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Wesołych Świąt!
Radosnych, szczęśliwych, pełnych nadziei i optymizmu
Świąt Wielkanocnych.
Niech wiosenna aura ociepla Wasze serca,
sprzyja rodzinnym spotkaniom
i służy poprawie nastroju.
Wam, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom
życzymy tradycyjnie smacznego jajka,
zdrowia, pomyślności i pogody ducha.

				

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - 12.czerwca 2021r.

ACOVID-owy rollercoaster...
Usiadłem do tego felietonu i kompletna pustka, bo praktycznie o czym tu
pisać ...?
Tematem COVID jesteśmy bombardowani każdego dnia już od roku z każdej strony: telewizja, radio, internet,
prasa, wszystkie media, choć człowiek
chciałby zapomnieć, uciec na 5 minut
do normalności niestety nie da się.
Taki "COVID-owy rollercoaster", z którego ciężko wysiąść bo jakoś tej stacji
końcowej niestety nie widać.
Dlaczego więc piszę....? Chyba już
wszystko zostalo napisane. Każdy znaj-

że to wszystko jest jak w "lunaparku"?
Jedni stoją i się tylko przyglądają jak
ten "rollercoaster" pędzi, wzbija się
i opada, kręci w przedziwnych pętlach
a w wagonikach ludzie krzyczą ze strachu, czy z emocji i co ciekawe ci, co
się tylko przyglądają czasami więcej o
tych emocjach mówią jak ci co w tych
"wagonikach kolejki górskiej" siedzą i
też każdy z nich w tym "pędzie" inaczej reaguje na "PRZECIĄŻENIA"...
Właśnie dlatego piszę, bo RAZEM
z żoną Basią “zaliczyliśmy" taką jazdę
i możemy się z Wami podzielić naszy-

dzie dla siebie to co mu odpowiada, w
co wierzy, to co pozwala mu mieć
i ugruntować swoje spojrzenie na coś,
czego tak do końca nikt nie rozumie...
więc o czym pisać? Może dlatego,

mi "wrażeniami" z tej "przejażdżki"....
to są tylko nasze doznania, bo jak pisałem każdy w tej “kolejce covidowej"
ma je inne.
Cofnijmy taśmę jak w magnetofonie
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Grundig ZK-120 do początku "taśmy".
Już sam nie pamiętam, gdzie słyszałem, czy czytałem o pierwszych objawach tego wirusa w Chinach. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, bym
się jakoś tym przejął. Ciągle słyszy się
o wybuchających gdzieś epidemiach,
które są szybko opanowywane i może
ja też podejrzewam, że tak jak większość z nas, nawet nie myślałem
o tym, jak to się rozrośnie...
Przyznam też, że uważałem to, jak wielu za zbyt wczesną panikę....
…"cóż tam grypa..., grypa jest co roku
"..., a poza tym, gdzie Chiny, a gdzie
My...
Jak w życiu wszystko co nas samych nie
dotyczy i dzieje się wokół nas nie robiąc nam krzywdy... "nie boli"... niestety życie to zweryfikowało ... nawet nie
wiedzieliśmy kiedy, a już siedzieliśmy
z żoną w "wagonikach tej COVID-owej
kolejki górskiej"....
Początkowo mieliśmy zwykłe objawy
przeziębienia, które w przeciągu tygodnia narastały. Byliśmy u lekarza,
poradził, może jeszcze odczekać, może
się stan poprawi, faktycznie lepiej odczekać w domu... niestety, rozpoczął
się "nagły, stromy zjazd pionowo
w dół" z wszystkimi "atrakcjami".....
z dnia na dzień oboje opadliśmy zwyczajnie z sił.... i pojawiły się wszędzie
opisywane objawy COVID-19 (utrata
węchu i smaku, trudności w oddychaniu, duszności, biegunka, ból mięśni,
ucisk w klatce piersiowej, kaszel).
Traciłem siły, ale dużo wolniej niż Ba-

sia,... może dlatego, że chciałem być
silniejszy, bo widziałem jak żona z każdym dniem „ucieka”... mi w oczach,
zdawałem sobie sprawę, że ma choroby współistniejące, jest po leczeniu
biologią i ma cały system immunologiczny bardzo osłabiony... Nie jestem
lękliwy, czy bojaźliwy, ale w takiej sytuacji w człowieku rodzi się gwałtownie paniczny strach o osobę, którą się
BARDZO KOCHA... a jest się zwyczajnie
bezradnym i bezsilnym....
W krytyczną noc, tak gdzieś po tygodniu sama mnie poprosiła bym zadzwonił po karetkę.... była już bardzo
słaba...
Zadzwoniłem na 112, zgłoszenie zostało przyjęte... przyjechała karetka covidowa.
Może to właśnie wtedy zaczęło do
mnie powoli docierać, że mamy epidemię..., a tak już dosadnie... gdy zobaczyłem ekipę "UFO-ludków" z obsługi
karetki covidowej. (tak nawiasem mówiąc podziwiam TYCH WSZYSTKICH
i to..., co i jak robią).
Zabrali mi Basię, miała saturację 75%
(wartość prawidłowa powinna mieścić
się pomiędzy 95-98%).... i z natury nie
jestem panikarzem, czy strachliwym
człowiekiem, ale w tym momencie byłem panicznie przerażony.
W życiu byłem już w różnych sytuacjach, ale pierwszy raz potwornie się
bałem.
Basia została odwieziona do szpitala,
zrobiono jej test... mija następna koszmarna noc ", następny stromy zjazd
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i przeciążenia takie, że człowiek nie
może ruszyć ręką i nie jest w stanie
rozsądnie myśleć ... do stacji końcowej coraz dalej"... jest wynik testu...
pozytywny. Zostaje przewieziona do
szpitala na Koszarowej we Wrocławiu,
mamy kontakt telefoniczny, jest coraz
słabsza...
Oboje jesteśmy bardzo związani nie
tylko emocjonalnie, chodziliśmy przecież do LZN-u do jednej klasy, lata minęły, ale nasze uczucie z każdym rokiem rośnie... to nie banał to prawda...
nie wyobrażam sobie, by cokolwiek
mogło nas rozłączyć.
Chyba Żeromski powiedział: "Wiara
czyni cuda, lecz tylko walka daje efekty", ja bym jeszcze powiedział "Wiara
i Miłość czyni cuda..." walczyliśmy też,
ale RAZEM...
Może dlatego ktoś tam "wyżej" dał
nam tę szansę...
Po następnych dwóch dniach, jestem
jeszcze w domu ale mam już problemy
by wstać z łóżka, ból mięśni jest nie do
zniesienia, dzwonię na 112 i.... powtórka "kręcimy pętlę", znowu karetka,
"UFO-ludki" (wiozą mnie na sygnale,
wspaniała ekipa! ), pytam gdzie jedziemy .... pada odpowiedź, która jest, jak
miód na moje serce.... ul. Koszarowa,
Wrocław. Nie pamiętam wtedy, jaka
była dokładnie moja reakcja, ale było
mi mimo tego wszystkiego lżej...
Ciężko to wszystko opisać.... to miał
być felieton, a wyjdzie z tego opowiadanie, ale próbuję pozbierać fakty
i doznania w tym czasie, a nie jest to
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łatwe... tym bardziej, że po chorobie
ciężko mi zebrać myśli i zwyczajne słowa “gdzieś uciekły”….
Docieramy pod Izbę Przyjęć, stoją karetki i czekają..., dzwonię do Basi mówię, że jestem pod Izbą, ... jesteśmy
już "prawie" RAZEM (w tym samym
szpitalu), moja kolej i.... nie mogę wysiąść z karetki... muszą mi pomóc...
brak mi kompletnie sił....wszystkie
mięśnie potwornie bolą...
Mała Izba Przyjęć, raczej taka połowa,
wszyscy w kombinezonach, maskach,
przyłbicach, obraz jak z filmu science
fiction i...TU już nie mam wątpliwości,
że mamy naprawdę epidemię ... boję
się, sam nie wiem czego, ale się boję…
Wszystko dzieje się błyskawicznie, wywiad z lekarzem, kroplówka, środki
przeciwbólowe, prześwietlenie, TEST
covidowy... proszę lekarza by położyli
mnie z żoną, bo jest też w tym szpitalu
i aktualnie sama w pokoju... lekarz już
też o tym wiedział…, w tym momencie, tu zrodzila się mała anegdota … na
rozładowanie napięcia na Izbie – jeden
z sanitariuszy, którzy mnie przywieźli
mówi do lekarza… “Panie doktorze
z nim naprawdę jest źle, facet ma okazję by odpocząć od żony, a sam się do
niej pcha”…źle z nim…”…
Sam dziś nie wiem, kroplówka, czy
wiadomość, że będziemy naprawdę
leżeć RAZEM... spowodowały, że jakoś
ból przeszedł na drugi plan...
Co jeszcze mogę powiedzieć o tej
pierwszej "stacji"..., ekipa w karetce, wszyscy na Izbie Przyjęć... zosta-

łem "obsłużony jak w Hiltonie" wszyscy przemili, uczynni, naprawdę nie
mogę powiedzieć złego słowa o tych
ludziach...., dla nich ten COVID-owy
rollercoaster mknie jeszcze dwa razy
szybciej, sam nie wiem jak oni wytrzymują te nadludzkie PRZECIĄŻENIA...
jestem pełen podziwu...
Mijają od przyjazdu jakieś trzy godziny
i... jesteśmy RAZEM!!!
Nie wiem, co mi podano w kroplówce,
może nikt nie uwierzyć, ale sam fakt,
że byliśmy RAZEM był dodatkowym
"dopalaczem" dla nas obojga...
Mimo zapalenia płuc, u mnie jednostronne u Basi obustronne... czułem
jak siły mi wracają...
Basi podano remdesivir, słyszałem

ja leżałem 10 dni, Basia 15 w szpitalu,
możemy tylko oboje podziękować całemu zespołowi oddziału zakaźnego...
postawili nas na nogi, ale sama lekarka, która nas prowadziła powiedziała,
że to, że byliśmy RAZEM odegrało też
sporą rolę.... Na oddziale "obsługa" też
była przesympatyczna, widziałem jak
pielęgniarka mdlała będąc u nas
w pokoju podczas pobierania krwi
u żony. Naprawdę czapki z głów....
dla tych ludzi.
Wróciliśmy do domu... ozdrowieńcy,
jak to pięknie brzmi, prawda? Prawda,
ale ślady po chorobie, takie jak: bóle
i kłucia w klatce piersiowej, osłabienie,
problemy z oddychaniem zostały.
MY "walczymy" dalej.

