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Abstract

The Rehabilitation Sanatorium of Strabismus Treatment in Sobótka (RSST) was established in 1967 
and celebrates its 50th  anniversary in 2017. Its creator and organizer was Dr. Halina Licowa (1919-2004). 
The center was dedicated to the stationary treatment of children with strabismus and amblyopia. In the 
1970s and 1980s, the sanatorium in Sobótka was one of the leading centers of this type in the country, 
where children were treated practically from all over Poland, although mostly from the southwestern 
provinces. The center has cooperated with many excellent Polish ophthalmologists, including Krystyna 
Krzystkowa (1924-2002), Stanisław Mrzygłód (1930-2014). In 1972, professor Marian Wilczek (1903-
1967) became the patron of the sanatorium, the prominent Cracow scientist and ophthalmologist, who was 
the inspiration for the establishment of this center and cooperated in its formation. The results of treatment 
achieved in Sobótka were very satisfactory, thanks to which the center enjoyed excellent reputation and 
attracted patients from all over Poland. In 1997, in a rather controversial circumstances the strabismus 
treatment center in Sobótka was closed and the process of carrying out this process was subject to nu-
merous negligence and omissions. In 2010, the facility of the former sanatorium was taken over by Bar-
bara Johnson-Piasecka (1937-2013), a billionaire and co-owner of the Johnson & Johnson pharmaceutical 
group, she spent the last years of her life there. In 2016, at the request of the authors of this publication, 
the Sobótka City Council gave posthumously to Dr. Halina Licowa, as an expression of gratitude for the 
establishment of the Rehabilitation Sanatorium of Strabismus Treatment and long-term management, the 
title „Honorary Citizen Sobótka”. The publication was largely based on archival material.

Streszczenie

Sanatorium Rehabilitacyjne Leczenia Zeza w Sobótce (SRLZ) powstało w 1967 roku, w 2017 roku 
obchodzimy 50. rocznicę tego wydarzenia. Jego twórcą i organizatorem była dr Halina Licowa (1919-
2004). Ośrodek przeznaczony był dla stacjonarnego leczenia dzieci z chorobą zezową i niedowidzeniem. 
W latach 1970. i 1980.  sanatorium z Sobótki zaliczane było do czołowych ośrodków tego typu w kra-
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ju, leczono tam dzieci praktycznie z całej Polski, choć głównie z województw południowo-zachodnich. 
Ośrodek współpracował z wieloma znakomitymi polskimi okulistami, w tym m.in. Krystyną Krzystkową 
(1924-2002), Stanisławem Mrzygłodem (1930-2014). W 1972 roku patronem sanatorium został profesor 
Marian Wilczek (1903-1967), wybitny krakowski naukowiec i okulista, który był inspiracją dla utworzenia 
tego ośrodka i współpracował przy jego powstawaniu. Rezultaty leczenia osiągane w Sobótce były bardzo 
zadowalające, dzięki czemu zakład cieszył się znakomitą opinią i przyciągał pacjentów z całej Polski. 
W 1997 roku, w dość kontrowersyjnych okolicznościach, ośrodek leczenia zeza w Sobótce został zlikwid-
owany, zaś sposób przeprowadzenia tego procesu obarczony był licznymi zaniedbaniami i uchybieniami. 
W 2010 roku obiekty byłego sanatorium przejęła Barbara Johnson-Piasecka (1937-2013), miliarderka 
i współwłaścicielka koncernu farmaceutycznego Johnson&Johnson, która tam spędziła ostatnie lata życia. 
W 2016 roku, na wniosek autorów niniejszej publikacji, Rada Miejska Sobótki nadała  pośmiertnie doktor 
Halinie Licowej, jako wyraz wdzięczności za utworzenie SRLZ i długoletnie nim kierowanie, tytuł „Ho-
norowy Obywatel Sobótki”. Publikacja została oparta w dużej mierze na materiałach archiwalnych. 

W 2017 roku mija 50. rocznica utworzenia Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia 
Zeza im. Mariana Wilczka (SRLZ) w Sobótce, w powiecie wrocławskim. W latach 
1970. i 1980. był to jeden z nielicznych w Polsce ośrodków stacjonarnych zajmujących 
się leczeniem i rehabilitacją dzieci z chorobą zezową i niedowidzeniem. Pomysłodaw-
cą utworzenia takiej placówki, jej organizatorem i długoletnim dyrektorem była dr n. 
med. Halina Licowa (1919-2004).

lokalizacja ośrodka w ujęciu historycznym

Sobótka to niewielkie miasteczko położone 36 km na płd.-zach. od Wrocławia 
(współrzędne geograficzne 50°54´ N i 16°45´ �), u podnóża góry Ślęży zwanej Ślą-
skim Olimpem. Masyw posiada bardzo unikalną budowę geologiczną oraz niezwykle 
ciekawą przeszłość historyczną, dlatego przyciąga rzesze turystów  nie tylko z Dolnego 
Śląska. W dalekiej przeszłości było to miejsce kultu słowiańskiego plemienia Ślężan, w 
kolejnych wiekach okolica należała do władców polskich, czeskich i niemieckich, zaś 
miasteczko u podnóża masywu nosiło wówczas rozmaite nazwy (Sabath, Soboth, Czo-
botha, Zobten, Zobten am Berge). Prawa miejskie gród uzyskał w 1399 roku. Ostatnim 
polskim władcą na tym terenie był książę świdnicki Bolko II Mały w XIV wieku, po 
czym na kilka stuleci rządy sprawowały tu państwa sąsiednie. Po zakończeniu II wojny 
światowej region ślężański znalazł się, jako część tzw. Ziem Odzyskanych,  ponownie 
w granicach państwa polskiego. Niemieckie Zobten zmieniło swą nazwę i stało się pol-
ską Sobótką, jednocześnie ekspatriowano tu Polaków głównie z kresów południowo-
wschodnich II RP (tarnopolskie, lwowskie, wołyńskie, stanisławowskie)1.

