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JAN MIKULICZ

POLAK CZY NIEMIEC? cz. I

Poœród wybitnych ludzi nauki XIX-wieczne-
go Wroc³awia do czo³owych postaci nale¿a³ Jan Mi-
kulicz. W latach 1890—1905 by³ on tutaj profeso-
rem medycyny i kierowa³ uniwersyteck¹ klinik¹ chi-
rurgii, mia³ tu równie¿ swoj¹ prywatn¹ klinikê. Rów-
no przed pó³ wiekiem, wkrótce po jego œmierci, pisa³
o nim A. Kwaœnicki w „Nowinach Lekarskich”: „Sam
rzutki, bystry i pracowity. Mikulicz rozbudzi³ ruch
naukowy i poniek¹d stworzy³ epokê prze³omow¹, od
której datuj¹ siê nowe i ¿ywsze pr¹dy w badaniach
naukowych”.

W œwiatowej literaturze medycznej jest to
nazwisko bardzo znane. Do dziœ funkcjonuje pojê-
cie „komórek Mikulicza” oznaczaj¹ce pewien typ
komórek opisany przez pocz¹tkuj¹cego wówczas (w
roku 1876) naukowca i lekarza. Jako pierwszy w
œwiecie zacz¹³ Mikulicz praktyczne badania prze³y-
ku i ¿o³¹dka za pomoc¹ ezofagoskopu i gastrosko-
pu, równie¿ jako pierwszy wykonuje udan¹ opera-
cjê krwawi¹cego wrzodu ¿o³¹dka, i jako pierwszy
operuje w komorze podciœnieniowej. W roku 1883
zdobywa rozg³os postawieniem tezy, ¿e zapalenie
otrzewnej wymaga natychmiastowej operacji”. W
amerykañskim wydawnictwie Dorlanda „Medical
Dictionary”  (wydanie 24) czytamy: „Mikulicz —
celss-diseas, operation Johann v. Mikulicz-Radecki,
polish surgeon, 1850—1905”. Podobnie w ostatnich
wydaniach „Encyclopedia Britannica”. Polskie en-
cyklopedie, np. „Wielka Encyklopedia Powszechna”
z roku 1966. pisze doœæ obszernie o Mikuliczu (po-
daj¹c zreszt¹ nieœciœle, ¿e Ludwik Rydygier by³ jego
uczniem, gdy w istocie — rówieœnikiem i nastêpc¹
w Krakowie), nie mówi jednak nic o jego narodowo-
œci. A ta kwestia wydaje siê wcale istotna, choæ dziœ
nie budzi ju¿ takich emocji, jak kiedyœ.

Spór o narodowoœæ Mikulicza, rozpocz¹³ jego

Browar w Œwiebodzicach, wchodz¹cy w sk³ad
przedsiêbiorstwa Browary Dolnoœl¹skie „Piast”,
funkcjonuj¹cy jako rozlewnia piwa, otrzymywa³ w
ramach wspó³pracy do rozlewania piwa mocne lek-
kie, m.in. tak dobrze znane piwo „Piast”, które roz-
lewane by³o od 1999 do 2003 roku. Us³ugê t¹ wyko-
nywa³ z tego wzglêdu, ¿e jako jedyny zak³ad posia-
da³ specjalistyczne urz¹dzenie rozlewnicze „Kronos”
produkcji amerykañskiej, co pozwala³o nape³niaæ 0,5
litrowe puszki w technologii na najwy¿szym pozio-
mie (pasteryzacja, usuwanie powietrza i tworzenie
poduszki azotowej, elektroniczna kontrola jakoœci
itp.). Nie uratowa³o to jednak zak³adu przed likwi-
dacj¹. Duñska firma „Carlsberg”, która sta³a siê w³a-
œcicielem przedsiêbiorstwa zastrzeg³a, ¿e nie mo¿e
na terenie zak³adu funkcjonowaæ ani browar, ani roz-
lewnia ani te¿ ¿adna hurtownia piwa. Jedno urz¹dze-
nie sprzedano do Wietnamu, jedno do Kaliningradu
a pod koniec 2004 roku sprzedano budynki zak³a-
dowe.

Dziêkujê Panu Wiktorowi Szyd³owskiemu – wieloletniemu i
ostatniemu zarazem Prezesowi Spó³ki za udzielenie tej infor-
macji.
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 Chronologia dzie jów

12 stycznia zmar³ wieloletni proboszcz parafii
pw. Œwiêtego Franciszka z Asy¿u ks. Mieczys³aw Szy-
mañski. Pogrzeb odby³ siê 20 stycznia w Bogucicach.