wcześniej różne opinie o tym leku,
dużo za i przeciw... ale widziałem ją,
łóżko obok, jak po podaniu pierwszej
dawki, było ich razem sześć, żona mi
wraca z "dalekiej podróży". Już na drugi dzień była kolosalna różnica. Nie
będę się dalej szczegółowo rozpisywał,

Skierowano nas na rehabilitację – Głuchołazy Szpital Specjalistyczny MSWiA,
Rehabilitacja dla osób po przebytej
chorobie COVID-19 ... Byliśmy tam
21 dni, też RAZEM i w jednym pokoju.
Cały dzień zaplanowany: start od 6:00,
pomiar gorączki, do godziny 15:00,
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ostatni zabieg.
Zajęcia ruchowe, oddechowe, inhalacja, fizykoterapia "SIS“ – Super Indukcyjna Stymulacja, długie spacery,
gimnastyka, rowery, zajęcia na koncentrację, zajęcia relaksacyjne.
21 dni intensywnych zajęć, 90 osób,
każdy ma jakieś objawy pocovidowe,
w większości kłopoty z oddychaniem,
pamięcią, bóle w klatce piersiowej,
ogólne osłabienie. Wszystko sensownie zorganizowane i zaplanowane.
Może mamy takie szczęście, ale naprawdę wszędzie gdzie byliśmy, trafiliśmy na wspaniałych i miłych ludzi, od
salowych po lekarzy.
Trzy tygodnie w Głuchołazach przeleciały błyskawicznie, a jak było? ...
Basia chciała zostać na następne trzy
tygodnie, to chyba odpowiedź na to
pytanie.
Każdy zapyta, a jakie efekty rehabilitacji? Jakbym powiedział, że wszystkie
objawy ustąpiły i już jestem"nówka"
... skłamałbym, ogólne samopoczucie jest lepsze, oddechowo też lepiej,
mniejsze bóle w klatce piersiowej.
Wiadomo, że dalej po wyjściu musimy kontynuować rehabilitację... niestety choroba atakuje szybko i robi
spustoszenia, by wszystko"naprawić"
potrzebny jest czas... jesteśmy tego
świadomi.
Ogólnie powiem krótko, WARTO było
i każdemu kto przeszedł COVID polecamy Głuchołazy....
Co teraz? Czy to koniec "przejażdżki"?
Powiem tak.... "widzimy już stacyjkę
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końcową", a to naprawdę dużo...
Na koniec chciałbym tym co stoją
z boku i się przyglądają jak ten
"COVID-owy rollercoaster"... mknie
i twierdzą, że nie ma tego covida, zadać jedno pytanie i niech sobie na nie
SAMI szczerze odpowiedzą...
Czy jak zachorujesz może TY, czy ktoś
z Twojej rodziny, żona, córka, syn matka, ojciec będą mieli bóle, trudności
z oddychaniem...powiesz by ich nie leczono, nie "oddasz" na oddział
covidowy, powiesz, by nie podawano
im tlenu, tym w ciężkim stanie, by nie
podłączano do respiratorów....?
Bo Ty sam podasz im syrop na kaszel,
witaminy, coś na zwyklą grypę i samo
im przejdzie..... bo ten wirus to...
bajka…
Życzę tym wszystkim, by nigdy nie musieli sami się w tej sytuacji sprawdzać.
Każdy sam ocenia to, co nas otacza
i każdy inaczej reaguje...
NAM się udało, ale nie możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy "stację końcową"...
Arek Brogowski, Absolwent 1979

+5. Covid czyli jak rzeczywistość gwałci nasze plany
Początek 2020 roku był świetny.
Już szykowałem się do przejścia na
emeryturę, (choć to brzmi jak o kimś
innym), już planowałem wypady na
narty, żeglowanie i podróże po świecie,
czyli jak korzystać z „wolności” – czasu,
który mogę spędzać pracując lub leniuchując. Przyznam, że to drugie zawsze
było mi bliższe i przyjemniejsze. Jednak plan był prosty. Emeryturka kap,
kap do woreczka a na życie pensyjka z
pracy. A praca i współpracownicy, jako
jedna z nielicznych moich wielu życiowych zajęć zawodowych spełniała
wszystkie najskrytsze wyobrażenia
o miejscu, gdzie idę na wiele godzin
z przyjemnością. Koledzy (w wieku
moich dzieci) traktowali mnie jak równego, czyli MŁODEGO wesołego pana,
który często poddawał rozwiązania zadań bez „wybijania” drzwi głową!
I sru! Pierwsze informacje o jakiejś
epidemii w Chinach nie zrobiły wrażenia. Po prostu tak daleko i tak często
się coś na Wschodzie dzieje nie fajnego, więc nie ma się, czym przejmować.
Przecież w marcu jedziemy na narty
to odpoczniemy. Planowałem, śledząc
pogodę we Włoszech, cudowną imprezę. Stoki czekają na pana Janusza.
Jeszcze kilka dni i wyjazd!!
Ale, ale. Jeżeli idzie dobrze to nasłuchuj, bo zaraz coś huknie. I ….
Pierwsza bomba – epidemia NIE zosta-

ła na Wschodzie. Wdarła się do Europy z impetem i rozmachem, jak przed
paru laty emigranci z Afryki. Z wyjazdu
narciarskiego nici, więc poczucie niesprawiedliwości, które mnie dotknęło
było szokująco nieprzyjemne. Trudno
pomyślałem, odbijemy na koniec roku
i z tym przeświadczeniem trwam
do dziś.
Drugie sru! Tym razem moja firma.
Planowałem pracować jeszcze kilka
lat, a tu w marcu poinformowano nas,
że kończymy. No niby nie jest źle,
bo emerytura i jest z czego żyć. Może
to nie luksus, ale płacą za darmo! Każdego 20-tego więc damy radę. Tylko,
co z tym czasem robić. Że lubię nie
robić nic, to trochę mi pomogło w następnym, jak się okaże, długim czasie.
Nasza wychowawczyni powiedziała
mi kiedyś, że jeżeli chcesz rozśmieszyć
Pana Boga – opowiedz mu o swoich
planach. Tak. Już drugi raz Go rozśmieszyłem. Do ilu razy sztuka? Poczekam
i będę liczył.
Najgorsze w tym jest to, że nie lubię
prac domowych, w których ma upodobanie moja żona. Teraz, dalszy, ciąg
w zasadzie już każdy może dopisać
w moim imieniu. Ale nie. Ona zdawała
sobie sprawę, że COVID jest naprawdę
trudny i nawet ja mogę go źle odbierać. Działała powoli, bez nerwów, z miłością.
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Jak kierowca tramwaju nie zmieni
zwrotnicy do końca i na nią najedzie,
wypada z torów? Podobnie ja. Mój
standardowy rozkład dnia ”wypadł”
z torów. Mniej obowiązków, zajęć fi-

ważniejsze, bo z +5.
Pamiętacie o mojej żonie. To prawdziwy przyjaciel, który nie zostawi
w biedzie swojaka. Stwierdziła,
że wnuki powinny spędzić ze sobą

zycznych i RUCHU. To nie było dobre.
Więc rozpocząłem przygodę z „Księgami Jakubowymi” pani Tokarczuk. A to
już ciężka broń. Do czytania, noszenia
i rozumienia. Wymagająca również
sporo czasu, ten właśnie miałem. Nasza walka trwała z przerwami do października. Zdobyłem jednak kolejny
punkt w niewielkiej ilości życiowych
sukcesów. Tak sukces, bo język trochę
odmienny, treść warta zapamiętania i
strony liczone od tyłu! No i efekt +5kg.
Nawet nie wiem, jak uzbierało się to
dobro podstępne. Może to mało, ale
idą wakacje i nic nie wytłumaczy,
że kowidowe mogą być inne. Będą po-

w naszym towarzystwie kilka dni. Ruszyliśmy w nasze Karkonosze. Z dnia
na dzień, w miarę zdobywania kolejnych szczytów, raz po raz, doznawałem
szczęścia dziadka. Po tygodniu wnuki
zdobyły odznakę GOT (Górska Odznaka Turystyczna). Moja zdobycz również
duża. Stan już tylko +3 do odrobienia.
I sru. Październik. Szło dobrze, już powoli zapomnieliśmy o Covid. On nie.
Przyszedł podstępnie i zaatakował, ale
na szczęście dość łagodnie. Tylko cztery ciężkie dni, po których pozostał mi
na jak długo nie wiem „drętwy” język.
Do dziś z niesmakiem o tym myślę. Jedyne dobre to fakt, że ktoś pozytywnie
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się o mnie wyraził. W trakcie mojej
choroby, już kiedy zaczynałem zapominać, zachorowała moja żona.
Z nią nie było lekko. Powiedziałbym,
że nawet ciężko. Temperatura 41 stopni przez kilka dni, odloty, brak sił i niemożność konsultacji lekarskiej. Jedyny
sposób – wezwać pogotowie. Tego nie
chciałem. Bałem się, co Nią będzie
i gdzie trafi. Miałem wybór pogotowie
lub wiara, że czas pomoże. Nie wiem
czy czas, czy wiara, ale pomogło. Znów
jesteśmy razem. A skoro tak należy
nam się nagroda.
Jest już grudzień, idą święta, będą
w okrojonym stanie (teraz tylko
14 osób, ale cii), więc pomysł na nagły
i nieplanowany wyjazd nad nasze Morze.
Ustka pusta i cicha, a na plaży nikt nie
walczy o miejsce do rozłożenia para-

wanu. Długie dziesięciokilometrowe
spacery kończyłem kąpielą. Zupełnie
przypadkiem w listopadzie rozpocząłem hartowanie ciała pod prysznicem.
Miało pomóc w walce z +3. To hartowanie zmieniło się w morsowanie,
które trwa do dziś. Myślałem, że jestem wyjątkiem radzącym sobie z niską temperaturą powietrza i wody, ale
teraz gdzie się nie popatrzę wszędzie
morsy!!! No cóż, niech tak będzie.
Satysfakcji z pływania pośród kry, nikt
mi nie zabierze.
Ostatnie SRU? Kiedyś w opowiadaniach często występowali „Janusze”.
Teraz morsy i Morsowania.
Kiedy to mnie ominie?
Janusz Granek, Absolwent TZ 1975