1 Wojciech Fabis iak, Krzysztof Popiński , Jakub Tyszkiewicz, Rościsław Żerel ik: Dzieje So-
bótki, Sobótka, 1999, s. 24-42; Andrzej Mierzwiński : Ślężańska układanka, Wrocław, Wydawnictwo 
Chronicon, 2007, s. 66-76; �dward Taras: Region ślężański skarbnicą skał i minerałów-ewenement 
geologiczny w przyrodzie, Sobótka, 2008, s. 15-17; Joanna Smereka: Kościół św. Jakuba w Sobótce, 
Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, 2007, s. 39; Władysław Semkowicz: Góra Sobótka i jej zabytki 
polskie, Poznań-Wrocław, Instytut Zachodni, 1949, s. 7-8
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Sanatorium zostało zlokalizowane w poniemieckich obiektach przy ówczesnej ulicy 
M.Żymierskiego (dawne niemieckie Beyerbaudenweg, obecnie ulica Armii Krajowej). 
W 1909 roku z inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników Poczty we Wrocła-
wiu (Deutsche Reichspost Bezirk Breslau) został tam wybudowany Pocztowy Dom 
Wypoczynkowy (PDW, Posterholungsheim). Duży budynek o powierzchni użytkowej 
ponad 900 m², posiadający piwnice, niski i wysoki parter oraz dwa piętra, został za-
projektowany przez niemieckiego architekta o nazwisku Göbel (Bernard?), zaś jego 
budową zawiadował dyrektor Richter. Na przylegającym terenie o powierzchni 3 ha 
utworzono piękny ogród z licznymi altanami służącymi miłemu wypoczynkowi kura-
cjuszy. W dwudziestoleciu międzywojennym, obok budynku głównego, dobudowano 
drugi, znacznie mniejszy  obiekt o powierzchni użytkowej ok. 170 m², jednopiętrowy, 
pokryty dwuspadowym dachem. Uroczyste otwarcie PDW odbyło się 20 czerwca 1909 
roku2.

Swoją właściwą funkcję, czyli miejsce wypoczynku pracowników poczty,  ośrodek 
sprawował jedynie 5 lat, gdyż wkrótce po wybuchu I wojny światowej zorganizowano 
w nim wojskowy lazaret (Vereins-Lazarett) na ok. 70 łóżek dla rannych żołnierzy nie-
mieckich w okresie rekonwalescencji, który pełnił posługę  w okresie 1 listopad 1914 
roku - 1 marzec 1916 roku3.

W latach międzywojennych obiekty ponownie służyły jako miejsce wypoczynku 
pocztowców, choć z czasem były dostępne również dla zwykłych turystów odwiedza-
jących rejon ślężański. Po napaści III Rzeszy na Polskę kolejny raz utworzono tam 
szpital wojskowy, który przyjmował rannych w okresie 1 wrzesień-24 październik 1939 
roku. Podobnie stało się podczas wojny Hitlera z ZSRR, gdy ogromna ilość rannych 
na froncie niemieckich żołnierzy wymagała dużej liczby łóżek szpitalnych. W ówcze-
snym Zobten zorganizowano lazaret wojskowy mieszczący się w miejscowym Szpitalu 
Miejskim, któremu podlegały dwie filie: jedna w PDW, zaś druga w Domu Rekolekcyj-
nym św. Ignacego (�xerzitienhaus St. Ignatius Loyola)4.

Po zakończeniu II wojny światowej do miasta, które przyjęło nazwę Sobótka i zna-
lazło się w granicach państwa polskiego, przybyli Polacy z różnych stron kraju, choć 
70% stanowili ludzie ekspatriowani z województw południowo-wschodnich II RP. 
Przejmowane przez nich poniemieckie obiekty były z reguły wykorzystywane  zgodnie 

2 „Anzeiger für Zobten am Berge und Umgegend“, nr 50, z 23.06.1909; Paul Fiedler : Führer durch das 
Zobten-Gebirge, wyd. Trewendt und Granier’s Buchhandlung Alfred Preuss, 1908, s. 8-19; „Anzeiger für 
Zobten am Berge und Umgegend“, nr 32, z 21.04.1909; „Anzeiger für Zobten am Berge und Umgegend“, 
nr 48, z 20.06.1909

3  Hans Hanke: Chronik der Stadt Zobten am Berge, Zobten, 1939, s. 16-17; Wojciech Fabis iak, 
op.cit., s. 68-69

4 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Św. �lżbiety Prowincji Wrocławskiej: Karta Domu i Placówki Za-
konnej w Sobótce; Zdzisław Lec: Zgromadzenie Sióstr Św. �lżbiety na Śląsku. 150 lat istnienia, Wrocław, 
1992, s. 270-272
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z ich dotychczasową funkcją, toteż Pocztowy Dom Wypoczynkowy został oddany do 
dyspozycji Ministerstwa Poczt i Telegrafów, które zorganizowało w nim Prewentorium 
Przeciwgruźlicze dla swoich pracowników i ich rodzin. Należy pamiętać, że gruźlica 
była wówczas chorobą społeczną zbierającą obfite śmiertelne żniwo, szczególnie że 
brakowało nowoczesnych leków (Streptomycyna, PAS). W 1951 roku ośrodek został 
przekazany Wojewódzkiej Radzie Narodowej we Wrocławiu i przekształcony w ogól-
nodostępne Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci, które służyło izolacji i leczeniu 
dzieci z rodzin gruźliczych. Ośrodek ten funkcjonował jedynie do marca 1967 roku, 
gdyż niewątpliwy sukces polskiej służby zdrowia odniesiony na polu walki z gruźlicą 
i związany z tym znaczny spadek liczby chorych były przyczyną tego, że nie istniała 
już potrzeba działania tak wielu placówek przeciwgruźliczych, w tym zakładu w So-
bótce. Opuszczone obiekty przejęła wrocławska okulistka Halina Licowa celem orga-
nizacji Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza5.