O ³agodnoœci tegorocznej zimy œwiadczy fakt
przebywania na terenie miasta stad szpaków. Widzia-
ne by³y miêdzy innymi na terenie ogrodów dzia³ko-
wych obok wodoci¹gów w dniu 18 stycznia.
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asystent Ferdinand Sauerbruch, s³awny póŸniej chi-
rurg (autor wydanych przed kilku laty tak¿e w pol-
skim przek³adzie wspomnieñ). Na ³amach niemiec-
kiego tygodnika napisa³ mianowicie, ¿e Mikuliczo-
wi, jakoby nieznaj¹cemu jêzyka polskiego, zezwo-
lono na wyk³ady w Krakowie po niemiecku. Z pol-
skiej strony nast¹pi³a szybka riposta. 15.VII.1905
krakowski „Przegl¹d Lekarski” wytkn¹³ Sauerbru-
chowi k³amstwo, na co ten jednak nie odpowiedzia³.
W latach trzydziestych pisz¹ o Mikuliczu H. Schramm
(b. asystent Mikulicza z Krakowa) oraz W³adys³awa
Bona (w swej pracy doktorskiej pt. „Zas³ugi Jana Mi-
kulicza dla rozwoju chirurgii w Polsce”).

*
Po ostatniej wojnie osoba i dzie³o Mikulicza

nabra³y nowej aktualnoœci. Na jego temat pisz¹ pol-
scy autorzy: Jerzy Rutkowski (1950), Zdzis³aw Wik-
tor (1957, 1963), Alicja Zawisza (1958), Józef Bo-
gusz (1960, 1963) i Romuald Gutt (1972) — w swo-
ich publikacjach podkreœlaj¹ polskoœæ Mikulicza. A
co na ten temat mo¿emy znaleŸæ w polskich pod-
rêcznikach historii medycyny? Jest tu, niestety, spo-
ro zamieszania. l tak: W³adys³aw Szumowski w „Hi-
storii medycyny” (1961) nazywa Mikulicza œwiato-
wej s³awy chirurgiem, ale kiedy wymienia wielkich
chirurgów polskich — brakuje J. Mikulicza. Broni-
s³aw Seyda w „Dziejach medycyny” (1973) pisze
raczej niezdecydowanie: „Jan Mikulicz Radecki uro-
dzi³ siê w rodzinie polskiej i poczucie polskoœci prze-
trwa³o przez ca³e ¿ycie, chocia¿ pod wp³ywem edu-
kacji oraz œrodowisk, w których dzia³a³ i przebywa³,
móg³ uchodziæ za Niemca”.

Tymczasem o Mikuliczu przypomniano so-
bie w RFN. W roku 1965 ukaza³a siê w serii „We-
ltruhm Deutscher Chirurgie” piêknie wydana obszer-
na monografia pióra J. Neugebauera pt. „Johann von
Mikulicz”. Autor nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci co do
niemieckoœci Mikulicza, który po niemiecku opubli-
kowa³ 124 prace naukowe, a przez dwór pruski zo-
sta³ uhonorowany tytu³em tajnego radcy.

W czerwcu 1951 prymariusz mojego
oddzia³u chirurgicznego, dr M., zaproponowa³ mi,
abym wybra³ siê moim w³asnym samochodem z prof.
Jerzym Rutkowskim w okolice Œwiebodzic w celu...
znalezienia grobu Mikulicza. Pochlebia³a mi ta
propozycja. O Mikuliczu niewiele wtedy wiedzia³em.
Natomiast dobrze zna³em prof. Rutkowskiego, ale
tylko jako autora czterotomowego podrêcznika
chirurgii, z którego jeszcze niedawno wkuwa³em do
egzaminu. By³a wspania³a pogoda, jazda otwartym
sportowym adierem wprawi³a profesora w dobry
humor. Jechaliœmy w³aœciwie w nieznane, profesor
bowiem, a tym bardziej ja, nie wiedzieliœmy, na
którym cmentarzu i czy w ogóle w Œwiebodzicach
nale¿y szukaæ grobu Mikulicza. Intrygowa³o mnie,
dlaczego profesora chirurgii z Wroc³awia pochowano

na cmentarzu ma³ej mieœciny, jak¹ by³y Œwiebodzice.
Profesor wyjaœni³ tê sprawê. Otó¿ Mikulicz mia³ trzy
pasje ¿yciowe: chirurgiê, muzykê i polowania.
Chirurgiê uprawia³ znakomicie w klinice, muzykowa³
na fortepianie w domu, polowa³ w³aœnie w okolicach
Œwiebodzic i Ksiê¿a. W tym celu zakupi³ du¿¹ willê
w Pe³cznicy (do dziœ dobrze zachowana) i przyje¿d¿a³
tu czêsto z najbli¿sz¹ rodzin¹. Pokocha³ te strony i
przed œmierci¹ wyrazi³ ¿yczenie, aby pochowano go
na œwiebodzickim cmentarzu.