KONIEC BRESLAU I POCZĄTEK WROCŁAWIA
Witold Wenzel
TYTUŁEM WPROWADZENIA
Powojenne losy Psiego Pola nierozerwalnie wiążą się z historią całego miasta. Aby zaś zrozumieć powojenne losy Wrocławia, należy zacząć od historii
powszechnej – a konkretnie od decyzji mocarstw, które już w trakcie II wojny
rozpoczęły porządkowanie świata. Dla szefów rządów państw sprzymierzonych
późniejsze Ziemie Odzyskane były jednym z punktów programu, który należało zrealizować, aby zapanował powojenny ład i porządek. Decyzja określająca
przynależność państwową Wrocławia wpłynęła na stosunki polsko-niemieckie
na następne 50 lat, kształtowała pogląd na znaczenie miasta w oczach polskich
władz partyjnych i państwowych, co znajdowało odbicie w decyzjach władz lokalnych, a także diametralnie zmieniały sytuację niemieckich mieszkańców
miasta, jak również ludzi, którzy mieli przybyć na ich miejsce. Oraz ich potomków.
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Pałac Cecilienhof w Poczdamie –

tutaj zdecydowano o powojennej przyszłości Wrocławia i Ziem Odzyskanych

DECYZJE SOJUSZNIKÓW
Powojenna przyszłość Wrocławia zaczęła się rysować podczas konferencji
szefów państw USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR w Jałcie w dniach 4 – 11 lutego
1945 roku, czyli w momencie, kiedy wokół Festung Breslau zaciskał się pierścień okrążenia Armii Czerwonej. Wtedy na Krymie zapadły decyzje o wyznaczeniu wschodniej granicy Polski na tzw. linii Curzona, odpowiadającej mniej
więcej obecnemu przebiegowi wschodniej granicy naszego państwa, co oznaczało utratę Wilna i Lwowa.
W ten sposób zdecydowano o losie mieszkańców ziem oderwanych od Polski.
W ramach rekompensaty przewidywano oddanie Polakom nieokreślonych
wtedy jeszcze terenów niemieckich.
O decyzjach jałtańskich nie powiadomiono Polskiego Rządu na Uchodźstwie z siedzibą w Londynie – jedynego legalnego reprezentanta Polaków
w kraju i na obczyźnie. Prawdopodobnie decyzje co do ewentualnej przyszłości Wrocławia Stalin przekazał
natomiast przedstawicielom komunistycznego Rządu Tymczasowego
Decyzje jałtańskie pozbawiły
Polskę Kresów Wschodnich
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Republiki Polskiej (działający w wyzwolonej Warszawie od lutego 1945 roku),
bowiem rząd ten, już 14 marca, powołał na prezydenta miasta Bolesława Drobnera. Zaciekłe walki toczone do 6 maja 1945 roku nie pozwoliły mu na wcześniejsze objęcie stanowiska. Tymczasem, kiedy Festung Breslau skapitulował,
zaczęli wracać do niego jego niemieccy mieszkańcy podobnie, jak do innych
miejscowości na Dolnym Śląsku i nie była to liczba mała, bo obliczana na ponad
300 000. Radzieckie władze okupacyjne niespecjalnie im w tym przeszkadzały, bowiem żadnych dokładnych i oficjalnych wytycznych w sprawie przyszłości
tych terenów jeszcze nie było. W czerwcu 1945 roku podporządkowany Stalinowi Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej został przekształcony w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Zmiana nazwy miała sugerować, że są w nim
reprezentowane szerokie rzesze społeczeństwa polskiego, co nie było prawdą.
Niemniej, 5 lipca 1945 roku alianci zachodni cofnęli swoje poparcie dla rządu
polskiego na emigracji i na placu boju pozostał tylko TRJN i tylko on mógł wysłać
swoich przedstawicieli na ostatnią konferencję Wielkiej Trójki, która odbyła się
w Poczdamie w dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku, a więc już po ustaniu działań wojennych w Europie.

Konferencja w Poczdamie: od lewej siedzą premier Wielkiej Brytanii Clement Atlee, prezydent USA
Harry Truman i przywódca ZSRR Józef Stalin

Przystępujący do stołu obrad polityczni gracze mieli zupełnie różne cele do
ugrania. Churchill, który uczestniczył w początkowej fazie obrad, uważał, że
ilość ziem niemieckich przekazanych Polakom nie może być zbyt duża. Poza tym
on i prezydent Stanów Zjednoczonych byli zdania, że przyjęte określenie przesunięcia zachodniej granicy Polski „do linii Odry i Nysy” oznacza Nysę Kłodzką.
Gdyby ta opcja zwyciężyła, Wrocław zostałby podzielony Odrą na dwie części,
Psie Pole byłoby po stronie polskiej, ale Stare Miasto, o południowych dzielni11

cach nie wspominając, do Polski by nie należało.
Stalin jednak, zwolennik zagarnięcia, ile się da, obstawał przy Nysie Łużyckiej.
Ostatecznie, pod długich rozmowach, 30 lipca alianci zgodzili się z żądaniami
Stalina i w dokumencie zapisano, że „byłe niemieckie terytoria na wschód od
linii biegnącej od Morza Bałtyckiego […] wzdłuż rzeki Odry […] i Nysy Łużyckiej do granicy czechosłowackiej znajdą się pod administracją państwa polskiego”.1 Zaznaczono jednocześnie, że „ostateczna delimitacja [ustalenie przebiegu – przyp. mój – W.W] zachodniej granicy Polski nastąpi w porozumieniu
pokojowym” , co pozwalało Niemcom rozumieć, że władza polska na terenach
nazwanych Ziemiami Odzyskanymi ma charakter jedynie tymczasowy. Warto
przypomnieć, że do dziś, a mamy rok 2021, porozumienie pokojowe w sensie
rozumianym w Poczdamie, nie zostało podpisane.
Można jednak chyba uznać, że wielkie
mocarstwa przychyliły się do zdania
polskiej delegacji rządowej obecnej w
Poczdamie, która swoje prawa do terenów „po Odrę i Nysę” uzasadniała
następująco
• „Potrzeby demograficzne Polski.
Naród polski nie może rozwijać się
normalnie, jeśli równocześnie zostanie
zmuszony do emigracji, dlatego biorąc
pod uwagę: 1) duży przyrost naturalny, 2) postulat zaniechania emigracji
oraz 3) konieczność przyjęcia reemigrantów, Polska musi posiadać obszar odpowiadający potrzebom jej ludności
[...] Jedynie przesunięcie granicy nad Odrę i Nysę daje możliwości dla zaspokojenia najważniejszych potrzeb demograficznych narodu. Pod względem rolniczym Polska była krajem najbardziej przeludnionym w Europie. Na skutek zmian
terytorialnych przeludnienie to może być złagodzone w wypadku włączenia terytorium po Odrę i Nysę. […]
• Prawa historyczne Polski: Dzieje historyczne od X wieku wykazują, iż Polska
mocno stała nad Odrą [...], a w pewnych okresach znacznie ją przekraczała.
Dopiero od XIII wieku poczęła tracić swe zachodnie rubieże pod naciskiem germańskim.” 2
Granicę polsko-niemiecką ustaliła dopiero „Umowa o końcowej regulacji
1
N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos. Portret miasta środkowo-europejskiego. Wyd. Ossolineum,  Kraków 2002 s. 451,
2
Cyt. za
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w sprawie Niemiec” z 12 września 1990 roku oraz traktat polsko-niemiecki
z 14 listopada 1990 roku o potwierdzeniu istniejącej od 1945 roku granicy.
WYSIEDLENIA
Przedstawiciele mocarstw podjęli natomiast korzystną dla władz polskich
decyzję o przesiedleniu ludności niemieckiej z terenów obejmowanych przez
polską administrację. Korzystną, bo zachowywała jednolitość narodową nowego państwa polskiego i pozwalała w przyszłości uniknąć konfliktów na tle
narodowościowym na przyłączanych do Polski terenach. Podobny los spotkał
Niemców z części obszarów Czechosłowacji i Węgier.

Częsty widok na drogach Ziem Odzyskanych w pierwszych latach powojennych – tłumy Niemców
eskortowanych do punktów przesiedlenia.

