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Chronologia dziejów
Pod koniec czerwca Rada Miejska podjê³a dwie
uchwa³y, na mocy których dosz³o do przekszta³cenia
dotychczasowego Zak³adu Obs³ugi Komunalnej. Zmiany
nast¹pi³y z dniem 1 sierpnia.
W miejsce jednego zak³adu powsta³y dwa, ka¿dy
skupiony na innym rodzaju dzia³alnoœci. Obecny ZOK
zmieni³ nazwê na Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej z
siedzib¹ przy ul. Œwidnickiej 7. Utworzony zosta³ zak³ad
bud¿etowy p/n Zak³ad Gospodarki Komunalnej z siedzib¹
przy ul. Strzegomskiej 30.
Przedmiotem dzia³alnoœci Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej bêdzie prowadzenie sfery spraw mieszkaniowych,
a w szczególnoœci:
- dzia³alnoœæ eksploatacyjna budynków mieszkalnych
przyjêtych w administrowanie,
- wykonywanie remontów bie¿¹cych i kapitalnych zasobów bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie Zak³adu oraz
przyjêtych w administrowanie,
- utrzymanie estetyki, czystoœci i porz¹dku na posesjach
zasobów mieszkaniowych gminy,
- œwiadczenie us³ug pogrzebowych i obs³ugi cmentarzy,
- eksploatacja i utrzymanie targowiska miejskiego,
- utrzymanie i konserwacja placów zabaw na podwórkach
i terenach przydomowych,
- organizowanie i prowadzenie robót interwencyjnych i
publicznych,
- wykonywanie dekoracji œwi¹tecznej miasta i oflagowañ
z okazji œwi¹t pañstwowych.
Dyrektorem Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej zosta³a
mgr. in¿. Jadwiga Dziemba, natomiast z-c¹ Dyrektora ds.
Technicznych Waldemar Tomczak.
Przedmiotem
dzia³alnoœci
Zak³adu
Gospodarki
Komunalnej jest prowadzenie gospodarki komunalnej i
nadzór nad œwiadczeniem us³ug komunikacyjnych w
Gminie.
W szczególnoœci do zadañ Zak³adu Obs³ugi Komunalnej
nale¿y wykonywanie prac i œwiadczenie us³ug w zakresie:
- gospodarka zasobami komunalnymi,,
- wykonywanie remontów bie¿¹cych i kapitalnych zasobów bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie zak³adu, przejêtych w
administrowanie,
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- utrzymanie estetyki i czystoœci ulic, chodników, placów
i terenów zieleni miejskiej,
- utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i parków,
- zadrzewianie miasta i wykonywanie prac pielêgnacyjnych przy drzewach,
- oczyszczanie miasta i wywóz nieczystoœci sta³ych i
p³ynnych,
- segregacja odpadów,
- dzia³alnoœæ eksploatacyjna wysypisk i gruzowisk
miejskich,
- eksploatacja i utrzymanie oraz remonty dróg.
Dyrektorem Zak³adu Gospodarki Komunalnej zosta³ mgr.
in¿. Jan Skwirtniañski, natomiast G³ównym Specjalist¹ ds.
Komunalnych Wiktor Krawczyk.
Z ka¿dym rokiem zmniejsza siê liczba mieszkañców
miasta i tak:
w roku 2002 by³o nas 23.868 , w roku 2003 – 23.677, w
roku 2004 – 23.550 a w roku 2005 (na koniec lipca) –
23.504.
W zwi¹zku z budow¹ pomnika Papie¿a Jana Paw³a II z
Placu Jego Imienia zosta³ usuniêty pomnik Jana Mikulicza
i ustawiony przed wejœciem do Szpitala Miejskiego przy
ul. M. Curie Sk³odowskiej.
Przedsiêbiorstwo „Alsthom” (dawna „Refa”) zmieni³o po
raz kolejny nazwê. Obecnie nazywa siê Areva.

Stara widokówka

(Rynek)

Emil Krebs
geniusz jêzykowy wszechczasów.
T³umaczenie w³asne tekstu z niemieckiej strony internetowej
poœwiêconej temu niezwyk³emu cz³owiekowi.

Emil Krebs urodzi³ siê 15 listopada 1867 roku w
Œwiebodzicach na Œl¹sku, a zmar³ 31 marca 1930 roku w
Berlinie. By³ niemieckim znawc¹ chiñszczyzny i wielkim
geniuszem jêzykowym. Doskonale, zarówno w mowie jak
i piœmie zna³ 68 jêzyków, a pos³ugiwa³ siê a¿ 120 jêzykami.
Wczesne lata.
Urodzi³ siê w Œwiebodzicach w dniu 15 listopada
1867 roku jako syn majstra ciesielskiego Bogus³awa
Krebsa i Pauliny z domu Scholz. Ale ju¿ w
najwczeœniejszym wieku dzieciêcym, bo ju¿ w 1870 roku
przeprowadzi³ siê ze swoimi
rodzicami do Esdorf (Opoczka k/Œwidnicy). Tam uczêszcza³ do wiejskiej szko³y,
ale w latach 1878 – 1880 by³
znowu¿ uczniem szko³y w
Œwiebodzicach. (Realschule