Profesor Rutkowski posiada³ stary plan
miasteczka i dziêki temu ³atwo znaleŸliœmy cmentarz.
Zaparkowa³em samochód pod cmentarn¹ bram¹,
weszliœmy w g³ówn¹ alejê. Las pomników nie
nastraja³ optymistycznie co do szans na znalezienie
mogi³y Mikulicza. By³em przekonany, ¿e Mikulicz,
wielka persona z Wroc³awia, jest pochowany przy
g³ównej alei. Niestety, grobu nie uda³o siê odnaleŸæ.
Zbli¿aj¹c siê ju¿ do bramy spostrzeg³em wychodz¹c¹
z cmentarza starsz¹ kobietê, ubran¹ na czarno.
Podbieg³em do niej i zagadn¹³em po polsku, czy aby
nie wie, gdzie tu jest jeszcze jakiœ inny cmentarz.
Kobieta przystanê³a, popatrzy³a na mnie jakby
zdziwiona i mruknê³a po niemiecku, ¿e nie rozumie,
o co mi chodzi. Wtedy powtórzy³em swoje pytanie
po niemiecku dodaj¹c, czyjego grobu szukamy.
Uprzejmie odpowiedzia³a mi, ¿e Mikulicz jest w³aœnie
tutaj pochowany, ¿e zna³a jego ¿onê, u której przez
pewien czas pracowa³a. Podbieg³em do prof.
Rutkowskiego i oznajmi³em gromko o wa¿nym dla
nas spotkaniu. By³a gospodyni Mikuliczowej
zaprowadzi³a nas w k¹t cmentarza zaros³y prawie
ca³kowicie krzewami. Po odgarniêciu ga³êzi ukaza³a
siê nam p³yta z czarnego marmuru, na której widnia³
napis: MIKULICZ. Prof. Rutkowski otworzy³ aparat
i zabra³ siê do fotografowania p³yty, l tak nie
spostrzegliœmy, kiedy moja informatorka nas opuœci³a.
Straciliœmy Ÿród³o mo¿e cennych informacji.

*
Jan Mikulicz urodzi³ siê 16 maja 1850 w

Czerniowcach. Pochodzi³ z ma³¿eñstwa mieszanego:
ojciec Andrzej byt Polakiem, matka, Emilia Damnitz
— Austriaczk¹. Ojciec ima³ siê kilku zawodów, by³
leœniczym, radc¹ handlowym i wreszcie architektem.
Czerniowce nale¿a³y w owym czasie do monarchii
austrowêgierskiej, znajdowa³y siê w granicach Galicji.
Po uzyskaniu matury w jedynym tu gimnazjum
klasycznym z jêzykiem wyk³adowym niemieckim.
m³ody Mikulicz wyje¿d¿a do Wiednia i zapisuje siê
na medycynê. W roku 1875 uzyskuje dyplom lekarza
i zaczyna pracê jako wolontariusz na s³ynnej
wiedeñskiej klinice prof. T. Bilirotha. Dziêki
inteligencji, pracowitoœci, odwadze cywilnej, a tak¿e
zainteresowaniom muzycznym, sta³ siê pupilem
Bilirotha. Muzykowali wspólnie z Brahmsem i
Bilirothem. Wiêkszoœæ prapremier kameralnych
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utworów Brahmsa mia³a wrêcz miejsce w mieszkaniu
Bilirotha. W trzydziestym roku ¿ycia Mikulicz
uzyskuje habilitacjê i odbywa teraz liczne podró¿e
naukowe po Europie, uczestniczy aktywnie w
kongresach, du¿o publikuje w naukowych
czasopismach.