Niemniej, niejasne sformułowanie decyzji dotyczących Ziem Odzyskanych powodowało, że tuż po wojnie Polacy wcale nie byli pewni polskiej przyszłości
tych terenów. Wciąż stacjonowały na nich oddziały Armii Czerwonej i NKWD
i mieszkali Niemcy, choć w coraz mniejszej liczbie, bowiem wywożono ich za
Odrę, do skurczonych terytorialnie Niemiec znajdujących się wtedy pod aliancką okupacją. W sierpniu 1945 roku spis ludności wykazał obecność niemal
189 000 Niemców w mieście i zaledwie 16 500 Polaków. Pod koniec grudnia
Polaków we Wrocławiu było już ponad 33 000, ale liczba Niemców niewiele się
zmniejszyła, choć władze Wrocławia w porozumieniu z radziecką administracją
w niemieckim Frost, jesienią 1945 roku wywiozły część breslauerów czyli przedwojennych Wrocławian. Wtedy już zaczął być wcielany w życie plan wysiedleń
opracowany przez Sojuszniczą Radę Kontroli w Berlinie: „(2) cała ludność niemiecka przesiedlona z Polski (3,5 miliona osób) zostanie przyjęta do sowieckiej
13

i brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, (podkreślenie moje – W.W.)
(3) Poniższy harmonogram […] uważa się za możliwy do realizacji:
Grudzień 1945 – 10 procent całkowitej liczby
Styczeń i luty 1946 – 5 procent […]
Marzec 1946 – 15 procent […]
Kwiecień 1946 – 15 procent […]
Maj 1946 – 20 procent […]
Czerwiec 1946 – 20 procent […]
Lipiec 1946 – 10 procent […]”3
Akcja, choć nie bez problemów, przebiegała zgodnie z harmonogramem.
We wrześniu 1946 roku Wrocław liczył 214 310 mieszkańców, w tym, 196 814
Polaków i już tylko 17 496 Niemców. Najczęściej byli to przedstawiciele kadry
technicznej potrzebnej w uruchamianych fabrykach, dlatego ich wysiedlenie
przeciągało się. Fakt ten był przyczyną licznych konfliktów miedzy polską administracją, a radzieckimi władzami. Polakom bowiem zależało na jak najszybszym
pozbyciu się znienawidzonych okupantów, Rosjanie natomiast podchodzili
do sprawy bardziej pragmatycznie zatrzymując tych Niemców, którzy byli im
przydatni. Większość wypędzanej ludności to byli najczęściej starcy, kobiety
i dzieci, bo młodzi Niemcy uciekli, polegli w walkach lub siedzieli w obozach
jenieckich.
Teraz to na ich rodzinach mścił się los
dziejów: „W Breslau umiera codziennie 300-400 osób […] – pisał jeden
z niemieckich wygnańców – Teraz stosują wobec nas te same metody eksterminacji, które my stosowaliśmy wobec
innych narodów, tyle, że […] Rosjanie
i Polacy nie mordują bez sensu jak nasze Waffen SS i Gestapo. Jeśli jednak
wziąć pod uwagę intencje, mamy
do czynienia z tym samym”.4 Breslauerzy przeżyli najpierw piekło ewakuacji od (stycznia 1945), po nim trzymiesięczną apokalipsę oblężenia, a koniec wojny przyniósł im gehennę wygnania. Zanim
wyjechali, często byli wypędzani z domów, okradani, zmuszani do nieodpłatnej pracy, np. podczas odgruzowywania miasta. Na rękawach nosili specjalne
opaski z literą N. Niemieckich mieszkańców Wrocławia wielokrotnie rabowano
zanim jeszcze zostali wsadzeni do bydlęcych wagonów i wywiezieni na Zachód.
3
4
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N. Davies, R. Moorhouse, op. cit., s. 453
Op. cit., s. 454

Często dworcem, z którego odjeżdżali, był Wrocław Psie-Pole.

Wolno im było zabrać ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy – tyle ile mogli
udźwignąć. Rabunki, dokonywane także przez kolejarzy, zdarzały się również
podczas transportu. Z powodu fatalnych warunków, podróży nie przeżyło wielu wygnańców. Brutalne traktowanie wypędzanej ludności niemieckiej przez
polskie instytucje i służby, choć w powojennych czasach zrozumiałe i usprawiedliwiane, nie stanowią najbielszej karty w polskiej historii. Jednak z punktu
widzenia ówczesnych Polaków dokonał się akt sprawiedliwości dziejowej przywracający Polsce odwieczne piastowskie ziemie, jak i karzący Niemców wygnaniem za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej.
Do 1947 roku w ramach operacji „Swallow” (Jaskółka) do brytyjskiej strefy okupacyjnej z Dolnego Śląska w 773 transportach wywieziono 1 298 560 Niemców.
Do radzieckiej strefy okupacyjnej wywożono Niemców na podstawie porozumienia Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie i radzieckiej Administracji Wojskowej w Niemczech. Ogółem deportacja objęła 3.5 miliona Niemców. Kolejne
większe grupy będą wywożone do 1955 roku, z tym, że od 1950 roku już na
podstawie umów z nowo powstałą Niemiecką Republiką Demokratyczną.
POLSKIE POCZĄTKI
Zanim do Wrocławia przybyli pierwsi osiedleńcy, ich przyjazd trzeba było zorganizować. Polskie władze w różny sposób podchodziły do kwestii Ziem Odzyskanych. Z jednej strony wykazywały wiele energii, aby przejąć sporne terytoria
jak najszybciej i umocnić w nich „gen polskości” i w tym celu już 27 listopada
1945 roku utworzyły, jako jedno z pierwszych, Ministerstwo Ziem Odzyskanych
15

z Władysławem Gomułką na czele. Z drugiej strony ziemie zachodnie, dotknięte
w Poczdamie chorobą tymczasowości traktowano jak zaplecze do rabunkowej
eksploatacji na rzecz rdzennych terytoriów Polski centralnej. Pamiętać przy tym
należy, że te dwie koncepcje ścierały się ze sobą tworząc specyficzną atmosferę
odbudowującego się po zniszczeniach wojennych miasta. A właściwie, wziąwszy pod uwagę całkowicie nową strukturę narodowościową i społeczną – była
to atmosfera miasta budowanego od
nowa.
Najwcześniejszych wrocławskich osadników nazwano pionierami. Zalicza się
do nich osoby, które przybyły do Wrocławia pomiędzy 8 a 31 majem 1945
roku. Nie był to zespół liczny i jednolity, bo składał się zaledwie z około
200 osób i reprezentował bardzo różne gremia. Na ich czele stał Bolesław
Drobner – były legionista Piłsudskiego
Bolesław Drobner – pierwszy polski prezydent
i komunista, z doktoratem chemii zdoWrocławia (do 9 czerwca 1945 roku)
bytym przed wojną na niemieckich
uniwersytetach. Przyjechał do miasta 10 maja z przedstawicielami Ministerstwa Oświaty, zaraz po zakończeniu walk. Życie administracyjne we Wrocławiu
zaczęła organizować również grupa operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów i Przemysłu Ciężkiego. Do końca miesiąca przybyli jeszcze reprezentanci oświaty i nauki oraz przedstawiciele: „MO i SB, Pol.(skiego) Urzędu
Repatriacyjnego PCK, Pocztowo-Komunik(acyjna)., Bankowa, Powszech. (nej)
Spółdzielni Spożywców, a także grupy
partii politycznych: PPR, PPS, SD. Do
grona P.(ionierów) dołączono też kolejarzy, którzy przed 31 VII pracowali
na torach i dworcach Wrocławia.” 5.
Pierwszą siedzibą polskich władz miejskich stała się kamienica przy ulicy
Blűcherstrasse 25-27 (obecnie ul. Poniatowskiego).
W kolejnych dniach kolejne polskie
instytucje, a także zwykli osadnicy
zaczęli znajdować mieszkania (często
zmuszając Niemców do „wyprowadz- Pierwsza siedziba władz miejskich Wrocławia
5
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ki” w ciągu dwudziestu minut). W ten sposób okolice Dworca Nadodrze stały
się pierwszą dzielnicą we Wrocławiu, w której przewagę liczebną mieli Polacy. Symbolicznym podsumowaniem zmienności dziejów i spotkania starego –
niemieckiego Breslau z nowym – polskim Wrocławiem dokonał jeden z wypędzanych breslauerów: „Z naprzeciwka nadciąga ku nam korowód ludzi, ciągną
wozy, popychają dziecięce wózki, drepczą wynędzniali, a orszak zdaje się
nie mieć końca: Polacy z guberni lwowskiej. Jeszcze nie oswoili się z miastem,
które dla nas już nie jest domem. Obydwa orszaki mijają się w milczeniu niczym
marionetki niepojętych igraszek losu”.6

Dworzec Nadodrze w roku 1947
Już 10 maja po raz pierwszy (słowa: „pierwszy” używano wtedy często)
zebrała się Rada Miasta, która zdecydowała o utworzeniu ośmiu jednostek
miejskich, które miały zająć się najbardziej palącymi problemami bieżącymi.
Były to wydziały:
5.
Zdrowia
1.
Ogólny
6.
Kwaterunkowy
2.
Przemysłu
7.
Aprowizacyjny
3.
Administracyjno-prawny
8.
Ruchu ludności
4.
Gospodarczy
Oczywiście, kolejność wydziałów nie świadczyła o stopniu ich ważności, który zmieniał się w zależności od tego, jakie nowe wyzwania stawały przed władzami miasta. Praca każdego w tych wydziałów i całej polskiej administracji
uzależniona była zaś od postawy Armii Czerwonej – rzeczywistego gospodarza
Wrocławia. Symbolem nie najłatwiejszych stosunków polskich władz z radziecką administracją wojskową było pobicie polskiego prezydenta Wrocławia przez
radzieckiego generała Łopanowa, który w ten sposób zareagował na protesty
6
Cyt. za G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław
2008, s. 40
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Drobnera przeciw złemu traktowaniu polskich urzędników i milicjantów przez
żołnierzy Armii Czerwonej.
Co więcej, kiedy o wszystkim dowiedział się Bolesław Bierut - prezydent Krajowej Rady Narodowej - poparł sowieckiego oficera i 9 czerwca 1945 roku
Drobner pożegnał się ze swoim stanowiskiem. Jego miejsce zajął członek PPR,
Aleksander Wachniewski, który swoją funkcję będzie pełnił do 1947 roku.
W sierpniu 1945 r. zakończyła się działalność radzieckiej komendantury,
a władze polskie wizytował wyłącznie Bolesław Bierut, który określił miasto drugim pod względem ważności po Warszawie. Jednak skala zniszczeń była zbyt
wysoka, aby Wrocław mógł rzeczywiście tak awansować. Oceniano, że wojna
zniszczyła aż 68% spośród 27 000 obiektów. Największe zniszczenia przypadły
na północno-zachodnią część – 90%, Stare Miasto – 60%, i pozostałe dzielnice
(w których mieściło się Psie Pole) – od 10 do 30%.