utworzenie SRlz w Sobótce

Jedną z przyczyn powstania ośrodka leczenia zeza w Sobótce była z pewnością dość 
trudna sytuacja małych pacjentów cierpiących na to schorzenie w Polsce. Na przełomie 
lat 1960. i 1970. ilość zezujących osób w naszym kraju kształtowała się na poziomie 
4% czyli ok. 300 000, dla których brakowało specjalistycznych ośrodków profesjonal-
nie zajmujących się diagnostyką i nowoczesnym leczeniem. Dostrzegano i sygnalizo-
wano ten problem na różnych szczeblach funkcjonujących wówczas organów służby 
zdrowia. Kierownik Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobótce, Marian Bosek, w swoim 
sprawozdaniu z 1969 roku informował, że większość dzieci z grup dyspanseryjnych 
leczonych w jego placówce to maluchy z wadami wzroku. Na problem wzrastającej 
liczby dzieci z zezem i krótkowzrocznością wskazywał również kierownik Wydziału 
Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Lecznictwa  Zbigniew Kierśnicki w swym referacie 
z dnia 24 kwietnia 1971 roku pt. „Zabezpieczenie opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży 
szkolnej”6.

5 Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sobótce nr 64, Akta 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 1966/69, Sprawozdanie W.Stanuch z działalności Państwowego Pre-
wentorium w Sobótce w okresie 1.01.-31.12.1965; Protokół przeprowadzonej kontroli Komisji Zdrowia 
w Państwowym Prewentorium w Sobótce w dniu 23.03.1966; Joanna Smereka, op.cit., s. 99

6 Halina Licowa: Ocena wyników leczenia zeza i niedowidzenia u dzieci na podstawie materiału Sana-
torium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza im. Mariana Wilczka w Sobótce oraz Wojewódzkiej Przychodni 
Specjalistycznej we Wrocławiu, praca doktorska, Kraków, 1977, s. 1-9; Archiwum Państwowe we Wrocła-
wiu: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sobótce nr 64, Akta Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 
1969/72, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobótce za okres 1.01.1969 do 
15.12.1969; Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wro-
cławiu, Protokoły Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych 1971
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Na pomysł utworzenia w Sobótce stacjonarnego ośrodka leczenia zeza i niedowi-
dzenia wpadła Halina Licowa, ówczesna kierownik Wojewódzkiej Przychodni Okuli-
stycznej przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu. Niewątpliwą inspiracją dla niej 
była działalność na polu strabologii, czyli dziedziny dotyczącej diagnostyki i lecze-
nia choroby zezowej, wybitnego krakowskiego uczonego i lekarza profesora Mariana 
Wilczka (1903-1967). Wspominając tamte wydarzenia Licowa napisała: ”...Jest rok 
1964. Prof. Wilczek ówczesny konsultant krajowy do spraw okulistyki zachęca nas do 
zapoznania się z tą nową dziedziną okulistyki...”. Legło to u podstaw zorganizowania, 
na bazie Wojewódzkiej Przychodni Okulistycznej, Gabinetu Leczenia Zeza a następnie 
SRLZ w Sobótce. Profesor Wilczek udzielał Licowej wielu cennych rad i wskazówek 
podczas tworzenia tych placówek, niestety nie doczekał uroczystego otwarcia sana-
torium, zmarł nagle na zawał serca 4 października 1967 roku, 3 tygodnie przed prze-
jęciem ośrodka przez Licową. W dowód wdzięczności dla krakowskiego okulisty, za 
wszelką pomoc i wkład w utworzenie placówki, dyrektor SRLZ w 1972 roku uczyniła 
go patronem tej jednostki oraz na jej terenie wystawiła mu  pomnik, swą pracę doktor-
ską obronioną w 1977 roku również dedykowała swemu mistrzowi, profesorowi Ma-
rianowi Wilczkowi. Warto o tym przypomnieć, gdyż szacunek dla swoich nauczycieli 
zawodu, jaki prezentowała Halina Licowa, godny jest propagowania i zasługuje na 
wyjątkowe podkreślenie7.

Obiekty byłego Prewentorium Przeciwgruźliczego dla Dzieci  przy ówczesnej ulicy 
M.Żymierskiego 4 w Sobótce zostały przejęte przez H.Licową z dniem 1 listopada 
1967 roku, rozpoczęła ona tworzenie tam swego wymarzonego sanatorium. Początko-
wo nazwa placówki nie była do końca oczywista, używano zamiennie dwóch rodzajów 
pieczęci nagłówkowych:

– Wojewódzka Przychodnia Okulistyczna z Oddz. Sanatoryjno-Rehabilitacyjnym 
Leczenia Zeza

– Sanatorium Rehabilitacyjne Leczenia Zeza.
Z czasem główną nazwą placówki stała się ostatnia z wymienionych, którą uzupeł-

niono w 1972 roku o dodatkowy człon: „im. M.Wilczka”.
Organizacja nowego ośrodka była niezwykle trudnym wyzwaniem logistycznym, 

wymagała pozyskania i wyszkolenia specjalistycznego personelu (lekarze, pielęgniar-
ki, ortoptystki), zdobycia niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego, utworze-
nia wszelkich struktur umożliwiających samodzielne funkcjonowanie zakładu (kuch-
nia, zaopatrzenie, pralnia, ochrona, szkoła itp.). Halina Licowa została niewątpliwie 
obdarzona wielkim talentem organizacyjnym oraz zdolnościami przywódczymi, co 
zaowocowało szybkim zrealizowaniem wszelkich przedsięwzięć wymaganych do 

7 Halina Licowa: Rola okulisty w rehabilitacji dzieci niedowidzących i z zezem. Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem, 1986, nr 1, s. 29-30; Janusz Skałecki : Sobótka i okolice, Wrocław, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979, s. 19
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Ryc. 1 Budynek główny Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza w Sobótce od strony 
północnej, lata 1970., fot. J.Śliz, archiwum autorów

uruchomienia placówki. Wypada podkreślić, że ogromnego wsparcia w zakresie wy-
posażenia ośrodka w nowoczesny sprzęt specjalistyczny (w PRL wówczas towar defi-
cytowy) udzieliła szwajcarska Polonia, której przewodniczył w tym zakresie Zdzisław 
Pręgowski (1912-1998)-znany mecenas i filantrop, były żołnierz 2. Dywizji Strzelców 
Pieszych8.