W roku 1881 ¿eni siê z wiedenk¹ Henriett¹
Pacher i, zgodnie z ówczesnymi obyczajami, jako
¿onaty musi ku ¿alowi Bilirotha opuœciæ jego klinikê.
W roku 1882 szef znajduje mu placówkê w Krakowie.
Mikulicz obejmuje klinikê chirurgiczn¹ UJ,
narzucony si³¹ protekcji prof. T. Bilirotha i stosunków
towarzyskich swojej starszej siostry, Emilii
Zborowskiej. Jej to znajomoœæ z namiestnikiem
Potockim zadecydowa³a o nominacji brata. Rada
Wydzia³u, niechêtna zrazu Mikuliczowi. wytacza³a
przeciw niemu argument jego s³abej znajomoœci
polskiego. Jeœli zwa¿ymy, ¿e Mikulicz przez oko³o
dwadzieœcia lat przebywa³ wœród otoczenia
niemieckojêzycznego, mo¿na by³o domniemaæ, ze
nie dysponuje bieg³e polszczyzn¹. Mikulicz zdawa³
sobie z tego sprawê. Przed przybyciem do Krakowa
przez pó³ roku prowadzi³ w Wiedniu polsk¹
konwersacjê z Polakiem — lekarzem D¹browskim. I
to bardzo skutecznie, albowiem 1 paŸdziernika 1882,
na inauguracyjnym wyk³adzie, ku pe³nemu
zaskoczeniu Rady Wydzia³u Lekarskiego, najczystsz¹
polszczyzn¹ powiedzia³: „Moi panowie, zarzucono
mi, ¿e nie znam jêzyka polskiego, który przecie¿ tak
samo jest mow¹ ojczyst¹ dla mnie, jak i dla ka¿dego
z panów. Prawda, ¿e przez ci¹g³e przebywanie w
nak³adach naukowych niemieckich, zaniedba³em
cokolwiek naszej mowy, ¿e przez d³ugie lata
brakowa³o mi zupe³nego æwiczenia i wprawy w
mówieniu po polsku. Uwa¿aæ sobie jednak bêdê za
pierwsze obowi¹zek, aby braki te w jak najkrótszym
czasie uzupe³niæ i mam nadziejê, ¿e niezad³ugo
zdo³am i w tym kierunku uczyniæ zadoœæ wszelkim
wymogom, jak tego ¿¹daæ mo¿na od profesora
Uniwersytetu Jagielloñskiego”.

Tej narodowej deklaracji Mikulicz nigdy nie
odwo³a³, a - dodajmy - ¿e jego poprzednik na tej
katedrze wyk³ada³ tu po niemiecku! Mikulicz
dotrzyma³ s³owa, w piêknym literackim jêzyku
polskim napisa³ i opublikowa³ oko³o 30 prac
naukowych. Zawiedziony jednak w nadziejach na
budowê nowej kliniki, któr¹ mu obiecywano,
zmêczony utyskiwaniem ¿ony, która nie znaj¹c
polskiego, nie czu³a siê za dobrze w krakowskim
œrodowisku - po piêciu latach znakomitej pracy, nie
bez wewnêtrznych oporów opuszcza Kraków i
przenosi siê do Królewca. A jak bardzo powa¿nie
myœla³ o tej klinice, œwiadcz¹ podró¿e po
europejskich  klinikach  z architektem Sarem,
odbywane w celu zapoznania siê z najlepszymi
wzorami. Na wieœæ o zamiarze Mikulicza opuszczenia

Krakowa dosz³o do demonstracji m³odzie¿y
akademickiej pod oknami mieszkania profesora, a
Rada Wydzia³u Lekarskiego oraz rektor UJ Tarnowski
równie¿ prosili Mikulicza o pozostanie. Do Krakowa
przyby³ niechciany, opuszcza³ go ku powszechnemu
¿alowi.

*
W Królewcu pracuje trzy lata. W tym czasie

nie zrywa wiêzi z Krakowem. Przesy³a do
krakowskiego „Przegl¹du Lekarskiego” swoje prace
naukowe pisane po polsku. Gdy otrzymuje
propozycjê objêcia katedry na Wydziale Lekarskim
we Wroc³awiu, przenosi siê tu w sierpniu 1890.

Katedra chirurgii mieœci³a siê w ówczesnym
szpitalu Wszystkich Œwiêtych (dziœ Szpital
Wojewódzki). Trafi³ na okres budowy nowych klinik
w peryferyjnej wtedy dzielnicy Wroc³awia -
Szczytnikach. Pod jego nadzorem ukoñczono w roku
1891 klinikê chirurgiczn¹ przy ówczesnej
Tiergartenstrasse 66 (obecnie ul. Sk³odowskiej-Cu-
rie). Zespó³ bloku operacyjnego nie odpowiada³
jednak Mikuliczowi, tote¿ wszcz¹³ starania o
dobudowanie nowej sali operacyjnej, uwieñczone
powodzeniem dopiero w roku 1897. Nowa sala
operacyjna okaza³a siê najwiêksz¹ i
najnowoczeœniejsz¹ w ówczesnej Europie.
Dokonywane w niej przez Mikulicza nowatorskie
zabiegi operacyjne sta³y siê magnesem
przyci¹gaj¹cym chirurgów z ca³ego œwiata.