Zniszczona ulica Świdnicka

W tej sytuacji zdecydowano, że miasto odbuduje się do liczby około 200 000
mieszkańców. „W skali ponadregionalnej pozostałoby jedynie centrum kulturalnym, oświatowym (ze względu na Uniwersytet i Politechnikę) i turystycznym
(dzięki bliskości Sudetów i uzdrowisk). Przewidywano także niewielkie skupienie
przemysłu lekkiego, takiego jak spożywczy czy konfekcyjny. […] W pierwszej fazie odbudowy chciano doprowadzić do względnej użyteczności budynki
na potrzeby państwowe, czyli powierzchnie biurowe, mieszkania dla pracowników administracji, więzienia, szpitale, szkoły, drukarnie itp.” 7
Już najbliższa przyszłość pokazała, że Wrocław nie dał się ująć w planistyczne
karby warszawskich decydentów, w czym Psie Pole miało swój udział.
7
P. Dudek, KONCEPCJE ODBUDOWY POWOJENNEGO WROCŁAWIA 1945-1956 – MIĘDZY MIASTEM PROWINCJONALNYM A DRUGĄ METROPOLIĄ KRAJU: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/54277/PDF/06_Przemyslaw_Dudek.pdf
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Na mapach z okresu oblężenia Festung Breslau dzielnica była wyrzucona poza
główny bieg wydarzeń, bowiem od 15 lutego do 6 maja 1945 roku miasto dzieliło się na dwie zasadnicze części – strefę walk od dzielnic południowych
aż po linię Widawy oraz strefę względnego spokoju – na północ od rzeki.
Tam okupacja radziecka rozpoczęła się już 16 lutego 1945 roku. Po zakończeniu
wojny kwestia podziału terytorialnego uległa zmianom symbolizującym złożoność ówczesnej sytuacji. Ze względu na ludność niemiecką pozostawiono
przedwojenny podział na 52 kwartały zarządzane przez lokalnych administratorów. Radziecka komendantura miała własnych 12 ekspozytur, które istniały
do sierpnia 1945 roku, kiedy oddano władzę polskiej administracji, Polacy zaś od lipca 1945 roku
podzielili Wrocław na 6 obwodów,
następnie 12, których liczba spadła do ośmiu.
Psie Pole znalazło się w obwodzie
nr VII, do którego również należały
wschodnie osiedla miast, ale bez
Zakrzowa i Pawłowic, które włączono do obwodu dopiero w 1951
roku. Siedzibę lokalnych władz
można było odwiedzać przy ul.
Dawna siedziba władz obwodu VII Psie Pole,
Krzywoustego 290 blisko ryneczku
obecnie Przychodnia „Zawidawie”
Psiego Pola.
PRZESIEDLEŃCY
Zanim we Wrocławiu pojawili się pionierzy, którymi z reguły byli przedstawiciele władz centralnych, miał on przecież swoich polskich mieszkańców.
19

Przed wojną we Wrocławiu mieszkało kilka tysięcy autochtonów, a w trakcie
działań wojennych na przymusowe roboty do stolicy Dolnego Śląska przywieziono kilkaset tysięcy robotników głównie Polaków, rozmieszczonych w około
50 obozach pracy na terenie miasta. Trzy z nich znajdowały się w granicach
Psiego Pola: przy ulicy Kiełczowskiej, ciężki obóz pracy przy Sołtysowickiej
19 oraz największy - Burgweide (między ulicą Sołtysowicką a Poprzeczną).
Pod numerem Kiełczowska 43 od 1940 roku działał obóz pracy dla Polaków,
Żydów, Francuzów i Czechów. W II połowie 1944 roku przekształcono go w obóz
kobiecy dla 1500 kobiet pracujących w niemieckim Borsig-Rheinmetal przy
ul. Bierutowskiej. Druga część obozu znajdowała się przy ul. Kiełczowskiej 42,
na terenie dzisiejszego sklepu Netto. FAL (Frauenarbeitslager) Breslau-Hundsfeld został ewakuowany 20 stycznia 1945 roku na skutek zbliżania się frontu.
Jednak jego funkcje obozowe się nie skończyły.

FAL - Kobiecy Obóz Pracy przy ul. Kiełczowskiej 42
(prawy dolny róg zdjęcia) i Kiełczowskiej 43 (górna część zdjęcia)

Po upadku Festung Breslau tutaj kierowano część jeńców z garnizonu wrocławskiego, zanim nie zostali wywiezieni do Związku Radzieckiego. Także po wywiezieniu jeńców teren dzisiejszego LZN zajmowany był przez Armię Czerwoną,
która w międzyczasie (25 lutego 1946 roku) zmieniła nazwę na: Armia Radziecka. Według wspomnień najstarszych pracowników LZN, najpilniej strzeżonym
budynkiem z dodatkowym ogrodzeniem na jego terenie było wówczas późniejsze Laboratorium LZN, a obecne przedszkole ALTO – jedyny z dawnych baraków
z zachowanym do dzisiaj dwudrzwiowym systemem wejścia. Rosjanie twierdzili, że była tam piekarnia, ale nie pozostał po niej żaden ślad wewnątrz budynku.
Bardziej prawdopodobne jest, że znajdowała się tam komórka SMIERSZ, czyli
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radzieckiego kontrwywiadu wojskowego. W latach 90 – tych XX wieku na terenie LZN i w jego okolicy poszukiwania ewentualnych grobów rozstrzelanych
niemieckich jeńców wojennych prowadził Instytut Zachodni z Poznania, ale bez
rezultatu.

Dawny budynek Laboratorium LZN

Obóz przy Sołtysowickiej 19 Armia
Czerwona oswobodziła w lutym
1945 roku i polskie władze żadnej agitacji w nim nie prowadziły, bo tych
władz jeszcze nie było. Obóz Burgweide został wyzwolony przez Armię
Czerwoną 6 maja 1945 roku, a kilka
dni po wojnie przedstawiciele polskiej
administracji z prezydentem Drobnerem na czele zachęcały uwolnionych
więźniów do pozostania we WrocłaBolesław Drobner
wiu, zamieszkania w nim i pracy na na wiecu wśród byłych więźniów Burgweide
jego rzecz.
Jednak najliczniejszą grupę stanowiły osoby przyjeżdżające do Wrocławia już
po zakończeniu wojny. Badania prowadzone kilka lat po jej zakończeniu wykazały, że największy procent ludności – bo 20% - przybył do Wrocławia z Kresów Wschodnich, głównie z obszaru pomiędzy Lwowem i Stanisławowem, choć
wcale niemałe grono stanowili przybysze z Wilna i okolic. Czytając wspomnienia
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repatriantów ze Wschodu można przyjąć, że ich przeżycia były lustrzanym odbiciem wyrzucanych z Ziem Odzyskanych Niemców. Z tym, że gehenna mieszkańców Wschodu trwała znacznie dłużej niż exodus ich niemieckich odpowiedników. Niemieccy wrocławianie w większości nie odczuli bezpośrednich skutków
wojny do momentu, kiedy sama do nich nie zapukała na początku 1945 roku.
Polscy kresowianie tragedię wojny poczuli już we wrześniu 1939 roku, kiedy na
ich ziemie wkroczyła Armia Czerwona, a wraz z nią okupacja
i nowy ustrój. Kolektywizacja na wsi, nacjonalizacja prywatnych przedsiębiorstw,
banków i kamienic w miastach, aresztowania, zsyłki setek tysięcy mieszkańców
w głąb Ojczyzny Proletariatu stały się codziennością kresowiaków – wtedy już
przymusowych obywateli ZSRR. Z tego tytułu mężczyźni w wieku poborowym
przymusowo wcielani byli do Armii Czerwonej, jak choćby mieszkający wtedy w Chocimierzu Dziadek (od strony Mamy) autora tych słów. Okupant starał się pogłębić istniejące konflikty narodowościowe pomiędzy zgodnie do tej
pory żyjącymi mieszkańcami tych ziem. Wybuch wojny radziecko-niemieckiej
1941 i zbrodnie popełniane na ludności głównie żydowskiej i polskiej pogłębiły
tragedię Kresów. Rok 1943 przyniósł
koszmar rzezi wołyńskiej, a powrót Armii Czerwonej w 1944 roku – kolejne
prześladowania wobec podejrzanych
o działania antyradzieckie w czasie hitlerowskiej okupacji. Decyzje w Jałcie
i Poczdamie odebrały Polakom z Kresów ich małą ojczyznę, ale części z nich
– około 1 500 000 z sześciu milionów
mieszkających tu przed wojną pozwo- Droga do punktu zbornego gdzieś na Kresach
lono wyjechać do Polski.
Stało się tak na mocy porozumienia między rządem polskim i radzieckim podpisanego 5 lipca 1945 roku. Dokładny tytuł dokumentu brzmiał: „Porozumienie
między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego
i ewakuacji osób narodowości polskiej i żydowskiej, zamieszkałych w ZSRR oraz
prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, Rusińskiej i litewskiej, zamieszkałych na terytorium Polski,
i ich ewakuacji do ZSRR”.8 Był to swego rodzaju los na loterii, dla setek tysięcy
Polaków na Ukrainie obawiających się zarówno swoich ukraińskich sąsiadów,
jak i komunistycznego raju. Taki los wygrała też moja Babcia z czwórką dzieci,
8
W. Marciniak, Klasyfikacja ruchów migracyjnych ze Wschodu z udziałem Polaków w XX w.:
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/CSM%20U%C5%81_Biuletyn%202020_4.pdf
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wśród których Mama była najmłodsza - czteroletnia. Ale otrzymanie zgody na
wyjazd było zaledwie początkiem drogi. Sama podróż do punktów zbornych i
oczekiwanie w nich przypominało los niemieckich Wrocławian – rabunek, bicie,
gwałty ze strony zorganizowanych band, ale też przedstawicieli miejscowej władzy. Kilkutygodniowe wyczekiwanie kończyło się załadunkiem do pociągów towarowych. Niemieccy wygnańcy podróżowali z Dolnego Śląska w głąb Niemiec
kilka dni – polscy repatrianci z Kresów na Ziemie Odzyskane– tygodniami. Część
z nich miała prawo zabrać ze sobą inwentarz, co tylko pogłębiało chaos podczas
załadunku: „Na załadunek mieliśmy zaledwie dwie godziny.
Ludzie z workami ze zbożem spadają ze stromej skarpy, bydło ryczy; pisk, jęk
i krzyk tratujących się nawzajem ludzi. Nieoczekiwanie lokomotywa rusza,
a wraz z nią w połowie załadowane platformy. Nikt niczego nie układa, wszystko
wrzuca jak leci, byle prędzej. Wszyscy się żegnają i dziękują Panu Bogu,
że ten etap mają za sobą”.9 Wspomnienia potwierdzane są przez historyków:
„Z Ukrainy niektórzy jechali na odkrytych lorach, a wielu w węglarkach.
Bez żadnej ochrony przed opadami.
No i niezwykle długi był czas podróży.
Obsługi pociągów wymuszały na przesiedleńcach w zamian za jej kontynuowanie spirytus, ale i złoto. I to nie tylko ukraińscy czy rosyjscy, ale też polscy
kolejarze”.10
W oczekiwaniu na załadunek w okolicach Lwowa Już na polskiej ziemi, repatriantów
przejmowały agendy wyspecjalizowanej instytucji zajmującej się przybywającymi do Polski emigrantami – Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. PUR został utworzony dekretem PKWN
7 października 1944 roku. Na jego czele stanął Władysław Wolski, przedwojenny komunista, który w ZSRR pięć lat spędził w łagrach za „działalność kontrrewolucyjną”.
Działania PUR, który w okresie największego rozwoju zarządzał 259 ośrodkami
etapowymi o pojemności ponad 141 000 osób, skupiały się w czterech punktach etapowych:
• „punkty wlotowe usytuowane przy nowej granicy wschodniej, których zadaniem było przejęcie przybywających i udzielenie im koniecznego wsparcia
materialnego i finansowego oraz niezbędnej pomocy żywnościowej
9
N. Davies, R. Moorhouse, op. cit. S. 463
10
Jak Polacy z Kresów jechali na tzw. ziemie odzyskane, Rozmowa z prof. dr. hab. Grzegorzem
Hryciukiem, https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34939,8848480,Jak_Polacy_z_Kresow_jechali_na_
tzw__ziemie_odzyskane.html?disableRedirects=true
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•
punkty przelotowe, rozstawione
wzdłuż magistrali kolejowych, wyspecjalizowane przede wszystkim
w dostarczaniu przesiedleńcom transportów żywności i utrzymywaniu
sprawnego kierowania transportów
do punktów docelowych
• punkty przeładunkowe, wyspecjalizowane w przeładunku transportów
z taboru szerokotorowego na system
kolei normalnotorowej
• punkty docelowe, w których
transporty migrantów miały być roz-