Działalność lecznicza sobótczańskiego ośrodka leczenia zeza

Pierwsi pacjenci przybyli do placówki w kwietniu 1968 roku. Była ona przeznaczo-
na dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które trafiały tam na 2-3 miesięczne 
turnusy. Wszystkie przypadki lżejsze były w miarę możliwości leczone ambulatoryjnie, 
na terapię stacjonarną kierowano raczej pacjentów z dużym zezem i niedowidzeniem 
czyli najtrudniejsze przypadki. W grupie tej dominowały osoby z nadwzrocznością 
średniego (4-6 dioptri, 43,8%) i dużego stopnia (powyżej 6 Dioptri, 32,8%), z zezem 
jednostronnym (62.6%), głównie zbieżnym. Najcięższym przypadkom towarzyszyło 
niedowidzenie dużego (41,2%) i średniego stopnia (42,2%), fiksacja ekscentryczna 

8 Barbara Brandt-Golecka, Kustosz z Rapperswilu-Zdzisław Pręgowski-doktor honoris causa Poli-
techniki Wrocławskiej,  Akademia im. J.Długosza w Częstochowie, Zeszyty Historyczne, 2010, z. XI, s. 
216-219; Archiwum Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowot-
nej nad Matką i Dzieckiem SPZOZ w likwidacji 1989-1999; Listy płac Sobótka 1975; Relacja �.Biało-
brzeskiej z 30.07.2014; Relacja J.Kapicowej z 18.07.2015
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(paramakularna i peryferyczna) oraz nieprawidłowa korespondencja siatkówkowa. Na-
leży zwrócić uwagę, że poziom wyedukowania zdrowotnego ówczesnego społeczeń-
stwa był niezbyt wysoki, co znajdowało odbicie w stosunku rodziców do problematyki 
leczenia zeza u dzieci (lekceważenie, brak realizacji zaleceń lekarskich itp.). Jednocze-
śnie zdarzający się niechętny stosunek rówieśników do kolegów noszących okulary 
czy zasłonki obturacyjne (wyśmiewanie, bolesne wyzwiska np. pirat, kobra, okularnik, 
zezol itp.) sprawiał, że mali pacjenci często rezygnowali z terapii. Stąd zrodził się po-
mysł, by w warunkach oderwania od codzienności, tylko w otoczeniu takich samych 
chorych dzieci, pod stałym nadzorem i kontrolą personelu medycznego, realizować 
bardzo intensywną terapię na 2-3 miesięcznych turnusach9.

Każdy pacjent trafiający do sanatorium był badany przez lekarza okulistę, który 
zlecał odpowiednią terapię, za jej wykonywanie odpowiadały ortoptystki. W ośrodku 
prowadzono wszystkie typy leczenia zachowawczego:

– pleoptyczne
 •   metoda Bangertera (pleoptofor, centrofor, lokalizator)
 •   metoda Cüppersa (eutyskop, ekran do powidoków, koordynator)
– ortoptyczne (synoptofor, cherioskop, separator, stereoskop, diploskop)
–  metoda penalizacyjna
–  terapia zajęciowa: ćwiczenia celownicze (obrysowywanie konturów, malowan-

ki, nawlekanie koralików), ćwiczenia konwergencji (aparat wg Bangertera tzw. 
ślimak), gry komputerowe

–  ćwiczenia lokalizacyjne w wolnej przestrzeni.
U pacjentów z niedowidzeniem kurację rozpoczynano od leczenia pleoptycznego 

(ściśle kontrolując stałą obturację) i dopiero po uzyskaniu poprawy ostrości wzroku 
do 0,4-0,5 do dali oraz 0,75-0,5 do bliży oraz centralnej fiksacji, można było rozpo-
cząć terapię ortoptyczną. Gdy leczenie zachowawcze nie dawało rezultatu (z reguły 
zbyt duży kąt zeza), zalecano przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Rodzaj i zakres 
operacji wyznaczała ówczesna docent Krystyna Krzystkowa (1924-2002, późniejsza 
profesor, uznawana za twórcę polskiej szkoły leczenia zeza i niedowidzenia) z Krako-
wa, także była współpracowniczka profesora M.Wilczka, która raz w miesiącu przyjeż-
dżała do Sobótki i konsultowała pacjentów. Leczenie operacyjne było przeprowadzane 
w 4. Wojskowym Szpitalu Okręgowym we Wrocławiu przez ówczesnego mjr. dr. n. 
med. Stanisława Mrzygłoda (1930-2014, późniejszy profesor, szef Kliniki Okulistycz-
nej CSK WAM w Warszawie) bądź  w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Kra-
kowie-Witkowicach przez K.Krzystkową. Wynik leczenia operacyjnego 430. dzieci, 
które poddano zabiegom w latach 1968-1973, był na ogół zadowalający. Po operacji 
pacjenci byli jeszcze poddawani ćwiczeniom mięśni oczu i konwergencji10.