Z Wroc³awia czêsto wyje¿d¿a³ na naukowe
kongresy i nieraz dalekie konsultacje lekarskie
(Charków, Moskwa, Kijów, Petersburg). Na
konsultacje wzywano go czêsto równie¿ do Krakowa.
Mikulicz uwielbia³ jazdê poci¹giem.

W kwietniu 1903 wyruszy³ w towarzystwie
najstarszej córki Hildy statkiem z Genui do Ameryki.
By³a to podró¿ naukowa po³¹czona z wyg³aszaniem
odczytów i wykonaniem kilku pokazowych operacji.
W USA by³ fetowany nader uroczyœcie. Otrzyma³ do
dyspozycji wagon-salonkê, którym jeŸdzi³ po USA i
Kanadzie. Kolejno odwiedzi³: Nowy Jork, Buffalo,
Cleveland, Chicago, Rochester Mines, Filadelfiê, Bo-
ston, Baltimore, Waszyngton, Montreal i Ouebec. W
Filadelfii otrzyma³ honorowy doktorat i honorowe
cz³onkostwo Filadelfijskiego Zwi¹zku Lekarzy.
W Rochester - siedzibie s³ynnej kliniki braci Mayo -
Mikulicza podejmowa³  uroczystym bankietem
miejscowy milioner Eugeniusz Piotrowski.
Gospodarz, gdy zauwa¿y³ na mankiecie koszuli
Mikulicza spinkê z herbem, przeszed³ do domowej
biblioteki, z której przyniós³ polski herbarz. Odnalaz³
herb Gozdawê, którym w³aœnie pieczêtowa³ siê
Mikulicz. Ten drobny incydent by³ dla Mikulicza
brzemienny w skutki. Potwierdzony przez
dociekliwego Amerykanina rodowód polski
spowodowa³, ¿e w Ameryce uwa¿a siê Mikulicza za
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Polaka, pomimo ¿e przecie¿ przebywa³ jako profesor
pruskiego uniwersytetu wroc³awskiego.
W roku 1904 Mikulicz odby³ ostatni¹ podró¿
naukow¹ do Anglii, gdzie zosta³ uhonorowany
doktoratem Uniwersytetu w Glasgow.

Po powrocie do Wroc³awia Mikulicz poczu³
siê os³abiony. K³adziono to na karb bardzo
intensywnej i mêcz¹cej podró¿y. Sam mistrz
diagnostyki schorzeñ nowotworowych ¿o³¹dka
(dysponowa³ swoistym
rekordem 183 wykonanych
osobiœcie operacji nowotworu
¿o³¹dka) nie rozpozna³
wczeœnie raka ¿o³¹dka u siebie.
Pod koniec roku 1904
zdecydowa³ siê na operacjê.
Stwierdzono nieoperacyjnego
raka ¿o³¹dka. Mikuliczowi
wyjaœniono, ¿e cierpi z powodu
przeponowej przepukliny,
licznych zrostów i chronicznego
zapalenia trzustki. Owo
wyjaœnienie by³o bardzo prawdopodobne i chyba
Mikulicza przekona³o. A mo¿e chcia³ w to wierzyæ.
23 marca 1905 wykona³ we Wroc³awiu swoj¹ ostatni¹
operacjê - amputacjê koñczyny. Ale choroba
nieub³aganie rozwija³a siê. Mikulicz by³ z ka¿dym
dniem coraz s³abszy. Wyjecha³ ponownie na
Lazurowe Wybrze¿e w z³udnej nadziei ratowania
zdrowia. W Meranie dosta³ po raz pierwszy
intensywnego krwotoku ¿o³¹dkowego. Pospiesznie
powróci³ do Wroc³awia, tym razem ju¿ bez z³udzeñ.
Zmar³ 14 czerwca 1905. W ostatnich dniach ¿ycia
pogodzony z losem napisa³: „Umieram bez wszelkiej
urazy i z uczuciem zadowolenia z ¿ycia. Pracowa³em
wed³ug swoich si³ i znalaz³em na œwiecie uznanie i
szczêœcie”. Odszed³ œwiadomy swych wielkich
dokonañ.