Dokument przejazdowy wydawany przez PUR
Zbiory własne Stowarzyszenia

ładowywane, a przesiedleńcy mieli
zostać skierowani do przeznaczonych
im czy też obranych przez nich miejsc
osiedlenia”.
Jeden z licznych plakatów propagandowych zachęcających
do osiedlania się na Ziemiach Odzyskanych
Teoretycznie więc wydawało się, że
państwo polskie dobrze się przygotowało do przyjęcia rodaków zza wschodniej granicy i że ich złe traktowanie przez
władze radzieckie zostanie zatarte serdecznością przyjęcia w ojczyźnie.
W rzeczywistości bywało różnie. Kraj był zniszczony wojną, brakowało praktycznie wszystkiego, łącznie z odpowiednią ilością wagonów do przewozu ludzi
i zwierząt. Ponadto zdarzały się pomyłki w określaniu miejsc docelowych przesiedleńców oraz niespodziewane zwroty akcji: „- Jeden pociąg z repatriantami,
zamiast wylądować w Katowicach, został przysłany do Wrocławia – tłumaczył
się zakłopotany urzędnik [PURu – przyp. mój, W.W.] – poza tym przysłano nam
dwa niezapowiedziane transporty repatriantów. Jeden miał iść do Szczecina,
a jeden do Poznania. Ponieważ wojsko potrzebowało wagonów – rozładowano
je i kropka.”11
11
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Cyt. za G. Thum, op. cit. , s. 108

Kiedy więc skończyła się udręka podróży, przybyszy w miejscu docelowym
często czekało rozczarowanie. Wielu z nich pochodziło ze wsi i małych miasteczek, toteż Wrocław bywał pierwszym wielkim miastem, jakie widzieli
i to miastem leżącym w ruinach. Jego
ogrom i bałagan w nim panujący przerażał. „Do Wrocławia wjechaliśmy od
strony Karłowic 9 maja po południu.
Miasto budziło grozę. Sadze, popiół
i swąd spalenizny – dławiły... Panował zupełny chaos”, „Wjechaliśmy do
Wrocławia ulicą Trzebnicką. Miasto,
okaleczone straszliwie, ziało grozą.
Sadze, popiół i swąd spalenizny dławiły...” Kolejny fragment wspomnień,
Kadr z filmu „Prawo i pięść” dobrze oddaje
bliźniaczo podobny do poprzedniego:
warunki podróży polskich przesiedleńców
„Wjeżdżaliśmy do Wrocławia kolumną ciężarówek – od strony autostrady, to jest dzisiejszą ulicą Powstańców Śląskich – jedną z najbardziej zniszczonych ulic. [...] W powietrzu czuć było swąd
i dym z palących się lub tlących belek.
W ciągu następnych dni zapach palącego się drewna lub woń zgnilizny oraz
kałuże brudnej wody, obsiadłe rojami
dużych much o złotozielonych lśniących odwłokach, towarzyszył mi w
wielu miejscach wśród gruzów i ruin.
[…] Zobaczyłam morze gruzów, które
nieodparcie kojarzyło mi się z Warszawą. Przypominały mi ją wąskie, odgruzowane przejścia wzdłuż ulic, unoszący
się wszędzie pył i ten szczególny, duszący zapach martwego miasta”.12
W tej sytuacji ofiarowywany przez
Jeden z licznych plakatów propagandowych
władze administracyjne przysłowiowy
zachęcających do osiedlania się
na Ziemiach Odzyskanych
dach nad głową stawał się wartością
samą w sobie: „Późnym wieczorem
12
Cytaty za: M. Pandura, Uniwersytet Wrocławski, WCZUWANIE SIĘ W MIASTO.  PRZYPADEK WROCŁAWIA (1945–1950): https://www.researchgate.net/publication/341354674_Wczuwanie_sie_w_miasto_Przypadek_Wroclawia_1945-1950
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zgłosili się do nas urzędnicy PUR-u.
Oświadczyli, że możemy skorzystać
z noclegu w znajdującym się po przeciwnej stronie toru wielkim, piętrowym
budynku. […] Na miejscu stwierdziliśmy,
że w bloku tym kompletnie nic nie ma,
tylko puste ściany. Położyłem się na
podłodze i po raz pierwszy od niepamiętnych dni usnąłem pod dachem.”13
Wielkopolanin Kokeszko i kresowianka Jadźka Poczucie chaosu i zniszczenia pogłębiaKargulowa – symbol wymieszania kulturowego
ła działalność licznych band grabiących
osadników na Ziemiach Odzyskanych
(choć w tym przypadku akurat do małżeństwa pozostawione mienie, wypędzanych
nie doszło)
Niemców i przybywających Polaków.
Zresztą wielu nowych osiedleńców trudniło się wtedy stosunkowo łatwym,
choć czasami ryzykownym pozyskiwaniem majątku cudzym kosztem. Określano to słowem „szaber’ pochodzącym z języka niemieckiego (schaben – rozdrapywać, w przenośni grabić). Włamywano się do opuszczonych przez Niemców
mieszkań, domów, altanek, warsztatów, poszukiwano ukrytych kosztowności,
które część dawnych mieszkańców ukrywała w nadziei na powrót. Pozyskane
dobra wywożono w głąb Polski, albo handlowano nimi na targowiskach zwanych szaber placami. We Wrocławiu takie bazary powstały, na Placu Nankiera,
na Nowym Targu, czy na Placu Grunwaldzkim: „Za mostem na wielkim placu
tysiące ludzi. Okazuje się, że to normalny jarmark. Wszędzie pełno towaru.
W życiu czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nasz przewodnik mówi, że to szaberplac. Na murach ruin dość
gęsto rozklejone są plakaty:
>Pionier buduje – szabrownik
rujnuje<. Pytam, co oznacza
szabrownik. >Złodziej< - usłyszałem w odpowiedzi.” 14
Nic więc dziwnego, że chociaż pierwsi osadnicy zasiedlili
stosunkowo mało zniszczone
mieszkania niedaleko Dworca
Nadodrze, to jednak trwalsze
zasiedlenia miały miejsce
w okolicach placu Pereca i Lwowskiej na Grabiszynie, bo tam usytuowano pierw13
14
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szy posterunek MO. Mieszkańcy wiedzieli, co robią. Wrocław zwany wówczas
„stolicą Dzikiego Zachodu”, mógł się pochwalić czterokrotnie większą przestępczością niż centralna Polska.
Jednym z dworców, na który przyjeżdżali szabrownicy i z którego wywożono
pozyskiwane dobra, był Wrocław Psie Pole: „Na dużej bagnistej łące w bajorach
chlupiącej pod nogami wody stały wózki, setki wózków różnego rodzaju […]
Gdy jedni pasażerowie wysiadali z pociągu, inni się do niego pchali taszcząc
szaber: obrazy, pościel i wszystko, co zdołali na wózkach dowieźć.”15
Administracja radziecka, de facto wciąż rzeczywisty gospodarz tych ziem, traktowała zdobyty teren podobnie jak bandy rabunkowe, ale z większym rozmachem. Wywożono wyposażenie fabryk (zgodnie z postanowieniami Wielkiej

Dworzec Wrocław Psie Pole przed wojną, a po wojnie miejsce wywozu dóbr zagrabionych w mieście
oraz punkt przesiadkowy szabrowników i osiedleńców.