9 H.Licowa, Ocena wyników..., s. 16-21
10 Halina Licowa, Danuta Wolanin-Jendresowa: Penalizacja w leczeniu zeza i niedowidzenia. Kli-
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W ciągu całego okresu działalności w sobótczańskim ośrodku leczenia zeza tera-
pii poddano ponad 8000 pacjentów. Ośrodek dysponował początkowo 10-20 łóżkami, 
których liczba szybko wzrosła do 60, zaś w latach 1990. nawet do 70. Rocznie leczono 
w placówce początkowo ok. 100 pacjentów, których liczba stopniowo wzrastała osią-
gając w latach 1990. pułap ponad 500 osób. Rezultaty leczenia były na ogół bardzo 
dobre, szczególnie w przypadku młodszych dzieci. W latach 1968-1973, w grupie pa-
cjentów z zezem zbieżnym jednostronnym, równoległe lub prawie równoległe usta-
wienie oczu uzyskało 81% dzieci, jednocześnie poprawę ostrości wzroku osiągnęło 
73% z nich. Fiksację centralną uzyskano u 98,2% pacjentów z małym niedowidzeniem, 
u 90,6% ze średnim niedowidzeniem i 43,8% z dużym niedowidzeniem. Stopień nie-
dowidzenia determinował również powrót prawidłowej korespondencji siatkówkowej, 
co w przypadku osób z małym niedowidzeniem udało się uzyskać u 82,8% pacjentów, 
zaś z dużym niedowidzeniem tylko  44,6%. Poprawa widzenia obuocznego również za-
leżała od stopnia niedowidzenia, w przypadku chorych z niewielkim niedowidzeniem 
71,9% pacjentów uzyskało prawidłowe widzenie obuoczne, a tylko 38,1% z dużym 
niedowidzeniem11.

Dobre wyniki leczenia budowały pozytywną opinię ośrodka oraz przyciągały pa-
cjentów z całego regionu. W szczycie swego rozwoju, w latach 1970. i 1980., w Sa-
natorium Rehabilitacyjnym Leczenia Zeza im. M.Wilczka leczono dzieci z całej po-
łudniowo-zachodniej części Polski (województw: zielonogórskiego, jeleniogórskiego, 
legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego, opolskiego) a także wielu znacznie bar-
dziej odległych miejsc.

Stopniowo dała się zauważyć poprawa stanu zdrowia w zakresie choroby zezowej 
całej populacji, co niewątpliwie wiązało się ze zwiększeniem dostępności do lecze-
nia okulistycznego (wzrost liczby poradni, wzrost ilości lekarzy okulistów), a co za 
tym idzie szybszym wykrywaniem schorzeń i skuteczniejszą eliminacją ich skutków 
np. niedowidzenia. W krajach bardziej rozwiniętych cywilizacyjnie już wcześniej po-

nika Oczna, 1977, nr 47 (79), s. 11-13; Halina Licowa, Ocena wyników ....., s. 16-29; Halina Licowa, 
Danuta Wolanin-Jendresowa, Hanna Domagalska-Sobczakowa, Jadwiga Kapica: Analiza wy-
ników leczenia zeza jednostronnego z niedowidzeniem u dzieci. Klinika Oczna, 1973, nr 43, s. 1265-1271; 
Halina Licowa, Danuta Wolanin-Jendresowa, Hanna Domagalska-Sobczakowa, Jadwiga Ka-
pica: Wyniki leczenia zeza naprzemiennego. Klinika Oczna, 1973, nr 43, s. 1273-1275

11 Halina Licowa, Danuta Wolanin-Jendresowa, Hanna Domagalska-Sobczakowa, Jadwi-
ga Kapica: Wyniki leczenia zeza naprzemiennego. Klinika Oczna, 1973, nr 43, s. 1273-1275; Halina 
Licowa, Ocena wyników..., s. 13-14, 44-45; Archiwum Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu: Spe-
cjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, B-50, Księga Główna 
Przyjęć SRLZ Sobótka 1979-1988; Księga Główna Sobótka 1988-1995; Wojewódzki Szpital Leczenia 
Zeza i Niedowidzenia w Sobótce, B-10, Historie chorób 1991-1997; Archiwum Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu: Wydział Zdrowia, Utworzenie, organizacja, likwidacja Wojewódzkiego Szpitala Leczenia 
Zeza i Niedowidzenia im. M.Wilczka w Sobótce, sygn. 2158/428, Wystąpienie pokontrolne NIK Delega-
tury we Wrocławiu z dnia 7.08.1998 r.
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rzucono model stacjonarnego leczenia choroby zezowej i niedowidzenia na rzecz je-
dynie terapii ambulatoryjnej lub operacyjnej. W II połowie lat 1980. zaobserwowano 
zmianę profilu pacjentów leczonych w SRLZ, coraz mniej było dzieci z bardzo dużym 
niedowidzeniem, przeważali pacjenci młodsi z szybciej wykrytym zezem i lepszymi 
rokowaniami na całkowite wyleczenie. Skłoniło to Halinę Licową do przekształcenia 
swego ośrodka w placówkę, w której poza leczeniem zachowawczym będzie wyko-
nywało się także leczenie operacyjne. W tym celu wybudowano nowy blok operacyj-
ny, którego uroczystego otwarcia w dniu 18 listopada 1989 roku dokonała profesor 
Krystyna Krzystkowa. Ta ostatnia umożliwiła również szkolenie  personelu z Sobótki, 
w zakresie umiejętności operacyjnych i obsługi bloku operacyjnego, na bazie ośrod-
ka krakowskiego pod czujnym okiem swej doktorantki �wy Wójcik. 

W latach 1990. w Sobótce przeprowadzono łącznie 1348 różnego rodzaju operacji 
zeza:

– wzmacniające mięśnie: skrócenie (resectio) i przyszycie do pierwotnego przy-
czepu, przesunięcie ku przodowi (antepositio), sfałdowanie (plicatio)

– osłabiające mięśnie: cofnięcie przyczepu (recessio), przecięcie ścięgna mięśnia 
(tenotomia)

– łączone: skrócenie mięśnia prostego bocznego i cofnięcie przyczepu mięśnia 
prostego przyśrodkowego.

Wyniki leczenia operacyjnego były na ogół zadowalające12.