– obecna Szko³a Podstawowa
nr 3 przy ul. Œwidnickiej 13)
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Od 1880 do 1887 roku uczy³
siê w gimnazjum w Œwidnicy. W czasie nauki w
gimnazjum uczy³ siê ³aciny,
jêzyka francuskiego, hebrajskiego i klasycznej greki. W
tym samym czasie w
gimanzjum zacz¹³ siê te¿
uczyæ nowej greki, jêzyka
angielskiego i w³oskiego. W
nied³ugi czas potem: hiszpañskiego, rosyjskiego, polskiego, hebrajskiego, arabskiego i tureckiego. W dniu 17
marca 1887 roku opuszcza Emil Krebs jako maturzysta
œwidnickie gimnazjum i rozpoczyna w semestrze letnim
(1887r)
studia
teologiczne
na
Uniwersytecie
Wroc³awskim. W tym czasie mówi on ju¿ p³ynnie
dwunastoma jêzykami. Ale ju¿ w nastêpnym pó³roczu
rozpoczyna te¿ studia prawnicze na Uniwersytecie
Berliñskim. Naturalnie, obok tej nauki, d¹¿¹c
maksymalnie do wiedzy uczy siê nowych jêzyków. Z tego
powodu, nowo otwierane Seminarium Wschodnie
przyci¹ga go jak magnez. Chcia³by on nauczyæ siê
wszystkiego co tam jest oferowane, a przede wszystkim
chce nauczyæ siê jêzyka chiñskiego z tego chocia¿by
powodu, ¿e jest on bardzo trudny. 24 lipca 1890 roku zda³
on bardzo dobrze w Seminarium Wschodnich Jêzyków
przy Uniwersytecie Berliñskim egzamin t³umacza jêzyka
chiñskiego. W przeci¹gu dwóch lat tak opanowa³ jêzyk
chiñski i wszelkie jego niuanse jêzykowe, ¿e w tym móg³
mu tylko dorównaæ biegle wykszta³cony krajowiec.
Pomimo jego wprost namiêtnego poci¹gu do jêzyków
obcych, nie zaniedba³ on studiów prawniczych i po
przepisowych szeœciu semestrach (pó³roczach) w dniu 12
czerwca 1891 roku zda³ egzamin z wynikiem bardzo

dobrym. Potem wstêpuje Emil Krebs jako aplikant
s¹dowy na s³u¿bê w „Królewskim Pruskim S¹dzie
Okrêgowym w Gottesberg (Boguszowie?). Wielkanoc¹
1892 roku sta³ siê on sprawozdawc¹ przy S¹dzie
Apelacyjnym w Berlinie, cz³onku tureckiej klasy
Seminarium Jêzyków Wschodnich Uniwersytetu
Berliñskiego. 30 wrzeœnia 1893 roku wyje¿d¿a aplikant
s¹dowy Emil Krebs do Pekinu jako t³umacz-aspirant.
Pobyt w Chinach.
5 grudnia 1893 roku przyby³ Emil Krebs do
Pekinu, gdzie pe³ni³ swój zakres dzia³ania, a¿ do zerwania
w
pierwszej
wojnie
œwiatowej
stosunków
dyplomatycznych z Chinami, i swojego ostatecznego
wyjazdu z Chin w dniu 25 marca 1917 roku.
10 Maja 1896 roku powierzono mu zapoznanie siê
ze s³u¿bowymi obowi¹zkami drugiego t³umacza przy
Cesarskim Poselstwie w Pekinie. 7 paŸdziernika tego
samego roku otrzyma³ on tê posadê. Jako
poœrednik rozmów z chiñskimi politykami,
zyskiwa³ on ze wzglêdu na swoje uzdolnienia
coraz wiêksze znaczenie. Wykorzystuj¹c
zamordowanie dwóch misjonarzy w prowincji
Shantug, Rzesza Niemiecka w listopadzie 1897
roku
w
ramach
rêkojmi
uzyskania
„odszkodowania” zarz¹da³a obsadzenia jego osb¹
stanowiska w Tsingtao. Od 10 listopada 1897 roku
a¿ do lutego 1898 roku by³ Krebs tymczasowo
przydzielony do niemieckiej grupy doradczej,
oddanej do dyspozycji przy³¹czaj¹cych cesarsk¹
guberniê do obszaru Kiautschou. A¿ do 30 lipca
1900 roku dzia³a³ Krebs w zarz¹dzie guberni
Kiautschou, po czym wróci³ znowu do
Niemieckiego Poselstwa w Pekinie.
Od listopada 1897 roku do lipca 1900 roku by³ to
dla Krebsa czas, w którym czynnoœci wykracza³y
znacznie poza obowi¹zki t³umacza i dawa³y
sposobnoœæ do bardziej bli¿szego kontaktu z
chiñskimi urzêdami ni¿ z pojedynczymi osobami.
16 lipca 1901 roku Emil Krebs zosta³ pierwszym
t³umaczem przy Poselstwie w Pekinie. By³ ona bardzo
sznowany przez Chiñczyków. Nie tylko w Waichiaopu,
chiñskim Urzêdzie Spraw Zagranicznych, tak¿e w innych
chiñskich urzêdach by³ on bardzo ceniony. Nawet
chiñskie autorytety zasiêga³y jego rady w gramatycznych
pytaniach ich w³asnego jêzyka. Wiedzieli, ¿e Emil Krebs
jest pierwszorzêdnym jêzykoznawc¹ chiñskiego.
15 lutego 1912 roku by³ nadany mu tytu³ radcy
legacyjnego. 5 lutego 1913 roku w Niemieckim
Cesarskim Konsulacie w Shangaiu Emil Krebs o¿eni³ siê
z pani¹ Mande Heyne z domu Glasewald, która by³a
najstarsz¹ córk¹ radcy sprawiedliwoœci Glasewalda w
Magdeburgu. W lutym i marcu 1914 roku powierzono mu
przedstawicielstwo Haxthausen i odby³ on w zwi¹ku z tym
podró¿ po œrodkowych i po³udniowych Chinach. 8
sierpnia 1914 roku udzielono mu tak¿e prawa do
czynnoœci o charakterze urzêdu stanu cywilnego przy
Poselstwie. Poniewa¿ w wykszta³conych ko³ach Pekinu
by³ on chêtnie widzianym goœciem, dosz³o do tego, ¿e
tak¿e chiñska cesarzowa, czêsto jako rozmówcê
zaprasza³a go do siebie. W marcu 1917 roku nast¹pi³o