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

Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy grobie Mikuli-
cza w latach 50-tych - nied³ugo po odkryciu grobu na cmen-
tarzu w Œwiebodzicach. Zdjêcia przekaza³a nie¿yj¹ca ju¿ Pani
Alina Mizerska by³a Dyrektor L.O w Œwiebodzicach.

Bogactwo piêknych krajobrazów, górzysta
ziemia wa³brzyska zawdziêcza romantycznym rzecz-
nym dolinom. Wzd³u¿ biegów strumieni wij¹ siê
w¹skie œcie¿ki, pn¹ce siê po stromych zboczach skal-
nych w¹wozów, ods³aniaj¹c wci¹¿ nowe widoki na
jasn¹ wiosenn¹ zieleñ na tle ciemnego, wysokopien-

nego jod³owego lasu. Najpiêk-
niejsz¹ i najbardziej znan¹ z
tych dolin jest Ksi¹¿añska do-
lina, która oko³o 1800 roku
poprzez budowê œcie¿ek udo-
stêpniona zosta³a turystom, a
która „nowy zamek” od „sta-
rego zamku” oddziela.

Na stromo z trzech
stron opadaj¹cym skalistym
stoku znajduje siê wszystko, co
do starego zamku nale¿y. Mo-
stem zwodzonym, poprzez

ostro³uczn¹ bramê flankowan¹ dwiema okr¹g³ymi
wie¿ami wchodzimy na rozleg³e zamkowe podwó-
rze, dalej poprzez obszern¹ salê rycersk¹, salê bie-
siadn¹ do sali turniejowej, gdzie ujrzymy zgroma-
dzone chor¹gwie i broñ u¿ywane w turnieju rycer-
skim, który odby³ siê tu w 1800 roku. W zbrojowni
mo¿emy ogl¹daæ liczne stare eksponaty, które po
czêœci w dobrach Hochbergów zbierane by³y, po czê-
œci darowane przez Wroc³awskie Cechy w momen-
cie ich rozwi¹zywania. Jest tu tak¿e kaplica zamko-
wa i zamkowe wiêzienie.

Opisa³: Pawe³ Hencke ze Zgorzelca.
Artyku³ z: Ojczyzna. Dodatek do „Nowego Zgorzeleckiego
Kuriera” Nr 10 z dnia 10 marca 1936 roku.

T³umaczenie w³asne artyku³u udostêpnionego przez Pana
Daniela Wojtuckiego.

Stary Ksi¹¿Stary Ksi¹¿Stary Ksi¹¿Stary Ksi¹¿Stary Ksi¹¿
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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

„De„De„De„De„Defffffalin” alin” alin” alin” alin” cz. Icz. Icz. Icz. Icz. I
Tekst pochodzi z roku 1976.

Obecne przedsiêbiorstwo „Defalin” zosta³o
za³o¿one w 1911 roku pod nazw¹ Fabryka Lin i Sia-
tek, w³aœcicielem którego by³ Richard Fischner.

W 1945 r. przedsiêbiorstwo zosta³o przejête
przez Polaków, otrzyma³o nazwê Œwiebodzickie Za-
k³ady Lin i Powrozów i podporz¹dkowane zosta³o
Zjednoczeniu Artyku³ów i Tkanin Technicznych w
£odzi.

W latach 1945 – 1947 przedsiêbiorstwo ist-
nia³o jako samodzielne, natomiast w latach 1948 –
1949 wchodzi³o w sk³ad kombinatu z siedzib¹ w Biel-
sku jako oddzia³ w Œwiebodzicach.

W 1950 roku nast¹pi³o ponowne wyodrêb-
nienie i od tego czasu przedsiêbiorstwo dzia³a jako
jednostka samodzielna. W 1961 r. zmieniono nazwê
zak³adu na „Dolnoœl¹ska Fabryka Lin i Sznurów
Technicznych „Defalin”, która to nazwa pozosta³a
do chwili obecnej.

