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JAN MIKULICZ

POLAK CZY NIEMIEC? cz. II

W dowód uznania zas³ug Mikulicza w³adze
uniwersyteckie Wroc³awia zamówi³y u artysty A.
Volkmanna rzeŸbê Mikulicza. Volkmann zamieszka³y
stale w Rzymie, tchn¹³ w swoje dzie³o antyczn¹ treœæ:
greckie boginie Hygieja (bogini zdrowia) i Pallas
Atena (bogini m¹droœci) wieñcz¹ laurowym wieñcem
g³owê siedz¹cego Jana Mikulicza. W roku 1909
nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie p³askorzeŸby
usytuowanej przed wejœciem do kliniki. W orszaku
goœci by³a siostra cesarza Wilhelma II, kilku ksi¹¿¹t,
przedstawiciel Austrii baron Fürth, profesorowie
Eiselsberg, Wölfler oraz nastêpca Mikulicza — prof.
H. Küttner. Ten ostatni w swoim wyst¹pieniu
powiedzia³: „Ludzie pokroju Mikulicza, którzy z
niebywa³¹ si³¹ toruj¹ nowe szlaki s¹ dla nastêpnych
generacji b³ogos³awieni i niezast¹pieni. Mikulicz
wœród wszystkich chirurgów wniós³ najwiêkszy
wk³ad do nowoczesnej chirurgii na niemieckim
Œl¹sku”. Prof. Küttner dyplomatycznie wymieni³
jedynie miasta, w których dzia³a³ Mikulicz. Po
Küttnerze przemawia³ baron Fürth z Czerniowiec.
Powiedzia³:

Austriacy s¹ dumni, ¿e za granic¹ po raz
pierwszy wystawiono pomnik Austriakowi”. Mia³o
to byæ gestem wobec ¿ony Mikulicza, urodzonej
wiedenki, która wszak¿e uwa¿a³a siê za Niemkê.
P³askorzeŸba przetrwa³a do naszych czasów.
Wydawa³a siê mi dzisiaj ma³o czytelna. Myœla³em o
wykonaniu tablicy wyjaœniaj¹cej, komu i kiedy j¹
wykonano. Szczêœliwie napotka³em na zespó³ ludzi
w Pafawagu, którzy dobrowolnie i bezinteresownie
w fabrycznej odlewni wykonali wspania³y odlew
tablicy z br¹zu. Jest wmurowana pod p³askorzeŸb¹ i
myœlê, ¿e spe³nia sw¹ rolê.

»
W czerwcu 1978 przebywa³em w

Przedstawienie Gminy
(Na podstawie wstêpu do „Wieloletniego Planu Inwestycyj-

nego dla Gminy Œwiebodzice 2004-2010)

Gmina Œwiebodzice po³o¿ona jest w po³u-
dniowo - wschodniej czêœci województwa dolnoœl¹-
skiego, w powiecie œwidnickim na styku z aglome-
racj¹ wa³brzysk¹. Obszar Gminy jest zró¿nicowany
geologicznie i morfologicznie. Pod wzglêdem geo-
graficznym teren Gminy le¿y na styku dwóch mezo-
regionów:
-  pó³nocna czêœæ Gminy - na terenie Obni¿enia Przed-
sudeckiego,
- po³udniowa czêœæ Gminy - na obszarze Podgórza
Wa³brzyskiego, stanowi¹cego czêœæ Sudetów Œrod-
kowych.

Ogólna powierzchnia Gminy wynosi 3.045
ha, zalesienie Gminy wynosi 10.61% . Liczba lud-
noœci siêga 23.512 osób. Gmina ma miejski i prze-
mys³owy charakter to jednak nie sposób pomin¹æ
znacz¹cej roli rolnictwa, co wynika z w³¹czenia do
miasta typowo rolniczych dzielnic Pe³cznicy i Cier-
ni.

Mimo, i¿ blisko 100% mieszkañców Œwie-
bodzic korzysta z wodoci¹gów (120 km sieci wodo-
ci¹gowej przesy³owej i rozdzielczej oraz 1.500 przy-
³¹czy wodoci¹gowych) to istnieje pilna potrzeba
wymiany odcinków sieci wodoci¹gowej zbudowa-
nych z rur azbestowych i o³owianych.