zerwanie stosunków dyplomatycznych miêdzy Niemcami
i Chinami, dlatego 25 marca wyjecha³ Krebs z Pekinu.
Powrót do Berlina.
23 maja 1917 roku przyby³ on do Berlina. Jego
wielkie zdolnoœci nie zosta³y ju¿ nale¿ycie wykorzystane.
8 wrzeœnia 1917 roku, ze skutkiem od 1 stycznia 1918
roku, by³ on wskutek rozwiazania Poselstwa w Pekinie
przeniesiony w tymczasowy stan spoczynku. Pomijaj¹c
chwilowe zatrudnienia go (listopad/grudzieñ 1917 r.) przy
redagowaniu wiadomoœci dla wschodu, by³ przydzielony
Emil Krebs dopiero po pierwszej wojnie œwiatowej w
1921 roku do s³u¿by szyfruj¹cej Urzêdu Spraw
Zagranicznych i w 1923 roku, dodatkowo tak¿e w s³u¿bie
jêzykoznawczej.
31 marca 1930 roku umar³ on w swoim
mieszkaniu w Berlinie – Charlotenburg przy Alei Lipowej
26 – na udar mózgu. Na cemntarzu w Stahnsdorfer
Zachodnim zanlaz³ on swoje – do dziœ w patronacie
pielêgnowane – ostatnie miejsce spoczynku (sektor I,
kwatera 81).
Jego prywatna biblioteka licz¹ca ponad 3.500
tomów i pism w oko³o 120 jêzykach znajduje siê w
Narodowej Bibliotece w Waszyngtonie.
Emil Krebs nie dzia³a³ naukowo i nie pozostawi³
po sobie tak¿e znacz¹cych naukowych dzie³. Godne
wzmiankowania jest podejmowane przez Wilhelma Grube
t³umaczenie i przez Emila Krebsa rozszerzone
t³umaczenie „Chinesische Schattenspiele" wydane w
Monachium w 1915 roku.
Mózg geniusza jêzykowego.
Emil Krebs by³ geniuszem jêzykowym. Kiedy w
1930 roku umiera³ w wieku 63 lat, opanowa³ on bardzo
p³ynnie wiêcej ni¿ 60 jêzyków. Dla przyk³adu: tylko
trzech tygodni potrzebowa³ on by nauczyæ siê
ormiañskiego w mowie i piœmie.
W archiwum Instytutu Badañ nad Mózgiem w
Düsseldorfie znajduj¹ siê zdjêcia i sprawozdanie
Eugeniusza Zeitza który pisze, ¿e „Emil Krebs w
codziennym ¿yciu by³ nadzwyczaj niezaradny”, jednak
„pedantycznie porz¹dny”, kiedy to o uczenie siê jêzyków
obcych chodzi³o. Ogólnie Krebs by³ ma³omówny i
nietowarzyski.
Krebs ka¿dym jêzykiem bez dialektu móg³ mówiæ
i mia³ fenomenalny sposób na tworzenie wyrazów. Wiele
anegdot mówi o tym, ¿e Emil Krebs dla przyk³adu tak
doskonale opanowa³ jêzyk chiñski, ¿e nawet
lingwistyczne dowcipy móg³ robiæ – a wiêc móg³
wykorzystywaæ dwuznacznoœci w jêzyku chiñskim, co
wymaga niezwyk³ego kunsztu.
W düsseldorfskim archiwum, miêdzy tysi¹cami
innych, le¿¹ tak¿e zakonserwowane do badañ plastry
mózgu Emila Krebsa. Badacze tego mózgu z dzisiejszego
punktu widzenia przypuszczaj¹, ¿e by³ on nie tylko na owe
czasy trudny w obejœciu i dziwak. Przystêpuj¹c do uczenia
siê jêzyka, ka¿dorazowo budowa³ cztery kolumny z
butelek piwa. Wtedy biega³ nago dooko³a tych kolumn – i
uczy³ siê i pi³. Jest to ob³¹kane? Jest to normalne? Czy jest
to mo¿e tylko splin? Jedno jest wszak¿e pewne: Nie ka¿dy
geniusz jest ob³¹kany i nie ka¿dy psychicznie chory jest
geniuszem.