Zarz¹dzeniem Ministra Przemys³u Lekkiego
z dnia 20 grudnia 1974 r. przedsiêbiorstwo powiek-
szone zosta³o o Niemodliñsk¹ Wytwórniê Przêdzy
Technicznej. Jednostk¹ nadrzêdn¹ zosta³o Zjedno-
czenie Przemys³u Filcowego i Tkanin Technicznych
w £odzi a naczeln¹ Ministerstwo Przemys³u Lekkie-
go w Warszawie. Przedsiêbiorstwo posiada osobo-
woœæ prawn¹ i dzia³a na zasadzie pe³nego w³asnego
rozrachunku gospodarczego. Przedsiêbiorstwem kie-
ruje dyrektor, przy pomocy zastêpcy do spraw tech-
niczno – produkcyjnych i g³ównego ksiêgowego.
a. profil produkcyjny.
Nowo uruchomione przedsiêbiorstwo posiada³o zni-
kom¹ iloœæ parku maszynowego jak te¿ budowli. Pra-
cowa³o na jedn¹ zmianê a produkcja w 50% wyko-
nywana by³a rêcznie. Wielkoœæ produkcji siêga³a rzê-
du kilkudziesiêciu ton miesiêcznie, rocznie produ-
kowana oko³o 400 ton wyrobów. Od 1947 roku
przedsiêbiorstwo rozpoczê³o produkcjê lin sizalo-
wych i manilowych z przeznaczeniem na wyposa¿e-
nie statków ¿eglugi handlowej i rybackiej. Produk-
cja lin okrêtowych stanowi³a oko³o 50% ogó³u pro-
dukcji. Pozosta³e 50% produkcji stanowi³y nastêpu-
j¹ce wyroby:
- liny konopne,
- liny stra¿ackie
- szczeliwa kanalizacyjne,
- lejce i postronki,