Trójki, Niemcy za wywołanie II wojny światowej płaciły aliantom oddawaniem
części swojego przemysłu), na przykład Linkego-Hoffmana produkującą lokomotywy czy wyposażenie elektrowni miejskiej w Siechnicy. W wielu punktach
miasta jeszcze wiele dni po wyzwoleniu wybuchały pożary wywoływane przez
radzieckich zwycięzców lub polskich
szabrowników.
Do ZSRR wywożono wszystko, co
miało jakąkolwiek wartość dla przemysłu, w tym szyny kolejowe i trakcję
elektryczną, ale także … fortepiany,
taczki i framugi okienne: „Ooo, fortepiany to była radziecka specjalność.
Bo to drogie, ładne i elegancko się
15

N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos, op. cit., s. 455
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prezentuje. A poza tym Rosjanie to muzykalny naród. W naszym domu było
pięć fortepianów, to znaczy nasi lokatorzy mieli po jednym, a my – dwa. Kiedyś
zajechała pod dom ciężarówka i – dawaj!”16 .
Główna fala wędrówki ludów napływała na Ziemie Odzyskane do 1948 roku.
Sporządzony wtedy spis „wykazał, że tamtejsza polska ludność liczy 5,526 milionów, w tym 2,5 miliona przesiedleńców w Polski centralnej (45,2%), 1,332
milionów repatriantów i wysiedleńców z ZSRR (24,1%), 936 tysięcy autochtonów (16,9%), i 235 tysięcy reemigrantów (4,2%)”. Pokaźną liczbę, bo 524 tysiące osób (9,5%) stanowiły dzieci do lat 4 narodzone już na Ziemiach Zachodnich.
To ich pokolenie miało utrwalać polski etap historii Wrocławia.17
BUDOWNICTWO
Psie Pole należało do tej części Wrocławia, które najmniej dotknęły działania
wojenne, zniszczeń więc praktycznie nie było. W skali całego miasta jednak sytuacja była znacznie gorsza: ze 186 000 mieszkań podczas walk o Festung Breslau ubyło niemal 53 000. Los dotknął szczególnie północne i zachodnie dzielnice Wrocławia – tam niemal 90% infrastruktury legło w gruzach.

Wspomniane wyżej poczucie tymczasowości słabo przekładało się na tworzenie więzi osadników z Wrocławiem; miało wpływ również na decyzje władz
centralnych i lokalnych w zakresie budownictwa. Z jednej strony dążono do
odbudowy miasta inwestując poważną wówczas sumę 119 milionów złotych,
z drugiej, traktowano je (podobnie jak całe Ziemie Odzyskane) jak magazyn części zapasowych dla odbudowujących się terenów centralnej części kraju. Stąd
16
17
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też narodziło się kolejne ironiczne określenie stolicy Dolnego Śląska w latach
tuż powojennych: „Wrocław największą cegielnią Warszawy”. Było w tym sporo
prawdy, bo w celu odbudowy Warszawy, ale też budowy Nowej Huty, pozyskiwano cegły nie tylko ze zniszczonych wojną kamienic, ale również z domów
nadających się do zamieszkania. Zresztą, nazwa przedsiębiorstwa zajmującego
się budownictwem we Wrocławiu była specyficzna: Miejskie Przedsiębiorstwo
Rozbiórkowe.
PRZEMYSŁ
Palącą sprawą była odbudowa przemysłu, zwłaszcza ciężkiego. Ten element gospodarki zawsze stanowił oczko w głowie władzy komunistycznej. We Wrocławiu zakłady przemysłowe jeszcze w czasach niemieckich usytuowane zostały
na południu i zachodzie miasta (m.in. największy w Polsce zakład produkujący
tabor kolejowy Państwowa Fabryka Wagonów Pafawag usytuowana w miejscu
niemieckich zakładów kolejowych). Na Psim Polu „PZL-Hydral” (dawny Rheinmetall Borsig) produkował części i układy hydrauliczne dla samolotów i zatrudniając kilka tysięcy pracowników.

Mniej strategicznym, ale równie ważnym pracodawcą na północ od Widawy
stał się „Polar” produkujący sprzęt gospodarstwa domowego w poniemieckiej
Fabryce Tapet. Pozostałości niemieckiej okupacji widoczne były na ulicy Kiełczowskiej.
Po zakończeniu oblężenia w tym samym miejscu Rosjanie zorganizowali przejściowy obóz jeniecki dla części garnizonu „Festung Breslau”, być może z dowódcą obrony przedmościa Psie Pole. Jest prawdopodobne, że przed wywiezieniem
do ZSRR wykorzystywani byli do prac przymusowych na rzecz miasta,
np. do odgruzowywania ulic.
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KOMUNIKCAJA
Wrocławski tabor komunikacji miejskiej ucierpiał równie dotkliwie, jak pozostała część infrastruktury Wrocławia. 80% wozów tramwajowych było zniszczonych, co nie dziwi zważywszy, że sami Niemcy przygotowując obronę Festung
Breslau wykorzystywali je do budowy barykad. Polskie władze starały się o jak
najszybsze uruchomienie komunikacji miejskiej.

Plac Jana Pawła II w latach 40-tych XX wieku. Ówczesne tramwaje malowano na kolor piaskowy.
Prawdopodobnie takie same typy wykorzystywano tuż po wojnie

Tramwaje pomalowane na dostępny wtedy kolor niebieski często pozbawione były szyb, a ogrzewano je piecykami gazowymi. Linia tramwajowa numer 1
uruchomiona została 22 sierpnia 1945 roku i łączyła ulicę Spółdzielczą z Placem
Grunwaldzkim. W grudniu 1945 roku powstała linia numer dwa pomiędzy ulicą
Żmigrodzką i Dworcem Głównym, który wtedy jeszcze nie odprawiał pociągów.
Zabytkowy dzisiaj zestaw tramwajowy „Jaś i Małgosia” to tramwaj elektryczny
typu Berolina produkowany w latach
1898 – 1903 na potrzeby Berlina i
Wrocławia.
Oznacza to, że zorganizowanego
transportu miejskiego pomiędzy centrum Wrocławia a Psim Polem jeszcze nie było. Zaznaczył się więc ewidentny regres w stosunku do okresu
przedwojennego, bo w 1939 r.
z ul. Toruńskiej na Zakrzów kursował
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Autobus S1 (przez Bora-Komorowskiego), a do Mirkowa (przez Bierutowską)
autobus S2, ponieważ jednak dzielnica znajdowała się na strategicznej drodze
do stolicy Polski, można przypuszczać, że stosunkowo łatwo można było zabrać
się z przygodnym kierowcą „na łebka”.
Warto wspomnieć o tym, że istotnym uzupełnieniem ówczesnej komunikacji
miejskiej były tramwaje wodne działające również w oparciu o pozostawiony sprzęt niemiecki. Po 1945 roku
funkcjonowały trzy linie tramwajów
wodnych:
● Hala Targowa – Bartoszowice
● Przystań Zwierzyniecka –
Kanał Miejski – Osobowice
● Most Pomorski – Osobowice.
Linie wyposażone były w statki noszące nazwy niemieckie, po wojnie
zmienione na: 22 Lipca, 1 Maja,
15 Grudnia, Grunwald i Kinga.
EDUKACJA
Przemysł, przynajmniej w początkowym okresie, odbudowywano
z pomocą (jeszcze) niemieckiej kadry i na niemieckich (dosłownie) fundamentach. Oświata natomiast, choć korzystała z pozostawionego przez Niemców
zaplecza (różnej zresztą jakości), kadry musiała zapewnić całkowicie polskie.
Oczekiwała tego władza z przyczyn ideologicznych, ale i zwykli Polacy z przyczyn
jak najbardziej naturalnych. Nowy rok szkolny – pierwszy w polskim Wrocławiu, rozpoczął się 4 września 1945 roku. Historia zatoczyła koło. Sześć lat wcześniej dzieci i młodzież miały rozpocząć naukę również 4 września, ale wybuchła
wojna. W 1945 do wrocławskich szkół poszło 428 uczniów i … 35 nauczycieli.
Statystycznie wychodziło nieco ponad 12 uczniów na jednego nauczyciela, ale
młodzież uczęszczała do siedmiu różnych szkół podstawowych i jednego liceum
w różnych częściach miasta! Pierwsza ruszyła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii
Dąbrowskiej przy ul. Nowowiejskiej. Łatwo nie było, także jeśli chodzi o wyposażenie sal. Profesor historii Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Czapliński tak
wspominał swoje wrocławskie szkoły: „Kiedy poszedłem do piątego liceum,
te budynki z czerwonej cegły były przytłaczające, ponure, smutne. W Polsce
centralnej czerwonej cegły było zdecydowanie mniej. Dla mnie wzorem szkoły
średniej był gmach Liceum im. świętej Jadwigi, [w Krakowie – przyp. W. W.].
Tam było jasno, przestronnie. Szkoła podstawowa na Oporowie, do której naj31

pierw chodziłem, to była dawna szkoła wiejska. Była strasznie prymitywna.
Podłoga była nasączana jakimś śmierdzącym płynem. Dla mnie to był szok.”
18
Na północ od Widawy oświata zawita nieco później. Pierwsza polska szkoła podstawowa mieściła się w kamienicy przy ulicy Krzywoustego 308:
Wejście do szkoły wiodło po schodkach. Obecnie pod tym samym
adresem mieści się szewc Zdjęcie z lat
70-tych XX wieku z widoczną stacją
benzynową.