Jan Mikulicz - Radecki
Cz. III - T³umaczenie w³asne

W marcu 1875 roku zda³ Mikulicz egzamin
pañstwowy (III egzamin nazwany œcis³ym) z którym w
Austrii zwi¹zany jest stopieñ doktora. Szybko, po zdanym
egzaminie zarêczy³ siê on pokryjomu, a w nastêpnym roku
oficjalnie. Na d³ugo przedtem chcia³ on zostaæ chirurgiem.
Z obu chirurgicznych klinicystów Wiednia najbardziej
przyci¹ga³ go Billroth, chocia¿ wspó³praca z nim by³a
bardzo trudna i dostanie siê do kliniki Billrotha by³o
prawie nieosi¹galne. W Wiedniu zdarza³o siê to wówczas
g³ównie przez kliniczne poobiednie wizyty, w których
kandydaci mogli uczestniczyæ przez protekcjê. Przy
Billrothcie wizyty te organizowa³ Gussenbauen, który
studentów w miarê mo¿noœci trzyma³ z daleka; przy
Dumreicherze przeciwnie, Albert przyci¹ga³ intensywnie
studentów. Za to w klinice Dumreichera wszystkie
przypadki by³y przedstawiane systematycznie i
pedantycznie, a tym wiele schorzeñ ortopedycznych,
natomiast w klinice Billrotha rozpatrywanie przypadków
mia³o genialn¹ wszechstronnoœæ, podobny system
Mikulicz stosowa³ w swojej póŸniejszej pracy.
Po zdanym egzaminie ponownie baron Neumann
(ten, który na niego ju¿ w okresie studiów zwróci³
szczególn¹ uwagê) poleci³ Mikulicza Billrothowi i ten go
na listê notowanych operacyjnych wychowanków – tak siê
nazywa³o w Austrii lekarzy ochotników – wci¹gn¹³ i
jeszcze w kwietniu tego samego roku do kliniki powo³a³.
Przy klinice dzia³a³o wówczas 2 asystentów i 12
ochotników.
Kiedy Mikulicz po raz pierwszy u Billrotha siê
meldowa³, i zosta³ zaprowadzony do jego pokoju, zasta³
Billrotha z jego najm³odsz¹ córeczk¹, któr¹ on wozi³ „na
czworakach” doko³a sto³u. Billroth poprosi³ go, aby
jeszcze chwilê poczeka³, a¿ skoñczy zabawê z dzieckiem.
Po roku pobytu przy Billrothcie uda³o siê
Mikuliczowi raz z nim o swojej przysz³oœci w klinice
porozmawiaæ. Billroth zasadniczo przesiewa³ swoich
uczniów bardzo surowo. Kto mu do chirurgii nie wydawa³
siê w³aœciwy, nie trzyma³ go d³u¿ej w klinice. Tak¿e
Mikulicz stosowa³ póŸniej u siebie t¹ sam¹ zasadê.
Billroth radzi³ mu wówczas ¿yczliwie aby chirurgii
zaniecha³, przede wszystkim z tego wzglêdu, ¿e uwa¿a³
Mikulicza za zbyt s³abego fizycznie do trudnego zawodu
chirurga. Mikulicz by³ wówczas cieleœnie doœæ mizerny.
W¹t³y i chudy by³ on zawsze, zaœ teraz wskutek ciê¿kiej
pracy wygl¹da³ wrêcz na anemika. Nie bez znaczenia dla
Billrotha by³a tak¿e nerwowoœæ Mikulicza, widoczna
prawie dla wszystkich szczególnie kiedy pracowa³ on
ciê¿ko tzw. oczna konwulsja. Mimo to trwa³ jednak
Mikulicz przy swoim postanowieniu. Co prawda, czêsto
jeszcze w okresie póŸniejszym, kiedy by³ on ju¿
asystentem ulega³ czêsto nastrojowi rozpaczy i
zniechêcenia. Szczególnie od swoich zarêczyn mêczy³a go
niepewnoœæ zwi¹zana z przysz³oœci¹. Raz nawet zupe³nie
serio zamierza³ zaj¹æ siê ginekologi¹. Odwiedzi³ nawet w
tym celu klinikê po³o¿nicz¹, wróci³ jednak stamt¹d
rozczarowany i w innym nastroju: ginekologia, tak jak ona
wówczas funkcjonowa³a, nie podoba³a siê mu zupe³nie.
Kiedy indziej chcia³ iœæ jako drugorzêdny lekarz do 3

wiedeñskiego szpitala. Praca w klinice Billrotha by³a
podobna w wielu przypadkach do tej, jak¹ póŸniej
stosowa³ Mikulicz w swojej klinice we Wroc³awiu.
Ochotnik uczy³ siê w gruncie rzeczy od asystenta, asystent
od szefa. Najznaczniejszymi poprzednikami przy klinice
byli wówczas Gussenbauer, Wölfler, Gersuny. Po trzy i
pó³rocznej pracy sta³ siê Mikulicz asystentem przy

Nedopils Stelle.

