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Przyjemyie jest ú2 taktm towarzAstwie pro_
wocl.zié dgskusje, czytaó, dzielié- siq suoimzycietn.

F_o mo rytoñslri iubileus¡
Siosfra Joanno MISTERA
kierouniczko Domu Qpiekí.

,,Po pf o$ttt
$pell|iamy
$ufoie

, ,,pri.sioj to iui iodno nowoíé. ZwVk-
lo, ludzko rzecr. Ale wtedy 90 iot
tg1u - bylo to posuniqcie-prekursor-
skie, Smiole, wymogojgce poiwiqce-
nio, ofiornoici. Poczqtlri zorgonizowo-
nej, spolecznej pomocy fud-ziom sto-
ryfi, kolekim, niedolqinym, opusrczc_
nym przer rodriny, pokrzywdzonym.
przez los.

I u'taS-nie n-esz Zaklad, Jako Jeden z Dierw-
I szych, zajql siq tego rodzrJu ludámi. Jako

Jpoeg z prcry|'szych ukazywal lm bogactwo
wartoócl iycl-a,-o które w¡rto walczyé z¡ '-wszel_
Kq cene, w kaádeJ sytuacll, a naJbárdztef wtaÉ-
:i:_^y_t-99y, kfedy wszystrb'- zoáwiro¡v stq _
w-yrot<u¡e 

.o naszeJ przegraneJ. Tak tei- _ ivy-
gale- r-ni sie - naleáy patrzeó na dzlalalno-s¿
Zaktadu, w takleh wymlarach trzába chyba nas ^
.:":iPó. zresztq. prosze bardzo _ wim¡Ái¡ii,;;:r
¡yt(uly y ¡Dr¡sle, korespondéncJa, ltsty, íreóósló^w kreótonyeh na przeslrzenl fO Ét pÉá z róü-
nycn ¡udz¡, w naszej ksiqdze pemi4tkoweir s¡ltcgo dor* 'odeñ - mow¡ Sibstra-stariz¡ Jani-n a  G a l q z a .

*,j::!. *""gsne popoludnie. Ntektóre z ¡renstona-rlus.ze.I( . odpoezywaJq. -Inne przegl4dai4 frasq,ezylalq ksiqáki. - o, takl czytllniñtrio ótb¡ 
-u 

n¡l
ll,-,.lrr^:9_k¡- 

poziomie. 
_ Mamy przeciet *t.r"S
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-r uSmtechem stwterdz¡ Jedne ;pen-stonar¡uszek, pod pjeczq t tg¡gJ znsJáule stqbiblloteka zaktadówa. 
-nzeeiywiSciá, 

lioo romów
bibl iotecznych upows¿nia dd ¡ümti 

- '

- ldziemy dalet. Kilku nrqáczyzn (w Zakledzte
Jest ich 20) o ezyms dyskutuJe, iilku gre w
karty. MiJamy na przemlan pokofe l-osobowo
(20),-2- ( lo), 3- ( lZ), {- (6} i  to-osobówe (9). Nai_przyfemniejsze wyd¡rq ml s¡e I i l-osobowe.
Nie odbiegaJq zbytnio od n¡turalnych warunków
áycia rodzinnego. Itrszqdzie lest ózysto, DJ,t yle-
mnie, nad wyr¡z du2o kwlaiów. K-oryt¡rz dru-
giego- piqtra, to praw¡e kwi¡ctarnl¡. W domupanuje przedswi4teezna ttmosfera. Bo to przec¡e¿
z¡ kilka dni ówtgta w.ielk¡nocne. Nic wiqt dziw-
nego, 2e niektóre z prú, wyciqgefq swoJe sa_
kiewlri, przeliezaiq grosz€. ,,przcst¡nle psd¡c
deszcz, to pójdq do tego pobltskiego sktepu. Ku-piq cukierków. llt¡¡áe przytedz¡c ddmnle w Swiq*
ta córlr, zrobiq Jej niespodzienhg. Tyle, co té_raz rüogq dl¿ nteJ zrob¡é",

obotui4zki"