Świadectwo ukończenia Podstawowej Szkoły
Powszechnej nr 6 na Psim Polu
Zbiory własne Stowarzyszenia
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Psie Pole, Rynek ul. Krzywoustego - aktualnie

PAMIĘCI PUŁKOWNIKA PILOTA
BOLESŁAWA ORLIŃSKIEGO

28 lutego 2021 r. na cmentarzu Św.
Rodziny na Sępolnie, przy miejscu spoczynku - mogile Ś.P. płka pilota Bolesława Orlińskiego, odbyła się uroczystość upamiętniająca 29 rocznicę jego
śmierci. Oprawę uroczystości zapewniła 16 Dolnośląska Brygada Obrony
Terytorialnej z jej Sztandarem i asystą
wojskową.
Po przedstawieniu życiorysu lotniczego płka Orlińskiego, jego osiągnięć

i sukcesów, cześć zmarłemu oddał poczet sztandarowy Brygady. Na mogile
poszczególne delegacje złożyły wieńce
i wiązanki. Miedzy innymi: przybyła
z Powidza delegacja III Skrzydła Lotnictwa Transportowego, III Wrocławska
Brygada Radiotechniczna, 16 Brygada
Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenie
Seniorów Lotnictwa RP, kilkuosobowa
delegacja „Loteczki” oraz przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.
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Przy grobie pułkownika pilota Bolesława Orlińskiego

ODESZLI
Pragniemy poinformować, że szeregi nasze znowu zmalały.
W ostatnim czasie odeszli:
Roman Marszałek
Kazimiera Biczysko
Stanisław Karst - absolwent TBS 1953/54
Józef Borowski - absolwent TBS 1952/53
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Roman Marszałek
W dniu 30. listopada zmarł Roman
Marszałek, wieloletni nauczyciel fizyki
i wychowawca młodzieży w Lotniczych
Zakładach Naukowych. Członek Stowarzyszenia Absolwentów… LZN.
W Lotniczych Zakładach Naukowych
pracował jako nauczyciel fizyki w latach 1959-1998. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami dyrektora oraz
Ministra Oświaty i Wychowania. Został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Szkoła i młodzież były mu zawsze bliskie. Dbał on o rzetelne przekazywanie
wiedzy. Uczył sumienności i odpowiedzialności. Uczniowie szanowali go za
życzliwość, pomoc w rozwiązywaniu
problemów, a zwłaszcza za uśmiech
i serdeczność.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
w sobotę 5. grudnia 2020 roku na
Cmentarzu Parafialnym przy ulicy
Smętnej na Sępolnie.
Kazimiera Biczysko.
Przez niemal całe swoje zawodowe
życie, związana była z LZN. W 1976
roku podjęła pracę w Warsztatach
Szkolnych jako starszy specjalista ds.
administracyjnych i pracowała na tym
stanowisku, aż do przejścia na emeryturę. Wcześniej kilka lat mieszkała na
terenie LZN w budynkami 1 internatu.
Miała trójkę dzieci, doczekała się pięciu wnuków. Zmarła 15 stycznia 2021 r.
w wieku 78 lat. pochowana na Cmentarzu komunalnym przy ul. Kiełczowskiej.
35

LZN - Brązowa Szkoła 2021
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 6 w Lotniczych Zakładach
Naukowych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY
2021 i przysługuje mu tytuł:
„Brązowej Szkoły 2021”.

Kierunki kształcenia w LZN
TECHNIKUM
TECHNIK LOTNISKOWYCH
TECHNIK AUTOMATYK
SŁUŻB OPERACYJNYCH
Automatyk musi mieć zmysł techniczny i konstruktorski, musi posiadać umiejętność abstrakNa kierunku tym uczeń nabędzie wiedzy
cyjnego myślenia oraz zdolności w zakresie nauk
i umiejętności do bezpiecznego koordynowania
ścisłych. Musi też być obeznany z nowinkami
pracy na płycie lotniska wielu zespołów odpotechnicznymi.
wiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu
TECHNIK MECHATRONIK
i działanie statków powietrznych.
To połączenie mechaniki, informatyki, ektroniki
TECHNIK LOGISTYK
i programowania. Kierunek ten rozwija umiejętności techniczne, konceptualne i manualne,
Na kierunku tym uczeń zdobędziesz tak poa także daje podwaliny do dalszego kształcenia
trzebne w wielu służbach mundurowych umiesię.
jętności organizacyjno-logistyczno-językowe.
Jednocześnie będzie miał okazję wzmacniania
TECHNIK MECHANIK
swojej postawy patriotycznej.
Zdobyta wiedza z maszynoznawstwa, mechaniAktualnie jest w procesie procedowania
ki, rysunku technicznego oraz rozwinięcie umieoddział przygotowania wojskowego.
jętności manualnych oraz kreatywnego myślenia ułatwią podjęcie pracy w wielu firmach.
TECHNIK EKSPLOATACJI
PORTÓW I TERMINALI
TECHNIK MECHANIK LOTNICZY
Absolwent ma możliwość zdobycia pracy
Wymaga wielkiej pasji oraz precyzji, zaangażowe wszelkiego rodzaju firmach spedycyjnych
wania i odpowiedzialności za w pełni sprawi transportowych. Na kierunku tym zdobędziesz
ne samoloty. Łączy wiedzę mechaniczną i
umiejętności organizacyjne, interpersonalne,
elektroniczną.
komputerowe i językowe.
OPERATOR OBRABIAREK
SKRAWAJĄCYCH

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Praca przy urządzeniach skrawających konwencjonalnie i sterowanych numerycznie. Większość
zakładów mechanicznych poszukuje pracowników
z takimi umiejętnościami.

MECHATRONIK
Praca jako monter i serwisant podzespołów i urządzeń mechatronicznych czy operator maszyn manipulacyjnych. Pracodawcy poszukują młodych i
dobrze wykształconych mechatroników.

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA - NOWA SZKOŁA

TECHNIK MECHATRONIK - po pierwszym stopniu Szkoły Branżowej
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SZANOWNI CZŁONKOWIE, ABSOLWENCI,
SYMPATYCY I PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA
Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2020 na naszą działalność statutową.
Jako organizacja non profit dysponujemy jedynie składkami członków, ofiarowanymi wpłatami oraz 1% podatku.
Środki przeznaczamy na doposażenie Izby Historii, Biuletyny,
materiały kronikarskie, okolicznościowe uroczystości, spotkania
i bieżącą działalność.
Serdecznie dziękujemy tym członkom, którzy systematycznie
opłacają składki członkowskie, a pozostałych prosimy o uzupełnienie zaległych i bieżące wpłaty.
SKŁADKA CZŁONKOWSKA - uchwałą Walnego Zgromadzenia
z 2019 roku - wynosi rocznie 66 złotych.
Wpisowe jednorazowo - 20 złotych.
Konto Stowarzyszenia: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782
Z dopiskiem „składka członkowska”, ewentualnie „wpłata na działalność statutową” lub „Izbę Historii”.
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NASI SĄSIEDZI
Od kilku lat dwa Stowarzyszenia funkcjonują obok siebie. Chyba już czas
parę słów napisać o nich. Kapitalni ludzie, niesamowity power, wspaniałe
pomysły, a wszystko by wesprzeć potrzebujących.
Kilometry Pomocy - jak sami o sobie piszą - ich celem jest wspieranie po-

trzebujących, głównie dzieci. W tym celu organizują różne imprezy sportowe:
głównie bieganie, ale ostatnim czasem też i morsowanie.
A to ich ostatnia akcja, w której uczestniczyły Kilometry Pomocy.
W wyniku współpracy Foodsharing Wrocław, Sali Bankietowej Podano, FAMA
Centrum Biblioteczno-Kulturalne i Stowarzyszenia Kilometry Pomocy 12. marca 2021 roku o godz. 14 odbyło się oficjalne otwarcie „lodówki społecznej”,
która została postawiona przy CK Fama.
We Wrocławiu już kilkanaście takich lódwek zostało postawionych, dzięki nim
mieszkańcy miasta mogą podzielić się jedzeniem z potrzebującymi.
„Foodsharing, czyli dzielenie się jedzieniem za pomocą lodówek ustawionych
w ogólnodostępnych miejscach miasta narodził się w Niemczech w 2012 roku.
Takie miejsca to tzw. jadłodzielnie. Do lodówki można przynieść różne produkty. Przede wszystkim muszą one jednak mieć ważną datą przydatności do spożycia. Wspólna lodówka jest dostępna dla wszystkich.” - https://www.wroclaw.
pl/spoleczne-lodowki-we-wroclawiu-mapa-jak-postawic
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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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KOMUNIKAT - WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
Do Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia informuje,
że planowane jest Walne Zgromadznnie Sprawozdawczo-Wyborcze
na dzień 12. czerwca 2021 r. (sobota)
- godz. 9.30 w I terminie,
- godz. 10.00 w II terminie,
Zebranie odbędzie się w Sali bankietowej „Podano” (dawna stołówka LZN) .
Prosimy o zarezerwowanie czasu i ze względów organizacyjnych o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie - do 31. maja 2021r.
Program i szczegóły w załączonym zaproszeniu.

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
Zespół redakcyjny: Bożena Kwasińska, Barbara Ostroróg, Joanna Zielińska.
www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl // e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm
tel. 71/ 330 70 53 (bezpośredni), LZN - 71/ 798 67 41
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