- szpagaty,
- sznury techniczne, krêcone i plecione.
Taka struktura asortymentowa utrzymywa³a siê do
1960 roku. Pocz¹wszy od tego okresu struktura pro-
dukcji ulega³a ci¹g³ym zmianom.
G³ówne zmiany struktury asortymentowej nast¹pi³y
w 1971 r. w ramach specjalizacji bran¿y. Zmiany te
polega³y na:
- przekazaniu do „Belizan” w Bielsku produkcji
wszystkich wyrobów plecionych, lin sizalowych i
manilowych,
- przekazanie produkcji szpagatu do przemys³u lniar-
skiego,
- przejêciu produkcji szczeliw kanalizacyjnych z za-
k³adu powroŸniczego w £odzi,
- przejêciu z zak³adu w Bêdzinie produkcji sznur-
ków technicznych krêconych,
- wprowadzenie produkcji sznurka snopowi¹za³ko-
wego sizalowego,
- rozpoczêcie produkcji wyrobów z w³ókien sztucz-
nych i chemicznych, jak:
a. sznurki bawe³nopodobne wiskozowe ozdobne i z
polinosicu,
b. sznurki wiskozowe,
c. sznurki bistorowe,
d. szczeliwo bistorowe z przêdzy i taœmy,
e. sznurek snopowi¹za³kowy polipropylenowy.
Lata nastêpne, a¿ do chwili obecnej, to ci¹g³e zwiêk-
szanie udzia³u produkcji wyrobów z w³ókien sztucz-
nych i chemicznych.
Wielkoœæ produkcji w poszczególnych okresach w
jednostkach naturalnych (tonach) przedstawia siê
nastêpuj¹co:
rok 1946 – pó³fabrykaty 100 – wyroby gotowe 200
– razem 300
rok 1949 - pó³fabrykaty 700 – wyroby gotowe 900 –
razem 1.600
rok 1955 – pó³fabrykaty 810 – wyroby gotowe 1.335
– razem 2.145
rok 1960 – pó³fabrykaty 1.150 – wyroby gotowe
1.742 – razem 2.892
rok 1965 – pó³fabrykaty 1.336 – wyroby gotowe
2.181 – razem 3.517
rok 1970 – pó³fabrykaty 1.346 – wyroby gotowe
3.688 – razem 5.034
 rok 1975 – pó³fabrykaty 4.440 – wyroby gotowe
8.460 – razem 12.900
•ród³o: Dzia³ Planowania.
Wzrost produkcji uzyskiwany by³ g³ównie w wyni-
ku zwiêkszenia zatrudnienia, a wiêc czynnika eks-
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tensywnego.
Zmiany zatrudnienia w przedsiêbiorstwie na prze-
strzeni lat 1946 – 1975 przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹-
co:
rok 1946 zatrudnienie 70 zmianowoœæ 1,0
rok 1949 zatrudnienie 174 zmianowoœæ 1,5
rok 1955 zatrudnienie 281 zmianowoœæ 2,6
rok 1960 zatrudnienie 254 zmianowoœæ 2,6
rok 1965 zatrudnienie 278 zmianowoœæ 2,8
rok 1970 zatrudnienie 270 zmianowoœæ 2,8
rok 1975 zatrudnienie 400 zmianowoœæ 2,87
Gwa³towny wzrost zatrudnienia w 1975 r. wynik³ z
powiêkszenia przedsiêbiorstwa o Niemodliñsk¹ Wy-
twórniê Przêdzy Technicznej w Niemodlinie.
•ród³o: Dzia³ Planowania.
Przedsiêbiorstwo systematycznie poprawia strukturê
zatrudnienia. Wzrasta udzia³ pracowników z wykszta³-
ceniem wy¿szym i œrednim w ogólnej liczbie zatrud-
nionych.
Poprawa struktury zatrudnienia nastêpuje w wyniku:
- uzupe³nienia wykszta³cenia pracowników,  których
kwalifikacje nie spe³niaj¹ wymogów taryfikatora,
- zatrudnienie absolwentów szkó³ wy¿szych na pod-
stawie umów przedwstêpnych i stypendialnych.
„Defalin” jest przedsiêbiorstwem przestarza³ym wy-
magaj¹cym gruntownej modernizacji. Posiada ma³¹
powierzchniê produkcyjn¹. Hale produkcyjne to sze-
reg parterowych, ca³kowicie wyeksploatowanych bu-
dynków. Równie¿ park maszynowy jest przestarza-
³y, o wysokim stopniu zu¿ycia fizycznego i moral-
nego. Oko³o 95% maszyn zosta³o zainstalowanych
przed rokiem 1945. Na 66 maszyn znajduj¹cych siê
w przedsiêbiorstwie, tylko 13 zainstalowano po II
wojnie œwiatowej, natomiast sprzed I wojny pocho-
dzi a¿ 9 maszyn. Oko³o 80% maszyn posiada okres
eksploatacji ponad 30 lat podczas gdy œredni wiek
eksploatacji maszyn przêdzalniczych wynosi 12 lat.
Ze wzglêdu na du¿e wyeksploatowanie maszyn, ich
przestarza³oœæ, koszt remontu kapitalnego przekra-
cza pierwotn¹ wartoœæ maszyn. Dlatego te¿ remon-
tów kapitalnych w przedsiêbiorstwie nie wykonuje
siê. Remonty œrednie i bie¿¹ce przeprowadza siê czê-
œciej ni¿ wskazuj¹ na to normatywy remontowe. Trud-
noœci w naprawianiu maszyn i przeprowadzaniu re-
montów pog³êbia fakt, ¿e w przedsiêbiorstwie nie ma
dwóch takich samych maszyn, wszystkie pochodz¹
z ró¿nych form i z ró¿nych okresów. Wykorzystanie
maszyn na zmianach charakteryzuje wspó³czynnik
zmianowoœci, który w przedsiêbiorstwie wynosi 2,87.
Wzrost tego wspó³czynnika zwi¹zany jest z usuwa-
niem dysproporcji w zdolnoœciach produkcyjnych
poszczególnych grup maszyn i urz¹dzeñ, z ulepsze-
niem planowania produkcji oraz z usprawnianiem za-
opatrzenia i popraw¹ organizacji pracy. Prowadze-
nie produkcji i jej planowanie w warunkach wystê-
puj¹cych obecnie w przedsiêbiorstwie jest powa¿nie

utrudnione, a dalszy wzrost produkcji wrêcz niemo¿-
liwy. Chc¹c kontynuowaæ politykê intensywnego i
harmonijnego rozwoju, któr¹ przedsiêbiorstwo ob-
ra³o, musi przeprowadziæ gruntown¹ modernizacjê.
Tak¹ w³aœnie modernizacjê planuje siê na lata 1976
– 1978. Polegaæ ma ona na wybudowaniu nowych
hal produkcyjnych wraz z zapleczem socjalnym,
wymianie parku maszynowego i adaptacji obecnych
pomieszczeñ produkcyjnych na warsztaty mechanicz-
no – energetyczne.

Œwiebodzickie zegary
Zegar sto³owy z firmy
Gustaw Becker o obu-
dowie fornirowanej
mahoniem posiada
mechanizm budzenia.
Sygnowany na tarczy
napisem Gustaw Bec-
ker, a na mechanizmie
GB z kotwic¹ i ko-
ron¹. Wymiary: wyso-
koœæ18cm. szerokoœæ
15cm. g³êbokoœæ

10cm.

Star e widokówki

ul. Mikulicza (ze zbiorów Pana M. Miko³ajczaka).