Struktura placówki

Od początku swego istnienia sobótczański ośrodek posiadał w swej strukturze wła-
sną poradnię zlokalizowaną przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu, skąd kie-
rowano pacjentów na turnusy lecznicze. Poza wrocławską poradnią, istniały następu-
jące komórki organizacyjne SRLZ: oddział sanatoryjno-rehabilitacyjny, administracja, 
kuchnia, pralnia, kotłownia, szwalnia, portiernia, komórka remontowo-gospodarcza 
(konserwator, ogrodnik, robotnicy gospodarczy), szkoła specjalna i przedszkole, ho-
tel pracowniczy. Umożliwiały one praktycznie samodzielne funkcjonowanie ośrodka 
z zapewnieniem wszystkim pacjentom schludnych i funkcjonalnych warunków zakwa-
terowania, bardzo dobrego wyżywienia, dbałości o czystość i stan odzieży, właściwej 

12 Archiwum Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, B-50, Księga Główna Przyjęć SRLZ Sobótka 1979-1988; Księga 
Główna Sobótka 1988-1995; Wojewódzki Szpital Leczenia Zeza i Niedowidzenia w Sobótce, B-10, Histo-
rie chorób 1991-1997; Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia, Utworzenie, 
organizacja, likwidacja Wojewódzkiego Szpitala Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. M.Wilczka w Sobót-
ce, sygn. 2158/428: Pismo Przewodniczącej Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Okulistyki prof. 
K.Pecold do MZiOS z dnia 20.02.1997 r.; Pismo Wojewódzkiego konsultanta ds. Okulistyki Teresy Lange 
do DIL z dnia 21.03.1997 r.; Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatury we Wrocławiu z dnia 7.08.1998 r.; 
Relacja J.Cendrowicz z dnia 30.07.2014 r.; Relacja �.Medweckiej z dnia 27.12.2015 r.
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edukacji a przede wszystkim profesjonalnego leczenia i opieki medycznej. Ośrodek 
miał charakter zamknięty, wszystkie obiekty i wewnętrzny teren (piękne alpinarium, 
ogród, słoneczna polana, tarasy widokowe) otaczało ogrodzenie, co zapewniało pełne 
bezpieczeństwo przebywających tutaj dzieci, które zawsze były pod opieką personelu. 
Rodzice oddając dziecko do sanatorium mieli poczucie, że ich pociecha pozostaje pod 
bardzo dobrą kuratelą i praktycznie o nic nie muszą się martwić (zakwaterowanie, wikt 
i opierunek)13.

SRLZ podlegało Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Województwa 
Wrocławskiego i Miasta Wrocławia we Wrocławiu, od 1974 roku Specjalistycznemu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu.

Przez cały okres istnienia placówki personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, or-
toptystki, salowe) stanowił dominującą większość załogi, tylko niecałe 30% zatrud-
nionych osób pracowało w szeroko rozumianym dziale obsługi logistycznej (kuchnia, 
pralnia, kotłownia itp.) oraz administracji14. 

Bardzo ciekawym elementem struktury ośrodka była Specjalna Szkoła Podstawowa 
I-IV, która podlegała Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, zaś jej dyrek-
tor był zobowiązany do pełnej współpracy z dyrekcją i personelem SRLZ. Istnienie 
placówki edukacyjnej wymuszał fakt, że pacjentami ośrodka była młodzież w wieku 
szkolnym, na której ciążył obowiązek edukacyjny. Działalność szkoły zorganizowano 
w oparciu o podział  na trzy grupy wiekowe:

– przedszkolaki
– klasa łączona I-II (uczniowie uczęszczający do pierwszej lub drugiej klasy 

szkoły podstawowej)

13 Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, B50, Wy-
kazy imienne średniego personelu medycznego zatrudnionego na terenie województwa wrocławskiego 
w dniu 31.12.1975 r. jednostek podległych; Wykazy imienne średniego personelu medycznego (pozostały 
personel) zatrudnionego na terenie województwa wrocławskiego w dniu 31.12.1980 r. jednostek podle-
głych; Wykazy imienne średniego personelu medycznego (pozostały personel) zatrudnionego na terenie 
województwa wrocławskiego w dniu 31.12.1984 r. jednostek podległych; Archiwum Urzędu Marszał-
kowskiego: Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu SPZOZ 
w likwidacji, B-25, Listy płac Sobótka 1975; B-25 Zwolnienia 1999, �taty 1989, Różne wykazy 1989-99; 
Relacja J.Iwachów z dnia 14.07.2014 r.; Relacja W.Kołtuniewicz z dnia 3.12.2015 r.

14 Archiwum Urzędu Marszałkowskiego: Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dziec-
kiem we Wrocławiu SPZOZ w likwidacji, B-25, Listy płac Sobótka 1975; B-25 Zwolnienia 1999, �ta-
ty 1989, Różne wykazy 1989-99; Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia 
i Opieki Społecznej, B50, Wykazy imienne średniego personelu medycznego zatrudnionego na terenie 
województwa wrocławskiego w dniu 31.12.1975 r. jednostek podległych; Wykazy imienne średniego per-
sonelu medycznego (pozostały personel) zatrudnionego na terenie województwa wrocławskiego w dniu 
31.12.1984 r. jednostek podległych; Wykazy imienne lekarzy zatrudnionych na terenie województwa wro-
cławskiego w dniu 31.12.1973 r. jednostek podległych
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– klasa łączona III-IV (uczniowie uczęszczający do trzeciej lub czwartej klasy 
szkoły podstawowej).

Specjalny charakter placówki wynikał z faktu, że uczono tu dzieci, które przyby-
wały do placówki jedynie na 2-3 miesiące (pedagodzy nie znali wcześniej swoich pod-
opiecznych) a jednocześnie były to osoby obarczone pewnym stopniem upośledzenia 
widzenia, co mogło mieć także wpływ na postępy edukacyjne. Z tego powodu na-
uczyciele i wychowawcy musieli posiadać duże doświadczenie, by móc w tak krótkim 
czasie poznać każdego ucznia i dostosować do jego możliwości zajęcia edukacyjne 
i stawiane wymogi15.