Czy to ochotnik czy asystent nie by³o ¿adnej
ró¿nicy, s³u¿ba by³a bardzo trudna. Billroth w klinice
stawia³ bardzo wysokie wymagania i po klinicznych
czynnoœciach przychodzi³ wtedy czas na naukowe prace.
Robocza radoœæ panowa³a wówczas w klinice. D³ugo w
noc, czasem nawet przez ca³¹ noc siedziano przy
mikroskopach albo przy innych czynnoœciach.
Mikulicz by³ we wszystkim nadzwyczaj
sumienny. Personel ba³ siê go, poniewa¿ on w najbardziej
niespodziewanym czasie noc¹ przychodzi³ odwiedziæ
pacjentów i doœæ czêsto przy³apywa³ personel na spaniu.
Klinika Billrotha znajdowa³a siê wówczas w
swoim œwietnym okresie: niewyczerpana si³a robocza,
genialne idee, wyborna diagnostyka i b³yskotliwa
technika. To musia³a byæ du¿a radoœæ, w ówczesnym
okresie pe³niæ funkcjê asystenta Billrotha. Miêdzy
Billrothem a jego uczniami istnia³ wówczas œcis³y
naukowy zwi¹zek, przez kilka zim odbywa³ on ze swoimi
asystentami, najczêœciej w niedzielne przedpo³udnia,
operacyjne æwiczenia przy zw³okach. O naukowej
gorliwoœci w klinice Billrotha œwiadcz¹ równie¿ liczne
publikacje Mikulicza. Billroth zachêca³ swoich uczniów
do najintensywniejszego i samodzielnego myœlenia w
pracy; osobiœcie zadawa³ im tylko tematy i wyk³ada³ swój
punkt widzenia; dalszy ci¹g zostawia³ on im. Natychmiast
pierwsza praca Mikulicza by³a celnym strza³em w
dziesi¹tkê. Sta³o siê to po oko³o pó³rocznym pobycie w
klinice, pewnego dnia podczas operacji prowadzonej
przez Billrotha. Rzuca³ on Mikuliczowi wyciête kawa³ki
tkanki z prostym spostrze¿eniem: „Panie doktorze
Mikulicz, móg³by pan to zbadaæ bli¿ej”. Nie mówi³ nic
ponadto . Po kilku tygodniach pokaza³ Mikulicz
Billrothowi preparaty i dos³ownie rozsadzi³ jego teoriê na
temat schorzenia, mianowicie: Billroth pojmowa³ proces
schorzenia jako miêsak, Mikulicz przeciwnie: jako
chroniczne zapalenie. Billroth sprawdza³ preparat bardzo
skrupulatnie i z najwiêkszym zainteresowaniem i zgodzi³
siê z Mikuliczem. Kaza³ mu zreszt¹ dalej pod¹¿aæ t¹ drog¹.
Na obszarze medycyny i chirurgii Billroth szybko
zacz¹³ ceniæ Mikulicza (porównaj listy Billrotha). Poza
s³u¿bowe kontakty Billrotha z lekarzami kliniki by³y
jednak bardzo ograniczone. Rzadko ktoœ móg³ odwiedziæ
jego dom. Billroth niezwykle szeroko wykorzystywa³
swoje zainteresowania. Poza scen¹ lekarsk¹ na pierwszym
miejscu jego zainteresowania by³a muzyka i ona to
decydowa³a w istocie rzeczy o tym, kto móg³ przebywaæ
w jego wielkim i towarzyskim domu. I to w³aœnie muzyka
bardzo szybko zbli¿y³a Billrotha i Mikulicza i
spowodowa³a bliskie i serdeczne miêdzy nimi stosunki.
Billroth by³ nie tylko wybornym znawc¹ muzyki, ale sam
bardzo chêtnie i dobrze gra³ na fortepianie. Wielcy
muzycy wiedeñscy, a tak¿e odwiedzaj¹cy Wiedeñ
przebywali u niego. Mikulicz pozna³ tam Brahmsa,
4 Goldmarka, Hanslicka, Saint-Saënsa i wielu innych.

Najbardziej Mikulicz ceni³ blisk¹ przyjaŸñ
miêdzy Billrothem a Brahmsem. Wiele nowych utworów
Brahmsa, dzie³a jego muzyki kameralnej, wokalne
kwartety i pieœni by³y s³yszane po raz pierwszy w³aœnie u
Billrotha, a przy walcach mi³osnych przy pierwszych
próbach towarzyszy³ autorowi Mikulicz gr¹ na cztery
rêce. Billroth gra³ czêsto, najwiêcej póŸnym wieczorem po
skoñczonej pracy, na cztery rêce z Mikuliczem, a
wymagania jego przy tym nie by³y wcale mniejsze ni¿ w
klinice. Tak¿e z Brahmsem gra³ czêsto Mikulicz na cztery
rêce. Zdarzy³o siê raz, ¿e przy wykonaniu walców
mi³osnych na cztery rêce z Brahmsem Mikulicz w swojej
gorliwoœci kilkakrotnie fis zamiast f bra³ nie zauwa¿aj¹c
tego. Brahms zwróci³ na to uwagê kilkakrotnie spokojnie,
w koñcu jednak z uœmiechem i milcz¹co bra³ palec
Mikulicza i k³ad³ go na poprawny klawisz. Mikulicz
chêtnie o tym opowiada³, kiedy tylko rozmowa schodzi³a
na temat Brahmsa.
Pocz¹tkiem marca 1879 roku rozpocz¹³ Mikulicz
piêciomiesiêczn¹ podró¿ w celach naukowych poprzez
Niemcy, Francjê i Angliê. Billrotha cieszy³o to, ¿e jego
podopieczni, których uczy³ chirurgii, tak¿e poza
Wiedniem chcieli siê uczyæ. Mikulicz w tej podró¿y mia³
jeszcze jeden szczególny cel: aby wprowadzan¹ metodê
antyseptyczn¹ przez Listera, a do której Billroth
dotychczas odnosi³ siê bardzo sceptycznie, poznaæ przy
wynalazcy, a tak¿e w innych miejscach jej stosowania,
jako w³asne doœwiadczenie. Mikulicz otrzyma³ na tê
podró¿ wiêksze stypendium. Billroth odda³ mu do
dyspozycji oprócz tego jeszcze swoje w³asne œrodki tak,
¿e pieniêdzy nie powinno by³o zabrakn¹æ. Podró¿
prowadzi³a przede wszystkim do Halle (Volkmann),
Lipska (Thiersch), Drezna, Berlina (v.Langenbeck,
Bardeleben), gdzie Mikulicz po raz pierwszy by³ na
kongresie chirurgów. Dalej do Pragi, Hamburga, Kiel
(v.Esmarch), Monachium (v. Nussbaum), Bazylei (Socin),
Kolonii, Akwizgranu, Pary¿a, Londynu, Dublinu,
Edynburga.