Najbardziej istotne dla gospodarki komunal-
nej jest to, ¿e Gmina prowadzi zaawansowane prace
w zakresie gospodarki œciekowej. Najwa¿niejsze na
tym etapie s¹:
dokoñczenie prac w zakresie pe³nej kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, wykonanie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na nowych terenach przezna-
czonych pod budownictwo i przemys³ oraz rozbu-
dowa oczyszczalni w Cierniach.
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Czerniowcach, mieœcie dzieciñstwa Mikulicza.
Oczywiœcie szuka³em œladów po Mikuliczach. Po
ojcu pozosta³y trwa³e pami¹tki: ratusz jego projektu
i park równie¿ przezeñ projektowany. Na cmentarzu
nagrobek rodziców Mikulicza znalaz³em stosunkowo
³atwo, swoj¹ bowiem wysokoœci¹ i neogotyck¹
wie¿yc¹ odró¿nia siê bardzo od innych nagrobków.
By³a w Czerniowcach ulica imienia Mikulicza, która
w czasie mojego pobytu nosi³a nazwê Kotlarewskiego
- ukraiñskiego poety. Obecnie ojcowie miasta
sprawiedliwie podzielili ulicê nazwiskami na dwa
odcinki: jeden nosi dalej imiê Kotlarewskiego, drugi
- Mikulicza (pierwotnie Andrzeja, obecnie Jana —
obaj s¹ godni pamiêci).

Tutaj ma³a dygresja: jest w Œwiebodzicach
szpital im. Jana Mikulicza, ale myœlê, ¿e Mikuliczowi
nale¿y siê te¿ ulica we Wroc³awiu.

Nie wiadomo, w jaki sposób i przez kogo
zosta³y porzucone i zapomniane dwadzieœcia
dyplomów honorowych cz³onkowstw i honorowych
doktoratów Jana Mikulicza, znalezione przypadkiem
na strychu willi w Pe³cznicy. Jest tam równie¿ zbiór
zeszytów szkolnych Mikulicza z czerniowieckiego
gimnazjum z roku 1862. Wiadomo, ¿e willa zosta³a
sprzedana przez p. Mikuliczow¹ Alfonsowi Opitzowi
w roku 1932, prawdopodobnie z ca³ym
wyposa¿eniem, a wiêc i z zapomnianymi pami¹tkami.
Zachowa³y siê liczne trofea myœliwskie Mikulicza,
ale zdobi¹cy hol obraz Wojciecha Kossaka „Bitwa
pod Ostro³êk¹” zagin¹³ bez œladu. Nowy w³aœciciel
wyjecha³ w latach piêædziesi¹tych do RFN,
wspomniane pami¹tki usz³y jego uwagi.

By³y przewodnicz¹cy PRN w Œwidnicy,
Stefan Ko³odziejski, by³ ogarniêty pasj¹ poszukiwania
bohaterów Ziemi Œwidnickiej. W krêgu jego
zainteresowañ znalaz³ siê Mikulicz z Pe³cznicy.
Przeszuka³ strych i zakamarki willi i znalaz³ owe
dyplomy i zeszyty. Nag³a œmieræ przerwa³a dalsze
poszukiwania. Swoje znalezisko pozostawi³ ¿onie,
Les³awie  Ko³odziejskiej, która ³askawie przekaza³a
mi je w roku 1972. Oprawi³em dyplomy,
zabezpieczy³em inne mikulicziana. Wszystko to chcê
przekazaæ Muzeum Historii Medycyny we
Wroc³awiu, które ju¿
od dawna czeka realizacji.

W lipcu 1973 otrzyma³em niespodziewanie
list z RFN od p. Opitza. który, dowiedziawszy siê o
moich zainteresowaniach osob¹ Mikulicza, jako
ostatni przed rokiem 1945 w³aœciciel willi w Pe³cznicy
zaproponowa³, aby gwoli pamiêci, jak pisa³, wielkiego
Profesora przekazaæ ów dom np. Towarzystwu
Lekarskiemu. Prosi³ mnie o poœrednictwo.
Próbowa³em, niestety bezskutecznie.