W początku lat 1980., na fali przemian społeczno-politycznych, pojawił się w etacie 
SRLZ własny kapelan, który w niedzielę odprawiał mszę świętą dla chętnych dzieci 
i pracowników oraz nauczał religii. Funkcję tę sprawował kpt. w st. spocz. ks. Jó-
zef Bełch pseudo. „Róża” (1909-1993)-były kapelan w Inspektoracie Zachód Okręgu 
Lwów, Obszar nr 3 Armii Krajowej, świadek ludobójstwa dokonanego przez zbrodni-
czą Ukraińską Powstańczą Armię, uczestnik podziemia niepodległościowego i więzień 
polityczny okresu stalinowskiego, jedna z najciekawszych postaci w historii miasta 
Sobótka16.

W okresie gorących przemian polityczno-społecznych przełomu lat 1989/1990 na-
stąpiło również znaczące przekształcenie Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza 
im. M.Wilczka w Sobótce. Na podstawie uchwały nr VII/54/89 z dnia 19 grudnia 1989 
roku oraz §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 
maja 1982 roku w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
15, poz. 121, z 1984 r. nr 60, poz. 312, z 1989 r. nr 28, poz. 152) zostało ono zamienio-
ne w Wojewódzki Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. 
M.Wilczka. W samej strukturze placówki zaszła tylko jedna istotna zmiana, utworzono 
oddział zabiegowy, który zajął  wybudowany nowy blok operacyjny celem przeprowa-
dzania leczenia zabiegowego zeza u dzieci. Na podstawie zarządzenia nr 106 wojewo-

15 Bożena Wiszniowska: Charakterystyka pedagogiczna dziecka zezowego i jego rewalidacja, praca 
magisterska, Wrocław, 1979, s. 51, udostępniona dzięki uprzejmości B.Wiszniowskiej; Halina Licowa, 
Rola okulisty...,  s. 28-30; Relacja K.Kuriaty z dnia 25.11.2015 r. 

16 Pius (Franciszek)Bełch: Ks. prałat Józef Bełch (1909-1993) życie i dzieło społecznika i publicysty 
żołnierza AK i więźnia UB, Opole, 2003, s. 20-46; Archiwum Urzędu Marszałkowskiego: Specjalistyczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu SPZOZ w likwidacji, B-25, Listy płac 
Sobótka 1975; B-25 Zwolnienia 1999, �taty 1989, Różne wykazy 1989-99, Wykaz pracowników niepeł-
nozatrudnionych SRLZ w Sobótce z dnia 9.01.1987 r.; Instytut Pamięci Narodowej: BU WRO039/3/3, 
Akta kontrolne śledztwa w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji SN i WiN Bełch Józef i inni; 
Zbignie Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman: Niezłomny kapelan sanatorium dla dzieci 
w Sobótce - ks. kpt. Józef Bełch, Forum Bibliotek Medycznych, 2016, r. 9, nr 1 (17), s. 492-497
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dy wrocławskiego z dnia 10 maja 1993 roku, placówka kolejny raz zmieniła nazwę na 
Wojewódzki Szpital Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. M.Wilczka w Sobótce17. 

Po tej ostatniej zmianie szpital przetrwał już niewiele ponad 3 lata, został zlikwido-
wany na podstawie decyzji wojewody wrocławskiego Janusza Zaleskiego nr 165 z dnia 
29 września 1997 roku. Sam sposób podjęcia tej decyzji, a w szczególności procedura 
jej wykonania, przebiegały w sposób daleko odbiegający od właściwych standardów. 
Znalazło to wyraz w opinii pokontrolnej sporządzonej w lipcu 1998 roku przez De-
legaturę Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu, w której zarzucono likwidatorom 
placówki bardzo liczne zaniedbania i uchybienia oraz narażenie skarbu państwa na 
bezzasadne wydatki z budżetu państwa. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie 
w ten sposób likwidacji nigdy nie poniosły najmniejszych konsekwencji. Po 30. latach 
funkcjonowania znany w kraju ośrodek, mimo dużych i głośnych protestów społecz-
nych, przestał istnieć18.

Przez ponad 10 lat piękne obiekty byłego SRLZ popadały w ruinę i niszczały, 
w 2010 roku zakupiła je znana miliarderka i współwłaścicielka koncernu farmaceu-
tycznego Johnson&Johnson, koneserka sztuki i filantrop, Barbara Johnson-Piasecka 
(1937-2013), która tam spędziła swe ostatnie lata życia. Z pomnika profesora Wilczka, 
znajdującego się przy budynku głównym byłego sanatorium, usunięto jego popiersie 
(autorom nie udało się ustalić, gdzie się obecnie znajduje), sam granitowy blok stoi 
nadal na terenie posesji.

Doktor Halina licowa

Pomysłodawcą, twórcą, organizatorem i długoletnim dyrektorem Sanatorium Reha-
bilitacyjnego Leczenia Zeza im. M.Wilczka w Sobótce była dr n. med. Halina Licowa, 
ówczesna kierownik Wojewódzkiej Przychodni Okulistycznej przy ulicy Dobrzyńskiej 
21/23 we Wrocławiu (właśc. Halina Lic, ale używała formy odmiany swego nazwiska 
po mężu, charakterystycznej i popularnej wśród mieszkańców kresów wschodnich II 
RP). Należała do pokolenia „kolumbów”, urodzona 29 sierpnia 1919 roku w Białej 

17 Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia, Utworzenie, organizacja, likwi-
dacja Wojewódzkiego Szpitala Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. M.Wilczka w Sobótce, sygn. 2158/428, 
Uchwała nr VII/54/89 WRN we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 1989 r.;  Polecenie wykonawcze Wojewody 
Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 1992 r. do uchwały nr VII/54/89 WRN we Wrocławiu

