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w ub. rdku obchodzít dzieüiqédziesiqt4 roc'znicq powstania Dom opie-

ki dla Doroslych im. éw. Franciszka salezego, mieszcz4cy siq w warsza-

wie przy ulicy Solec 36a. Jest to rocznica dOsé wyj4tkowa, ale nie tylko

dlatego warto zaiqé siq ta instytucja. By zobrazowaé pocz4tki dzialalno-

Sci Domu, przedstawmy - na podstawie protokolu pierwszego zebrania

- opiekunów ,,Przytulku sw. Franciszka salezego dta osób do pracy

niezdolnych i opus zczonych" (taka bowiem nazwe nosila wówczas insty-

tucja, o której mowa). Zebranie od,bylo siq w mieszkaniu ksiqdza bislcupa

Kazimierza Ruszkiewióza, probosz(y¿a parafii íivt: Krzyaa, E.rlzy r-llicy Kra-

kowskie PrzedmieÉcie nr 1, dnia 23 paúdzlernika 1895 roku. obecni byli:

ks. biskup Kazimierz RuszkiewicZ, ht. Maria z Górskich Sobaúska' hr'

Kazimierz sobañski, hr. Ksawerowa Branicka, baronowa Aleksandra z

Blochów weyssenhoffowa, ks. Michal Radziwill, Jan Pawel Luszczewski

_prezesZarz4duWarszawskiegoTowarzystwaDobroczynnoÉci,Gustaw

Gerlach, szymon Krzeczkowski, Helena Domaszewska, Anna Kobyliñska

-s i os t razeZgyamadzen iaSw.Win , cen teggáPau lo , ks .Euzeb iuszBrze -

ziewicz. Dorm rdzialal j,u¿ wvtedy od trzynastu üat: od 1BB2 r'

w protokole tym czytarny: Po zagaieníu posieikenia wzez ks' biskupo

Ruszkieusícza, odczgtano historiQ lnitt¿tuci¿, którq grono osób dobrei u¿oli

zaopiekowaé sig chcialo, ú razefn i krótkie sprawozdant'e z'iei dotacheza-

sw¿ej dziatalnáÉci us slowach ,nnstquiqcach: ,,Przed Inty yrzeszlo dzie-

sigcíu, ieilna z st;óstr Mitosíerilzia ze zgrarna'd'zen'ta íus' winrenteg'o 6'

t31 paulo, enni Kobgtiútska, nalehqc pÍzez iltu^sza ezas do Biura Informa-
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taeg nie spratniajq filantropom ktopotu, so, oni po prostu zabiiani - iako

nieu2ytki. Plemiona ucguili,zolDane, iak usiclzimli, poczr¿naiq sobie z nimi

delikatniej. Noutg przgtutek urzqdzong jest u: ten sposób, 2e staroóé iest
u¡ nim níe tglko znoÉna, ale nauset ptzgiemna.

. 
'W roku 1910 Towarzystwo zakupilo s4siedni4 posesiel gdyZ chcial jq

kupió ktos inny i wybudowaé na tym gruncie kamienicq czynÉlzow4'

Budowla taka zaslani.alaby doplyw éwiatla do domu, teren wiqc odku-

piono za dosé powa|n4 kwotq. stan4l tam ,,domek éw. Anny", który

slu2yl za przytulek studentom a2 do roku 1934, kiedy komisja rz4dowa

zabronila tam mieszkaó mlodzíeLy akademickiej. Siostry prowadzily tak-

2e przedszkole (do roku 1962), przerva2nie dla dzieci piaskarzy i wozaków

z PowiSIa. Byla to praca ciq2ka, wymagaj4ca wiele poiwiqcenia i umie'
' 

jgtnoóci. W czasie I wojny Swiatcrwej 'dom ql'egl 'powa2nym uszkodze-

niom wskutek obstrzalu arty'leryiSkiego. Budynek szyhko iednak wy-

remontowano. W roku 1918 wizytq w przytulktt zlo?yl nuncjusz apostol-

ski, Achilles Ratti, póániejszy Pius XI. Po obejtzeniu do'mu, nunciusz

powiedzíaL,2e w takim domu sam by chqtnie zamieszkal

, W roku 1929 zmar\a siostra Kobyliríska, zaloirycielka tej instytucji do-

broczynnej, a iej miej,sce zaigla simtra Maria Peplounska. Do6 utrzymy-

wany byl ze skladek Towarzystwa I ofiar indywidualnych, szczegóInie

bogatych przemyslowców, takich iak Haberbusch, Bloch, Wedel czy Ger-

lach.
W czasie II wojny Swiatowej, we wrzeÉniu, dom zostal pornra2nie znísz'

czorLy, ale ju2 w patdzierniku przyst4piono do remontu i uszkodzenia

szybko usuniqto. Przytulek nie przerwal swei dzialalnoSci w okresie oku-

pacji, mimo bardzo trudnych warunków i du2ei SmiertelnoSci mieszkañ-

ców. Od rg1lru 1940 datruje sie wspób,raca sióstr z opie[<4 s¡roleczrt4. Po

powstaniu mieszkaricy wraz z siostrami zostali przesiedleni i dzialalnofé

zostala tymczasowo przeniesiona do Czgstochowy.'Ale juZ w lutym 1945

nast4pil powrót do Warszawy. W porozumieniu z RGO siostry otworryly

kuchniq dla 800 gsób, która zostala zamknigta w roku 1948. W roku 1945

zarejestrowano Tbwarzystwo jako stowarzyszenie i przystapiono do odbu-

d,owy budynku, co z braku fundr-¡szów i dotacj,i bylo bardzo utrudnione.

W wyniku wspólpracy z Polskim Czerwonym Ktzyfuem do Domu kiero-

wano repaÉriantów - Polaíków, a talc:¿e cudzoziear¡córv: Fra¡rsuzów, Ho-

lenrdrów i Belgón¡Y.

Od roku 1951 do Domu mo2na bylo przyimowaé wyl4cznie osoby. kie-

rowane prz-ez opieke spolecznq. Minno ciaglych klopotów ze zrriszezonym

budynkiem, w którym rysowaly sig stropy i odpadaly tynki - W zakla'

dzie Éus. Franctszka Salezego domirntje pagodry uÉmíech, hnrrnonia, to'

clzinna atmosfera. CzA to pogoda ducha to tAlko usgnik przApadkouego

iloboru optgmistów? Nie. SqdzimA 2e us pierusszgm rzqdzie iest to zasluga

serd,eoznej op.eki, i wtaÉciutego Wkierowania, ic7l" obeenrym 2yeiem. (,,Slo-

wo Pcn¡rszechne" z 27.VI.1952). W okresie powojsruxym w Domu czqsüo

133 przeprs\ñradzane by{y kontnole Emez czynniki paristworwe. W 1953 ndku
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