Uf ezezególnx zadumq w¡rrowedza mnh wldotsIt :l-$Ii ",i" r,",;g¡;h,,::ili:", jffi :#ilczyc, pr_oszQ przec,
¡t o mnle. O. tutal. ,,Credo,, ¡iwfe.W, tuta, ¿y_
:?gnq Éwtqteczne-". rwarz i.¡"ñS,iü¡e, radolGp¡zepta.a --ste ¡_ doPq, p"-¡d¿i"É- üJ-jósiliii:

lit-t ?"LH 1".iiüryi n;il1"JilFj#pomtnaJqea o se-nsównó¡"i- i!iü,-T eetowofcltudztslch zmegeó z toscm,
--wrzvsgv.-lublmv--!9!_a*"f _u¡ay. przyno'zq
na_m.r¡do3d. Ten fednal, w tych oüb¡icznoCc¡¡ch
1 w_ lym honkrctny!tr_ nlzvpeá¡t¡r,-ñiar szczegót_ne zneqzenie. Byl
Frtu'. 

-ti,-ü.;il r",fr "ii:y"Ti"in*t"H¿"*::ly_"_q *. D-et-nte_ ¿ygh! sr"ópr¡-.ii'tf-¿i,1¡-i'ü-
xrego wlr5nle áycl¡dowodem rudzkteJ 

ti.noffir'fHfrlnliuzl¡ bvi tei
A wlec wyst¡rezl t-ylfo tlsL Telr mrlo prze_etei_kosztule, ¡ jed_naü t¡"- ü"iñ-o"la"t¡. rry-sr¡rezy cleDle slowo,. ¡í- nlereai¡orr-ñt"ru 

--püí_
sróeté ytlie cz¡orleroúr_ñ-i-teiiüiy"l.; wy-st¡rczy .e¿ ez¡sant 

_zwyltv trióiEiiJst A ted-n¡k nie zlwszc cheem¡i o- ni- piníñr¡c,
Wrrc¡rn znów do k¡neel¡rll. Czyren Dlcrwily¡rroüokól z ¡rocledzcnL¡ Tow¡rzytiw.-ptzytuffu

Sw. Fr¡nctszk¡ Setez-ego. wpi"üail" ,cat ootcróttt, ¡te i¡eÉctowo bógrty. F;.*; DnóBrro
!:"b.lu-óy; utrezuJe, ¡¡r irucülii¡wr ryroprzef,onaé spoteczeñstwo o tonti&noi.l tugo ro-
9?"J" l":l -pomocy ¡uaAom-s¡¡rvm-i'¡ef t"uo-no uczuüé fe ne ludzf,l los. A irzdcfla nrf¡zcbwllt 

-wymegel teSt| Jui nfo riOyf¡¡nyen, toprzynatm,nlcl szybElch lroków áiaAcayct. Wcz¡eeeh 
^kaprúellstyczpego rozwotu stolldy, kte-dy powlóte byto dztetñloq l¡úrii, 

-s;roczonych

czyn_szówet I . lum-penprolet¡rt¡ctsicÉ .oáer, szcza-
to¡n¡ nQdz¡ teJ dzlelnlcy sprost wolstt o ror-wlqz¡nle prtqcyeh protttmói 
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ftf 18üe rokü fcdor z ¡lóstr SrtryteE ,, 7a-
ll kledu Sw. K¡zlmterz¡ (Slostry 

-Mlloslerdzla

sprowadzonc zoctaly ne Powl3le v 185! ro-
f,u przez Marlg Ludwlkq, z rodu Gonzegr - io-
ae J¡nr K¡zlmlerz¡, X,tór¡ powlerzyle lm pleczq
nad rzpltalem ¡ przytulBlem slerocym pod rez-
w ¡ n l e m  S w .  K e z l m l e r z e )  -  A n ¡ ¡  K o b y l l ñ -
s I e, zalrledr osobny z¡kled oplekuúczy, n¡d
którym od momentu powstsnl¡ rozt¡cz¡ p¡iro-
n¡t dobroczynne s t o w r J zy 3 z c n I e I n. S w.
F r r n c l s z k e  S t l e z e g o .  T c r e n  p o d  b u d o -
we Zskl¡du ofl¡row¡l zn¡ny w Wsrszswle brn-
kler Jan (iustaw Bloch. Ilom Oplell dl¡ Doro-
slych z czasen powlgbszyl slg o *lobelr, e od
19tt roku o przedszlrole. S¡rclnl¡l on szczcgéln4
rolq w ezasle druglef woJny Éwlatowel. Z n8r¡-
2enlem Zycla clos3ry wlqcz¡ty slq do czynnel
v¡lkl z okupentem. Tu z¡¡l¡zlo scbronlenle kll-
lr¡n¡5cie osób z rozbltych oddzi¡lórr powltaó-
czychi trr ,.uclz po woJnlc uruchomlono fucbnlq
I wydaweno oblady dlr natberdziel potrzebulq-
cych opleki I ponoey. Stopnlowo odremoaüow¡-
no po znlszczenl¡eh wolennych Z¡B.lsd. ?;ccz4.l
oa poDownle s¡ntnlré ¡we funlcre Domu Star-
ców i przedszkola.

