W pogrzebie Bartka licznie uczest-
niczyli koledzy Bartka., nauczyciele, 
wychowawcy i znajomi z kręgu LZN. 
Dzień był piękny, żałobnicy – na życze-
nie Bartka ubrani pogodnie, słonecz-
nie, kolorowo. 

Teresa Kasztelaniec

      19 września 2020 roku na cmen-
tarzu w Pawłowicach pochowaliśmy 
Bartka Skrzyńskiego absolwenta rocz-
nik 1998 XVI LO w Lotniczych Zakła-
dach Naukowych we Wrocławiu 
w klasie mgr Krystyny Jesionowskiej, 
a w dojrzałym życiu postać wyjątkową 
w skali miasta i kraju, o której może-
cie, drodzy Czytelnicy, poczytać bar-
dzo obszernie w Internecie.
Bartek - osoba niepełnosprawna ska-
zana na wózek inwalidzki -  i jego ro-
dzina stanowią dla tych, którzy mieli 
szczęście pracować i współdziałać 
z nimi, wzór do naśladowania. Posta-
wa tych ludzi wobec choroby, opty-
mizm mimo wszystko, pogoda ducha, 
stała obecność w życiu szkoły – wy-
chodząca daleko poza krąg spraw oso-
bistych dokonała wówczas pięknych 
zmian w życiu szkoły. Klasa Bartka, 
która z tytułu jego obecności wszyst-
kie lekcje miała na parterze otoczyła 
kolegę fantastyczną opieką. Asekuro-
wali go, przenosili, pilotowali zawsze 
uśmiechniętego i życzliwego a pod-
jazd dla osób niepełnosprawnych, któ-
ry wybudowano właśnie z tytułu jego 
obecności między nami, służy 
do dziś, a był chyba jednym z pierw-
szych, jeśli nie pierwszym we wro-
cławskich szkołach. 
O wyrównywaniu szans i pomocy oso-
bom niepełnosprawnym uczyliśmy się 
wówczas myśleć. Samorząd Uczniow-

Bartosz Skrzyński - pro memoriam
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Włodzimierz Żołud, (zm. 1 września 
2020 r.) – instruktor, pilot szybowco-
wy i samolotowy, balonowy i sterow-
cowy. Szkolił w aeroklubach Wrocław-
skim, Dolnośląskim i Ziemi Lubuskiej. 
Jako instruktor pilot Agro latał w Egip-
cie i Sudanie. Absolwent TBS (LZN) 
1963 o specjalności: budowa silników 
lotniczych. 
Pochowany został na Cmentarzu Para-
fialnym w Lipie Piotrowskiej.

Jan Marugi, (zm. 28 sierpnia 2020 r.) – 
instruktor, pilot szybowcowy i samolo-
towy, Prezes Klubu Lotników "Lotecz-
ka" przez dwie kadencje. Wyszkolił 
w trakcie kariery szkoleniowej około 
500 pilotów szybowcowych i 130 pi-
lotów samolotowych. Był propagato-
rem lotnictwa w placówkach oświa-
towych Wrocławia i Dolnego Śląska. 
Nasze Stowarzyszenie współpracuje 
z Klubem „Loteczka”. Pochowany na 
Cmentarzu Komunalnym przy ulicy 
Kiełczowskiej.

Jerzy Baniewicz 
W sierpniu 2020 w wieku 88 lat zmarł 
Jerzy Baniewicz, członek Klubu Ludzi 
ze znakiem „P”. W czasie II wojny świa-
towej, po pacyfikacji przez Niemców 
rozdzinnej wsi Berezów na Polesiu, 
z całą rodziną zostali odesłani do obo-
zu pracy na Hundsfeld, dzisiejsze Psie 
Pole, obecnie budynki Internatu na 
terenie LZN. Do pracy przy rozładowy-
waniu wagonów z węglem chodzili co-
dziennie do Rheinmetall-Borsig, 
w krótkim czasie rodzina została wy-
wieziona do kolejnych Bauerów, 
u których pracowali do końca wojny. 

W 1945 roku wrócili na Dolny Śląsk, 
a pan Jerzy po skończeniu szkoły 
w średniej w Legnicy, z nakazu pracy, 
został zatrudniony w WSK we Wro-
cławiu. Mieliśmy okazję wielokrotnie 
gościć go w naszej siedzibie, bo wspól-
nie ze Stowarzyszeniem… uczestniczył 
w uroczystościach przy pomniku po-
święconym więźniom Gross-Rosen, 
który znajduje się na terenie byłego 
zakładu WSK. 
    Z biografią pana Jerzego Baniewicza 
można zapoznać się  Stowarzyszeniu.  
Został pochowany na Cmentarzu 
Komunalnym przy ulicy Kiełczowskiej.
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Izba Historii i Tradycji LZN czynna:
środa – w godz. 10.00 – 15.00 lub po uzgodnieniu tel. z Barbarą Ostroróg 

Biuro Stowarzyszenia czynne w każdą środę od 10.00 - 15.00

SZANOWNI CZŁONKOWIE, ABSOLWENCI, 
SYMPATYCY I PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA

     Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodaw-
com, którzy przekazali 1% podatku za rok 2019 na naszą działalność 
statutową. 

Jako organizacja non profit dysponujemy jedynie składkami człon-
ków, ofiarowanymi wpłatami oraz 1% podatku. 
      Środki przeznaczamy na doposażenie Izby Historii, Biuletyny, 
materiały kronikarskie, okolicznościowe, uroczystości, spotkania 
i bieżącą działalność. 

Chcielibyśmy nagradzać uczniów współpracujących ze Stowarzysze-
niem, ale dysponujemy zbyt małymi środkami finansowymi. 
      Równocześnie dziękujemy tym członkom, którzy systematycznie 
opłacają składki członkowskie, a pozostałych prosimy o uzupełnie-
nie zaległych i bieżące wpłaty.

Konto Stowarzyszenia:  32 1020 5226 0000 6702 0230 3782 
Z dopiskiem „składka członkowska”, ewentualnie „wpłata na działal-
ność statutową” lub „Izbę Historii”.