*
¯ona Mikulicza w swych pamiêtnikach

(niepublikowany maszynopis znajduje siê w moim

posiadaniu) wyraŸnie odgradza mê¿a od jego
rodzonej siostry, Emilii Zborowskiej, i nazywa j¹
nienawistnie „polsk¹ szowinistk¹”. Che³pi siê: „Jeœli
mam jakieœ zas³ugi, to przede wszystkim te, ¿e w
Krakowie obroni³am siebie i moje dzieci przed
nacieraj¹c¹ zewsz¹d polszczyzn¹”. Wspomina jednak
lojalnie o Polakach-asystentach, których Mikulicz
gwoli pamiêci o swym pochodzeniu zatrudnia³ w
swojej prywatnej klinice - dwóch rocznie: Józef
Starzewski, Adam Czy¿ewicz, Bronis³aw Kader,
Leon Mieczkowski i inni. Korzysta te¿ bez wiêkszych
skrupu³ów ze staropolskiego tytu³u szlacheckiego i
podpisuje siê „Frau Henrietta von Mikulicz Radecki”.
Z osobliw¹ niekonsekwencj¹ jednak pisze: „By³am
trzeci¹ kobiet¹ pochodzenia niemieckiego w rodzinie
Mikuliczów, w tym staropolskim domu”. Szef
Mikulicza, prof. T. Biliroth, nazywa³ go
dobrodusznie: „Geschwatziger Polonius” („gadatliwy
Polonus”).
Mikulicz czeka na swoj¹ polsk¹ monografiê.

Arytku³ Eugeniusza Piotrowskiego z miesiêcznika „Odra”
który ukaza³ siê w latach 80-tych.

„De„De„De„De„Defffffalin” alin” alin” alin” alin” cz. IIcz. IIcz. IIcz. IIcz. II
Tekst pochodzi z roku 1976.

II. Ogólna charakterystyka produkcji i jej prze-
znaczenie.
Obecnie przedsiêbiorstwo produkuje nastêpuj¹ce
rodzaje wyrobów:
- sznurki krêcone w œrednicach od 0,5 do 4 mm ba-
we³niane, z polinosicu, ozdobne, lniane – czesanko-
we, lniano – zgrzebne, bistorowe,
- sznury krêcone w œrednicach od 5 do 8 mm. lniano
– czesankowe, lniano zgrzebne i bistorowe,
linki krêcone w œrednicach od 10 do 20 mm. konop-
ne, konopne kablowane bezkoñcowe,
- szczeliwo krêcone o œr. 30 mm. konopno – pakula-
ne suche, konopno – pakulane impregnowane, bi-
storowe krêcone z przêdzy i szczeliwa bistorowe krê-
cone z taœmy,
- sznurek snopowi¹za³kowy sizalowy Nm 0,55, 0,22
i 0,18
- sznurek snopowi¹za³kowy polipropylenowy Nm 1
- przêdza sizalowa.
Wyroby te produkowane s¹ w czterech podstawo-
wych wydzia³ach produkcyjnych tj:
- Wydzia³ przêdzalni d³ugow³óknistej – zak³ad „A”
- Wydzia³ przêdzalni d³ugow³óknistej – zak³ad „C”
- Wydzia³ przêdzalni krótkow³óknistej – zak³ad „B”
- Wydzia³ wyrobów gotowych (Sznurownia, Liniar-
nia, Smo³ownia)
Produkowane przez przedsiêbiorstwo wyroby prze-
znaczone s¹ do nastêpuj¹cych celów:
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- sznurki i sznury krêcone – do celów gospodarskich,
¿eglugowych i opakunkowych,
- linki i liny krêcone konopne – do celów ¿eglugo-
wych,
- liki i liny konopne kablowane bezkoñcowe – do
dŸwigów w przemyœle maszynowym, hutniczym,
obrabiarkowym, papierniczym i elektrotechnicznym,
- szczeliwa konopno – pakulane suche i bistorowe
krêcone z przêdzy – do uszczelnieñ stolarki budow-
lanej w budownictwie mieszkaniowym i czêœciowo
przemys³owym,
 - szczeliwa konopno – pakulane sup³owane – do
uszczelnieñ przewodów kanalizacyjnych zarówno w
budownictwie jak i w gospodarce komunalnej jako
wyrób odporny na dzia³anie atmosferyczne i gnicie,
- szczeliwo bistorowe z taœmy – stosowane jest do
uszczelnieñ w budownictwie i gospodarce komunal-
nej,
- sznurek snopowi¹za³kowy – stosowany jest w rol-
nictwie do snopowi¹za³ek w akcji ¿niwnej oraz do
pras rolniczych (wi¹zanie prasowanej s³omy),
- przêdza sizalowa – przeznaczona jest na rdzenie
do lin stalowych (wype³nieniem duszy w linach sta-
lowych dla ich lepszej elastycznoœci i równomierno-
œci).
Sznurek snopowiaza³kowy sizalowy i polipropyle-
nowy jest artyku³em rynkowym i rozprowadzany jest
wy³¹cznie poprzez Centralê Rolniczo – Spó³dzielcz¹
„Samopomoc Ch³opska”. Pozosta³e wyroby s¹ arty-
ku³ami zaopatrzeniowymi i rozprowadzane s¹ po-
przez przedsiêbiorstwa Zbytu Artyku³ów Technicz-
nych w £odzi oraz Morsk¹ Centralê Zaopatrzenia.
Oprócz odbiorców krajowych szczeliwo bistorowe z
taœmy produkowane jest na eksport do NRD