Gospoda w Bronowie ko³o Dobromierza.
Gospoda ta odegra³a w przesz³oœci doœæ wa¿n¹
rolê otó¿: firma Kramsta posiada³a w Œwiebodzicach i
Pe³cznicy du¿e przêdzalnie, farbiarnie i bielarnie,
natomiast w Bolkowie tkalniê. Dla zapewnienia ci¹g³oœci
produkcji kursowa³y codziennie pomiêdzy Bolkowem a
Œwiebodzicami furmanki. By³y to du¿e furmanki
przykryte nieprzemakalnymi plandekami (podobne by³y
u¿ywane we m³ynach i browarach) przewozi³y one p³ótno
ze Œwiebodzic, a z powrotem surow¹ przêdzê do
wybielenia i farbowania. Poniewa¿ Bronów by³ w po³owie
drogi, wiêc tu w gospodzie Berndta wypada³ postój.
Czeka³ tu na koni
pokarm w ¿³obach, a
dla wozaków gor¹ca
strawa w gospodzie.
Takich kursów by³o
dziennie
3-4.
Po
pierwszej wojnie œwiatowej przewóz odbywa³ siê ju¿ samochodami ciê¿arowymi.

Krzy¿ pokutny w Mokrzeszowie

Pa³ac w Mokrzeszowie

Charakterystyczne, doœæ siermiê¿nie wygl¹daj¹ce
kamienne
krzy¿e,
mo¿na
spotkaæw
wielu
miejscowoœciach Dolnego Œl¹ska, czêsto przy drogach.
Nosz¹ nazwê pokutnych, poniewa¿ stawiali je mordercy
na miejscu zbrodni. By³a to ich kara, gdy¿ w tamtych
czasach nie sz³o siê do wiêzienia. Za œmieræ bliskiego
rodzina przewa¿nie odpowiada³a zemst¹, ¿eby wiêc
zapobiec masowemu mordowaniu siê rodów,
wprowadzono krzy¿e. Oprócz tego morderca musia³
zadoœæuczyniæ rodzinie ofiary, np. pieniêdzmi. Czêsto
odprawia³ te¿ pokutê, okr¹¿aj¹c cmentarz na kolanach i
prosz¹c kilkakrotnie rodzinê zmar³ego o
przebaczenie. Krzy¿e mordercy wykonywali
samodzielnie, choæ póŸniej, jak podaj¹ Ÿród³a
historyczne, zlecali je fachowcom. Legendy
mówi¹, ¿e sami, na w³asnych plecach, musieli
je przenieœæ na miejsce zbrodni, ale to wydaje
siê nierealne, bo wa¿y³y po kilkaset
kilogramów.

Skrót ciekawego artyku³u ze strony internetowej
„Poszukiwaczy skarbów”. Autor podpisuj¹cy siê „kruku”
opisuje swoje ustalenia dotycz¹ce minionej i obecnej
historii, tak charakterystycznego dla naszej okolicy zamku
w Mokrzeszowie

To nieprawdopodobne. Przez szeœæ lat
le¿a³ w centrum wsi, przy ruchliwej drodze
krajowej (trasa Œwidnica – Œwiebodzice).
Znalezisko wykopa³ kilka lat temu pan
Andrzej Mukoid, w³aœciciel pobliskiego
sklepu, kiedy budowa³ szambo. Ogromny,
kamienny krzy¿ z utr¹conym jednym
ramieniem, robotnicy po³o¿yli na podwórku,
pod murkiem. Nikt póŸniej na niego nie
zwraca³ uwagi. Le¿a³ wiêc latami w centralnym punkcie
wsi, najbardziej ruchliwym miejscu, obok sklepów i
przystanku w kierunku Œwidnicy.
Na prze³omie marca i kwietnia 2005 roku na
podwórku posesji zjawi³a siê komisja mieszkaniowa z
gminy w sprawie jednego z mieszkañ. Na niecodzienny
kamieñ uwagê zwróci³ radny z Mokrzeszowa, pan
Zbigniew Kondziarz. Nie by³ do koñca pewien, czy jest to
krzy¿ pokutny, wiêc poprosi³ o opiniê specjalistów. Pan
Andrzej Scheer, œwidnicki pasjonat historii i znawca
krzy¿y
pokutnych
(przewodnicz¹cy
Bractwa
Krzy¿owców), jest zachwycony odkopanym zabytkiem.
Stwierdzi³, ¿e jest to bardzo stary krzy¿, prawdopodobnie
z XIV wieku.
Krzy¿ jest bardzo du¿y i nie ma na sobie
emblematów. Najstarszy krzy¿ w Polsce, z oko³o 1315
roku, znajduje siê w pobliskich Stanowicach, a w sumie na
Dolnym Œl¹sku jest ich a¿ 700.
Krzy¿ mokrzeszowski stan¹³ w pobli¿u tylko o
jedno stulecie m³odszego koœcio³a, jest oznaczony i
stanowi wielk¹ atrakcjê miejscowoœci.
Tekst w oparciu o artyku³ Pani Agnieszki Bielawskiej-Pêkali
który ukaza³ siê w gazecie “S³owo Polskie - Gazeta
Wroc³awska” w dniu 5 kwietnia 2005r. Zdjêcie autorki.