Dzlsi¡l Tourtrzystwo Przytulku Sw. Salezego
llezy ?2t czlonków, reprczentutqcych ró¿nc z¡-
wody, st¡nowlske, bgdqcych w ró2nym wleku.
St to ludzie dobret woü, ludzle, Etórych nlgay
nie Jest za duáo, na których zawsze sle czek¡ I
llczy. Sens lch ofl¡rno6el, io !0-letnl¡ pomoc lu-
dzlom biednym. ChocLrá nle ogranleze sig one
tylko oezywl3cle do ¡romocy materialncf, to Jed-
n¡k wspomnlJmy o nlet, lej w¡rtoód bowlem
,est mole nelbardzleJ wymlerna.

Dzienny koszt utrzym¡nl¡ JedneJ osoby wy-
nosi 30 zlotych. Wydzlat Zdrowia i Optekl Spote-
cnnel ptzeznaez¡l na tGn cel do l¡oúca lt?l roku
21,10 d, a poczyntJqc od roku bteá¡cego Zl,Bl
zl. nc6zt¡, to dary mllosicrdzl¡. W slnll globel-
neJ sum¡ wc¡le nle taE male, zwtüymszy, Le
geastonertuszy Jcst ll0. IloE Opfe¡i m.s Z ¡eI¡-
rzy eietowych - Jeden n¡ etscie Towüzy¡twr
- dr lrena Szydlowsl,e, drugl - Wydzlelu ÍZllro-
wla i Oplekl Spoleczncf - dr Antonl Mlcb¡low-
sk|. ,y'edna z wlekszych lnwestycrl, do lrtóref o-
becnie slq przygotowulemy, to wymiena stropów
dachu. Koszt obliczony ,est n¡ pól milloaa zlo-
lych. Mamy ledn¡k nrdzletq, ¿e w ae, trudnef
sytuact¡ nle ¡rozostenlemy s¡ml. Z¡ufenle s¡ro-
leczne, Jakim slq cleczymy, nrdzietq te uzas¡d-
ttl¡" - mówl lrlerownlezl¡ Zahladu slostrc J o-
r n n ¡  M l s t e r ¡ .

D leczVqi3cie, kl,asztor Slóstr Mllosierdzla,
n Dom Oplekl wyst&rcz8J4co zrosty s¡e z bt-

saoriq Powlóla. Sq cze6cln Jego caloúci. Sto-
stry Sz¡rytki na przesarzenl przeszlo 100 lat da-
waly bezuFtannle t d¡tC nad¡t tcgo dowody.
Chociaáby pomoc ludzlom starym, kalckim, se-
motn!¡m - potrektow¡n¡ tak po prosau, tsk I¡o
ludzlru, nle ezelrefqc¡ ns zbyteczne oklaski, nie
manifestuJqea he¡olzmu, poSwiqcenie.,,S¡relnla-
my nasze obowi4zf,i. To wszyetlor' - mówi Sio-
stÍa Jo¡nna Mlstera. Oto krótkie, szczere podsu-
mow¡nie 9O-letnlef, trudnel pracy w Domu Opie-
k¡; 90-letnlet walkt - nler¡z dramatyczne, - o
podSrrymanie lub przywrócenie oadziei ludzlom,
których úycie zz b¡rdzo doSwiadez¡, nierlz po-
n¡d lch slly. I w tych moment¡ch S¡ost¡y nigdy
nie, z¡s¡odzlly. Ze to sumienne, z mltoÉclq po-
tr¡ktowane spelnianle swoich obowl4zków, aziq-
kuJq im codziennie - pn¿ez tyle ,u¿ lrt - pod-
opleczni, lch rodziuy, spoleczeú$tnro.

DANUTA \,VERESKA