Czarny strumieñ

„Moja Fantazja” ksiê¿nej Daisy
(t³umaczenie w³asne)

Z niezmiernie szeroko
zakrojonymi projektami mê¿a w
kwestii rozbudowy zamku,
ksiê¿na czêsto nie by³a zgodna.
Czêsto jej ukochany zamek
Ksi¹¿ zmienia³ wygl¹d niezgod-
nie z jej wyobra¿eniami. Styl
bycia, sposób odpoczynku coraz
bardziej utrudnia³ ¿ycie na zam-
ku. Coraz rzadziej pomys³owoœæ
ksiê¿nej uwzglêdniano w pla-
nach modernizacji zamku i par-
ku zamkowego.

Ostatecznie, tylko w jed-
nym przypadku  ¿yczenie swo-
jej ¿ony ksi¹¿ê wype³ni³ ca³ko-

wicie i zgodnie z jej wizj¹. Wybudowa³ miniaturowy
dworek wiejski, gdzie ksiê¿na bez formalnoœci i ety-
kiety, która na zamku ca³y dzieñ kszta³towa³a ¿ycie,
mog³a w ciszy spêdzaæ dni i wypoczywaæ.

Po zachodniej stronie zamku w gêsto zale-
sionych dolinach w kierunku pó³nocnym p³yn¹ cztery
strumienie – Strumieñ Jasny w ksi¹¿añskim parowie,
Szczawnik w S³onym Parowie, Czarny Strumieñ w
Czarnym Parowie i Czy¿ynka w dolinie Czy¿ynki.
Dla swoich planów wybra³a ksiê¿na automatycznie
Czarny Parów, gdzie poprzez spiêtrzenie strumienia
powsta³o ma³e jeziorko. Przy jego najwy¿szym brzegu
za³o¿ono ogród w którym zbudowano domek ze s³o-
mianym pokryciem i pomieszczeniem mieszkalnym
w jego œrodku. Poprzez zabudowane przejœcie by³
on po³¹czony z drugim domkiem w którym znajdo-
wa³o siê pomieszczenie kuchenne.

O ile bardzo ma³y wp³yw mia³a ksiê¿na na
zakres prac adaptacyjnych w zamku, o tyle tu i teraz
znalaz³a sposobnoœæ i da³a temu upust, realizuj¹c
swoje marzenie i wyra¿aj¹c tym swoj¹ têsknotê za
Angli¹. D³ugo pielêgnowana w jej marzeniach „Moja
Fantazja” spe³ni³a siê i tak¹ te¿ nazwê otrzyma³o to
miejsce. Tu w trudno dostêpnym czarnym parowie,
w ukrytym w nim drobniutkim dworku wiejskim spê-
dzi³a ksiê¿na Daisy ze swoimi dzieæmi najszczêœliw-
sze godziny swego ¿ycia.

W ramach gospodarki odpadów komunal-
nych Gmina podjê³a siê realizacji budowy wysypi-
ska w Starym Jaworowie oraz rekultywacji wysypi-
ska w Mokrzeszowie.

Na Osiedlu Piastowskim zlokalizowany jest
kompleks sportowy - Hala Widowiskowo - Sporto-
wa, kryty basen i inne obiekty dostosowane do po-
trzeb osób niepe³nosprawnych. Przy ul. Rekreacyj-
nej istnieje kompleks k¹pielisk oraz boisk do gry.

W Gminie istniej¹ dwa
zbiorniki wodne przy ul. Solnej
i Kasztanowej oraz zbiornik
„Warszawianka”.