Przez wiele lat je¿d¿¹c tras¹ z Wroc³awia w
kierunku Wa³brzycha mija³em po³o¿ony przy drodze
zamek w Mokrzeszowie. Zawsze zwraca³ moj¹ uwagê
swoj¹ ciekaw¹ budow¹, jednak nigdy nie by³o mo¿liwoœci
bli¿szego poznania jego wnêtrza. Podczas ka¿dego
przejazdu sprawami wa¿niejszymi by³y prace prowadzone
w Górach Sowich i jak najszybsze
dotarcie na miejsce. Obiecywa³em
sobie, ¿e przy nastêpnej okazji ju¿ na
pewno go odwiedzê. I tak mija³y
kolejne miesi¹ce, a ja nie mia³em
okazji odwiedzenia tego ciekawego
obiektu. Dotar³em do historii tego
wspania³ego za³o¿enia palacowoparkowowego, która opisuje go jako
rezydencjê w³aœcicieli
Dolnego
Mokrzeszowa rodu von Gellhorn.
Zespó³ za³o¿ony zosta³ na planie
regularnym zbli¿onym do prostok¹ta.
Zachowany jest dawny, osiowy uk³ad
przestrzenny,
nawi¹zuj¹cy
do
barokowych za³o¿eñ pa³acowych
enire cour etjardin. Do pa³acu od
drogi wiedzie aleja kasztanowców. Rezydencja
wzniesiona zosta³a w drugiej po³owie XIX wieku na
starszych, prawdopodobnie z prze³omu XVII i XVIII
wieku, fundamentach, przebudowana w latach 60. XX
wieku. Obecny budynek wzniesiony zosta³ na planie
prostok¹ta, z ryzalitem na osi fasady, dwukondygnacyjny
z u¿ytkowym poddaszem, kryty dachem p³askim.
Sylwetka budowli z wystrojem elewacji utraconym w
czasie XX wiecznej przebudowy zosta³a uwieczniona na
litografii z albumu Dunckera. Zabudowania gospodarcze
i oficyny mieszkalne usytuowane s¹ symetrycznie po
wschodniej i zachodniej stronie dziedziñca. Na osi
za³o¿enia usytuowana jest budowla pa³acowa. Od
po³udnia do pa³acu przylega za³o¿ony na regularnym,
prostok¹tnym kszta³cie park otoczony murem z centraln¹
polan¹, czytelnym do dziœ regularnym uk³adem œcie¿ek
oraz cennymi nasadzeniami. Park móg³ zostaæ za³o¿ony w
koñcu wieku XVIII lub na pocz¹tku XIX w. Na litografii
z albumu Dunckera widoczny jest równie¿ znajduj¹cy siê
na terenie parku budynek oran¿erii. Szpital zakonu
Kawalerów Maltañskich Prowincji Œl¹skiej mieœci³ siê w
budynku wzniesionym w latach 1860-1880 roku na rzucie
wyd³u¿onego prostok¹ta, którego elewacje licowane
dwukolorow¹ ceg³¹, krytym dachem czterospadowym.
Kaplica po³¹czona od zachodu z g³ównym budynkiem