18 Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia, Utworzenie, organizacja, likwi-
dacja Wojewódzkiego Szpitala Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. M.Wilczka w Sobótce, sygn. 2158/428: 
Wniosek p.o. dyrektora WSLZiN w Sobótce do Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
z dnia 22.12.1997 r.; Pismo p.o. dyrektora WSLZiN w Sobótce do dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 12.01.1998 r.; Decyzja Wydziału Zdrowia UW we Wrocławiu o wy-
kreśleniu z rejestrów zakładów zdrowotnych mających siedzibę na obszarze województwa wrocławskiego 
WSLZiN w Sobótce z dnia 5.01.1998 r.; Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatury we Wrocławiu z dnia 
7.08.1998 r.
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Podlaskiej. II wojna światowa zabrała jej możliwość edukacji, studia medyczne ukoń-
czyła dopiero w 1951 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu. I stopień specjalizacji z okulistyki zdobyła w 1954 roku, II stopień w 1959 roku. 
Przez podwładnych zapamiętana jako osoba apodyktyczna i bywało bardzo ostra, ale 
jednocześnie sprawiedliwa i pomocna w chwilach naprawdę trudnych dla pracowni-
ków. Placówka była prowadzona przez nią tzw. „żelazną ręką”, jednak nie oznaczało to 
jakiegoś „kapralskiego drylu”, lecz ścisłe egzekwowanie poleceń, co owocowało zgra-
niem całego zespołu i absolutnym porządkiem. Okulistyka, a szczególnie strabologia 
dziecięca były jej zawodową pasją, którą realizowała także w formie pracy naukowej. 
Na podstawie materiału zgromadzonego podczas działalności w ośrodku napisała swo-
ją rozprawę doktorską pt. „Ocena wyników leczenia zeza i niedowidzenia u dzieci na 
podstawie materiału Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza im. Mariana Wilcz-
ka w Sobótce oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu”, którą 
obroniła w 1977 roku na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie. Była osobą posiadają-
cą również doskonałe umiejętności, mówiąc współczesnym językiem, PR-wskie, czyli 
promocji własnej osoby a przede wszystkim SRLZ, co wykorzystywała do populary-
zowania ośrodka  na forum licznych sympozjów naukowych i różnego rodzaju wpły-
wowych gremiów, wynikiem czego stawał się coraz bardziej znany w Polsce. Funkcję 
dyrektora pełniła przez 23 lata, w marcu 1991 roku odeszła na zasłużoną emeryturę. 
Za swoją działalność uhonorowana licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym 
m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1968). Najmilszym jej sercu odznaczeniem był zapewne Order Uśmiechu 
nadany jej przez dzieci i na wniosek dzieci19.

Wnioski

Sanatorium Rehabilitacyjne Leczenia Zeza im. Mariana Wilczka w Sobótce, któ-
rego 50. rocznica utworzenia mija w 2017 roku, było ośrodkiem niezwykle oryginal-
nym i unikalnym w skali kraju. Przeznaczony do realizacji zadania leczenia dzieci z 
chorobą zezową, szczególnie ciężkich przypadków z niedowidzeniem. Należy mocno 
podkreślić, że stosowane metody diagnostyki i terapii medycznej oraz wyposażenie 
placówki w nowoczesny sprzęt pozycjonowały ją w latach 1970. i 1980. w czołówce 
najlepszych tego typu ośrodków w Polsce. Przy tworzeniu sanatorium oraz podczas 
jego działalności współpracowali z tutejszą kadrą lekarską wybitni polscy okuliści, 

19 Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, B50, Wy-
kazy imienne lekarzy zatrudnionych na terenie województwa wrocławskiego w dniu 31.12.1973 r. jed-
nostek podległych; H.Licowa, Rola okulisty..., s. 28-31; Główna Biblioteka Lekarska: KOL- Halina Lic; 
Relacja J.Kapicowej z dnia 18.07.2015 r.; Relacja H.Domagalskiej-Sobczak z dnia 18.07.2015 r.; Archi-
wum Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką 
i Dzieckiem SPZOZ w likwidacji, B-25, Odznaczenia
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Ryc. 2 Przy pomniku profesora  M.Wilczka, od lewej: �wa Białobrzeska, Jadwiga Pierończyk, 
Kazimiera Meszczyk, Maria Klepuszewska, Jadwiga Kapicowa, Wanda Sosnowska, Halina 

Licowa, Halina Kręgiel, Zofia Naryniecka, Halina Rychlik, Małgorzata Mazur, Regina Czyr-
nek, SRLZ w Sobótce, lata 1980., udostępnione dzięki uprzejmości �.Białobrzeskiej

w tym m.in.: Marian Wilczek, Krystyna Krzystkowa, Stanisław Mrzygłód. SRLZ roz-
sławiło w Polsce niewielkie miasteczko u podnóża Ślęży i stało się powodem w pełni 
uzasadnionej dumy jego mieszkańców. Doktor Halina Licowa, mimo iż nie pochodziła 
z tego miasta i w nim nie zamieszkiwała, swą działalnością przyczyniła się do jego 
niezwykłej promocji w polskim środowisku medycznym. Współautorzy niniejszej pu-
blikacji wystąpili do Rady Miejskiej w Sobótce o pośmiertne nadanie Halinie Licowej 
tytułu „Honorowy Obywatel Sobótki”, co stało się faktem na podstawie uchwały tego 
szacownego gremium nr XXVIII/202/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
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Ryc. 3 Ortoptystki podczas ćwiczeń z pacjentami, od lewej: Małgorzata Mazur, Jadwiga Pie-
rończyk, Sobótka, lata 1980-te, udostępnione dzięki uprzejmości M.Zarych

Ryc. 4 Uroczystość 15-lecia SRLZ im. M.Wilczka w Sobótce, od lewej: dr Halina Licowa 
i prof. Krystyna Krzystkowa zdmuchują świeczki na jubileuszowym  torcie, 15.04.1983 r., 

udostępnione dzięki uprzejmości K.Marchlewskiej