Poziom bezrobocia w
Gminie jest bardzo wysoki i siê-
ga 16,5%. Wœród bezrobotnych
utrzymuje siê przewaga kobiet.
Odnotowuje siê wci¹¿ bardzo
ma³e samozatrudnienie bezro-
botnych. Bezp³atne doradztwo
na rzecz osób bezrobotnych
chc¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ œwiadczy dzia³aj¹-
cy na terenie Gminy Punkt
Szansy.

Przedstawienie Gminy
cd.ze strony 1
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1. ul. Akacjowa
2. ul. Aleje Lipowe
3. ul. Armii Krajowej
4. ul. Boczna
5. ul. Boles³awa Chrobrego
6. ul. Boles³awa Krzywoustego
7. ul. Boles³awa II Œmia³ego
8. ul. Browarowa
9. ul. Brzozowa
10. ul. Henryka Brodatego
11. ul. Henryka Pobo¿nego
12. ul. Henryka Probusa
13. ul. Chmielna
14. ul. Cicha
15. ul. Ciernie
16. ul. Cisowa
17. ul. D¹brówki
18. ul. Dêbowa
19. ul. D³uga
20. pl. Dworcowy
21. ul. Fabryczna
22. ul. Graniczna
23. ul. Jaœminowa
24. ul. Jeleniogórska
25. ul. Kamiennogórska
26. ul. Kasztanowa
27. ul. Kazimierza Wielkiego
28. ul. Klonowa
29. ul. Kolejowa
30. pl. Koœcielny
31. ul. Miko³aja Kopernika
32. ul. Tadeusza Koœciuszki
33. ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
34. ul. Krótka
35. ul. Ksiêcia Bolka
36. ul. Kwiatowa
37. pl. Legionów Polskich
38. ul. Leszka Bia³ego
39. ul. Leœna
40. ul. 11-Listopada
41. ul. £¹czna
42. ul. 3 Maja
43. ul. Metalowców
44. ul. Adama Mickiewicza
45. ul. Mieszka I
46. ul. Mieszka Starego
47. ul. Jana Mikulicza
48. ul. M³ynarska
49. ul. Heleny Modrzejewskiej
50. ul. Stanis³awa Moniuszki
51. ul. Ofiar Oœwiêcimskich
52. ul. Ogrodowa
53. ul. Osiedle Sudeckie

54. ul. Osiedle WSK
55. ul. Parkowa
56. ul. Park Miejski
57. ul. Patronacka
58. ul. Piaskowa
59. ul. Piasta
60. ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
61. ul. Pocztowa
62. ul. Pogodna
63. ul. Polna
64. ul. Promienna
65. ul. Boles³awa Prusa
66. ul. Przechodnia
67. ul. Przemys³owa
68. ul. Kazimierza Pu³askiego
69. ul. Aleksandra Puszkina
70. ul. Rekreacyjna
71. ul. Ró¿ana
72. ul. Rynek
73. ul. Siemowita
74. ul. Henryka Sienkiewicza
75. ul. Sienna
76. ul. W³adys³awa Sikorskiego
77. ul. Marii Sk³odowskiej-Curie
78. ul. Juliusza S³owackiego
79. ul. Solna
80. ul. Spacerowa
81. ul. Spokojna
82. ul. Sportowa
83. ul. Stawowa
84. ul. Strzegomska
85. ul. Strzelecka
86. ul. Szkolna
87. ul. œw. ojca Pio
88. ul. Œrodkowa
89 .ul. Œwidnicka
90. ul. Œwierkowa
91. ul. Têczowa
92. ul. Towarowa
93. ul. Wa³brzyska
94. ul. W¹ska
95. ul. Widna
96. ul. Wiejska
97. ul. W³adys³awa £okietka
98. ul. Wodna
99. ul. Wojska Polskiego
100. ul. Wolnoœci
101. ul. Wrzosowa
102. ul. Wysoka
103. ul. Zamkowa
104. ul. Zielona
105. ul. Zimny Dwór
106. ul. Z³ota
107. ul. Zwyciêstwa
108. ul. Stefana ¯eromskiego
109. ul. ¯wirki i Wigury

Spis ulic miasta Œwiebodzice
(zgodnie z nazewnictwem ulic i placów m. Œwiebodzie)
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„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki,
Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb, Marek Miko³ajczak.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl    Tel. (kom) 0-602-380-483     Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a

1995
Ma³y jubileusz. (Gazeta Robotnicza z dnia 19 lip-
ca)

Piêæ lat temu przy ul. Browarowej utworzo-
no Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Wówczas pracowa-
³o w nim 9 osób. Dziœ jest ich 11 i urzêduj¹ ju¿ w
nowej siedzibie. Nie jest ona niestety wystarczaj¹ca.