„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Wydawca Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki, Wojciech Orzel,
Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb, Marek Miko³ajczak.
Podziêkowania dla wszyskich, którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a.
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zosta³a spalona. Za³o¿enie pozbawione jest obecnie
u¿ytkownika.
Zgodnie z informacjami podawanymi w
poniemieckich kronikach zamek by³ budowany przez 3
lata od 1883 r. do 1886 r. przez towarzystwo
MALTESERA i Zwi¹zek Maltañski i by³ budowany jako
budynek szpitalno - sanatoryjno-wypoczynkowy. Z
zapisów wynika, ¿e funkcjê tê pe³ni³ do 1926 roku.Z
uwagi na niewielk¹ liczbê zakonników i okres kryzysu
zakony, a co za tym idzie brak œrodków na utrzymanie
zamku, zostaje on sprzedany kupcowi pochodzenia
¿ydowskiego, który w krótkim czasie wywozi wszystkie
cenne przedmioty, a resztê sprzedaje. Zamek przez okres
2 lat stoi nieu¿ywany.
Burzliwy okres wydarzeñ miêdzywojennych w
Niemczech, walka o w³adzê przez Hitlera odbija siê
równie¿ na losie zamku. Wed³ug legendy miejscowoœci
Mokrzeszów, Krzy¿owa i zamek Ksi¹¿ by³y ze sob¹
mocno zwi¹zane w dzia³aniach w opozycji
antyhitlerowskiej.
W okresie 1938-1945 zamek zostaje domem
czynszowym. Prowadzony jest wówczas "Dom Matek"
(dla kobiet o czystej krwi aryjskiej), które by³y
sprowadzane z terenu ca³ych Niemiec. Utrzymywano
wówczas kontakt z podobnym domem "Mêskim"
mieszcz¹cym siê w Boguszowie. Kobiety po urodzeniu
dzieci opiekowa³y siê nimi przez 3 do 6 miesiêcy po czym
odbierano je matkom i wywo¿ono w g³¹b III Rzeszy.
W latach 1945-1947 budynek zostaje
przeznaczony na koszary wojsk radzieckich, a w 1946 r.
zamek przejmuj¹ w³adze polskie. Od lat 50-tych w zamku
mieszcz¹ siê szko³y. Od 1974 r. parter i piêtro zamku
zajmuje Wojewódzki Oœrodek Postêpu Rolniczego, który
od roku 1982 (po opuszczeniu zamku przez szko³ê) do
roku 1987 jest jedynym gospodarzem.
Monumentalny budynek szpitala zakonu
kawalerów maltañskich usytuowany jest na wysokiej
skarpie przy skrzy¿owaniu drogi Œwidnica-Œwiebodzice,
po jej po³udniowej stronie. Skarpa wzmocniona jest od
wschodu i od po³udnia murem oporowym. Teren przy
szpitalny zajmuje parcelê wydzielon¹ z maj¹tku. Budynek
szpitala stanowi istotn¹ dominantê krajobrazow¹ i
architektoniczn¹.
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A¿ tu pewnego razu prowadz¹c pewne prace na
Dolnym Œl¹sku w okolicach posiad³oœci zamku Krasków
nadarzy³a siê okazja odwiedzenia zamku Mokrzeszów. Na
miejscu przekona³em siê, ¿e od
strony drogi wejœcie na zamek jest
oficjalnie niemo¿liwe, poniewa¿
broni do niego wielka brama z
jeszcze wiêksz¹ k³ódk¹. Obszed³em
teren wzd³u¿ ogrodzenia i tak jak
przewidywa³em z drugiej strony
wejœcie by³o bezproblemowe. Na
terenie parku spotka³em kilku
mê¿czyzn sprz¹taj¹cych parkowe
alejki. Zdziwi³em siê nieco
poniewa¿ obiekt sprawia³ wra¿enie
opuszczonego.
Podszed³em do

nich, przedstawi³em siê i rozpocz¹³em rozmowê.
Grzecznie spyta³em co to za zamek, kto jest w³aœcicielem
i co siê tutaj przy nim dzieje. Odpowiedzi by³y zdawkowe,
jednak zdo³a³em siê dowiedzieæ ¿e zamek kupi³ jakiœ
Niemiec, który chce (!!!) zrobiæ w nim hotel. Obieca³
miejscowym, ¿e je¿eli bêd¹ siê nim opiekowali to
wówczas zatrudni ich podczas prowadzonego remontu, a
tak¿e potem gdy bêdzie ju¿ w pe³ni funkcjonowa³. Nic
wiêcej niestety nie dowiedzia³em siê odnoœnie najnowszej
historii zamku.
I znowu przez kilka miesiêcy je¿d¿¹c w Góry
Sowie obserwowa³em z za szyby auta zamek. Wbrew
temu co podczas mojej pierwszej w nim wizyty mówili
sprz¹taj¹cy mê¿czyŸni nic siê na jego terenie nie dzia³o.
Zainteresowa³ mnie ten stan rzeczy, wiêc chc¹c siê
potwierdziæ swoje przypuszczenia podczas kolejnej
podró¿y zatrzyma³em siê ko³o zamku. T¹ sam¹ drog¹ co
poprzednio dosta³em siê na teren zamku, poniewa¿ wielka
k³ódka dalej zamyka³a bramê. Tym razem na terenie parku
nie spotka³em nikogo. Spokojnie wiêc ponownie
obszed³em obiekt stwierdzaj¹c, ¿e od mojej ostatniej
wizyty stan zewnêtrzny zamku uleg³ znacznemu
pogorszeniu. Wychodz¹c z parku spotka³em siedz¹cych
przy œwie¿o kopanym rowie dwóch robotników.
Dowiedzia³em siê od nich, ¿e Niemiec który kupi³ ten
zamek faktycznie mia³ otworzyæ w nim hotel.
Naobiecywa³ wszystkim, ¿e bêdzie to piêkny obiekt a
pracê w nim znajd¹ mieszkañcy Mokrzeszowa. Jednak
gdy tylko sta³ siê w³aœcicielem zamku przyjecha³ do niego
z w³asn¹ ekip¹ remontow¹. Wewn¹trz zamku prowadzili
prace remontowe, m.in. zak³adali instalacjê elektryczn¹.
Pewnego dnia zakoñczyli „remont”, spakowali siê i
opuœcili zamek. Od tamtego czasu nie pojawili siê ju¿ na
terenie Mokrzeszowa. Po³o¿on¹ instalacjê po jakimœ
czasie ludzie wyrwali i sprzedali.
Po kilku miesi¹cach od tamtego wydarzenia uda³o
nawi¹zaæ mi siê kontakt z Nieformaln¹ Grup¹
M³odzie¿ow¹ dzia³aj¹ca w Mokrzeszowie. Dziêki nim
uda³o mi siê dowiedzieæ wielu interesuj¹cych historii
dotycz¹cych zamku w Mokrzeszowie, a tak¿e osoby jego
aktualnego w³aœciciela.
Dotar³em równie¿ do wielu dokumentów,
obrazuj¹cych walkê o odzyskanie obiektu z r¹k Niemca.
Je¿eli pozostawimy ten piêkny obiekt zniszczeje on
doszczêtnie.