S¹ tam zaledwie trzy pomieszczenia, w któ-
rych realizuje siê œwiadczenia, przyjmuje podopiecz-
nych, jak równie¿ w wielkiej szafie przechowuje siê
potrzebne materia³y i dokumenty.

Pomieszczenia zosta³y tak zaadaptowane, i¿
w jednym z nich siedzi 6 pañ, które przeprowadzaj¹
wywiady w terenie, ale i na miejscu, w oœrodku. Dla
zachowania intymnoœci – rozmowy te przeprowadza-
ne s¹ na korytarzu. Bo trudno przecie¿ mówiæ o swo-
ich trudnoœciach, k³opotach, niepowodzeniach nie
tylko przy pozosta³ych pracownikach, ale równie¿
w obecnoœci innych „klientów”.

Wywiady to nie jedyne dzia³ania oœrodka. Po
nowelizacji ustawy z 1923 roku – mówi dyrektor
Maria Oleœkiewicz – kiedy zmieniono nazwê Opie-
ka Spo³eczna na Pomoc Spo³eczna, wszelkie prace,
jakie podejmuje nasza placówka, zmierzaj¹ do usa-
modzielnienia danej osoby. Organizowana jest po-
moc m.in. w uzyskiwaniu pracy, ustalaniu grupy in-
walidzkiej i œwiadczeñ rentowych, lokowaniu osób
w domach opieki spo³ecznej, zak³adach wychowaw-
czych czy domach dziecka. Poza tym wydawane s¹
opinie dotycz¹ce danej osoby, do ró¿nych instytucji,
np. szpitali czy nawet s³u¿b granicznych. Bezcenne
w tej pracy s¹ komputer i kserokopiarka, które sta-
nowi¹ wyposa¿enie oœrodka.

Obecnie pomoc spo³eczna jest zagwaranto-
wana ustaw¹. Jej zakres, jak i metody dzia³ania przez
lata zmieni³y siê. Dlatego te¿ do realizacji zadañ, ja-
kie jej wytyczono, potrzebni s¹ fachowi pracownicy
socjalni. Nie wyobra¿am sobie – mówi dyrektor
oœrodka, – aby pracowa³a tu osoba nie przygotowa-
na merytorycznie. Ona musi wiedzieæ gdzie i po co
iœæ, aby za³atwiæ tak¹ czy inn¹ sprawê. Poza tym musi
to byæ osoba, – co podkreœla nasza rozmówczyni – z
du¿ym poczuciem humoru, tolerancyjna i opanowa-
na.

Bardzo rzadko zastanawia siê, co tak napraw-
dê robi¹ pracownicy Pomocy Spo³ecznej. Na czym
polega ich praca. Jak siê okazuje – to nie tylko obli-
czanie dochodów i przydzielanie zasi³ku. To równie¿
kontakty z osobami czêsto dotkniêtymi chorob¹ psy-
chiczn¹. Z rodzinami, gdzie problemy daleko wy-
kraczaj¹ poza przyjête normy.

Profesja ta jest trudna i odpowiedzialna. Nie
jest, niestety, dobrze p³atna i mo¿e dlatego z regu³y
zg³aszaj¹ siê do niej kobiety. Mê¿czyŸni – jak stwier-
dzi³a dyrektor oœrodka – za takie pieni¹dze nie chc¹
tu po prostu pracowaæ.

Wycinki
ze starych gazet

W³asne

Œwiebodzickie zegary

Bardzo ciekawy i
bogato zdobiony, wisz¹cy
zegar GUSTAV BECKER,
skrzynia orzechowa - rzeŸ-
biona, tarcza emaliowana z
mosiê¿n¹ dekoracj¹ w œrod-
ku, wahad³o mosiê¿ne z
pó³plastyczn¹ dekoracj¹,
mechanizm Gustav Becker
- Silesia (sygnowany, z pó³-
godzinnym i godzinnym
systemem bicia), czas po-
wstania: prze³om XIX / XX
wiek. Stan zachowania:

bardzo dobry.

Stara widokówka - Zimny Dwór

Ze zbiorów Pana Marka Miko³ajczaka
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Przedwojenny plan zabudowy miasta
Czêœæ po³udniowo-wschodnia.

(ostatecznie zrealizowany w zupe³nie innym uk³adzie)


