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Trz"emdwienie p.Jena Kobyl i ¡ isk ieso na uroczystosci  lüü- lec ia

i stnienia Towarzystwa i  :ZaktraCu 6w, Franc i  szka Saleu ego

Przypad¿ mi w udzi"a1.e zaszczyl zaprezeotowania na uroczystoéci
jubi leuszowej 100 - lecia Towarzystwa,Przytul.ku Éw.Franciszka Salezego
w W-wie, oraz ZakZadu Fooocy Spolecznej, zarysr¡ historycznego powstania
i dzia¿a1noéci charytatywnej Towarzystwa ,zapocz1Lkowanego w roku 1882 t.
! . i : " .w  czasach zqbgru  rosy jsk iego,p tzgz  S ios t rg  Mi los ie rdz la  ze  Zgr .
éw,Wincentego arPaulo - , tnne Kobyl i fskq.
Z zachówanych pieczoi.owitq rgkq ksi4groraz kroniki Zakl.ai iu - Przytulku
éw.  Franc iszka  Sa lezego wJmikar¿e poczqtk i  te j  wzn ios i te j  dz ia la lnoéc i
opartej na - Mitroéci bl i2niegó - niaZy niejsce na Powir3lu,
Siostra I\ [ iZ. Anna Kobyl ir iska nale¿qc do Biura Infornacyjnego o npdzy
wy jq tkowej  p rzy  Ins ty tuc ie  éw.  Kaz imierza  w W-wie  przy  u1 . :Ta 'kg  3Er
nial.a ¡noánoóé Jobrze zapoznaé si.g z potrzebami opuszczonych i  ubogich
naszego ruiasta, Szczególnq uwagg Jej z*rócL!.y na siebie osoby zostajqce
w ostatecznej ngdzy i  opuszczeniu z róZnych 2yciowych przyczyn.
Wobec ogromnych potrzeb i .  óv¡czesnych okol icznoÉci, ufna w Opatrznoéé
Boáq S. h-il.Anna Kobylirtskar nrynajgl,a w roku Ea¡lskin 1BB2 ¡oa¿e nieszkan-
ko przy u1. Solec -54¡ biorqc pod oplekgricze skrzy d'tr-a szeéé staruszek
bgdqcych w skra jne j  ngdzy  i  na jbarda ie j  op lakanya po l .oáen iu .

Na g los  wspótczuc ia  S ios t ry  Mi los ie rdz ia  posp ieezy l i  sz lachetn i
obywate le  _Sto1 icy .  z  wszechs t tonnq po+ccq i  o f i . r rq  tak  ho jn4 ,  2e
uyna jp to  d rug ie  i r ieszkan ie  p rzy  u l .  C iche j  5 ,  anas tgpn ie  t rzec ie  p rzy
u I .  Szczyg le j  3  i  9 t  gdz íe  z r la }azLo po* ioc  ,schron ien ie  i  op iekg  66  osób,
przewa¿nie <obiet i  dziei i ,  bgd.¿cych ' .r  skrajnej ngdzy wskutek ,r igdzy
innyn i  panu j4ce j  w n ieéc ie  ep iden i i .

Owczesny Ks.Proboszcz Parafi i  úw. Krzyáa w l{ l-wie, Kazinierz
¡tuszkiewócz, bgdqcy cz¡nnie zaawsnsowany w rozpoczgte dzielo opieki
na d uboginri- roraz niezdolnynai do pracy Fowiélan postanowitr. su5rm
autorytetem w nieécie. zapewnié trwatr.q przy szZoéé PrzytuZkowi, interesu-
jpg te dziaZalnoÉci4 p.hr.Marig z Córskich - Sobarlskq, Aleksándre
z dlochów - ' lVeissenhoff i  innych. W ówczesnych warunkách pol i tycánych
lroki zroicraajqce do prawnej opieki naC Przytu,Lkiem przez istniejqcq
i zatwierdzonq przez wZadze instytucjg jakq stal,o s' ig Warszawekie
t owarzystvro Dobroc zynno Sc i.

Ná zebraniu w paádáierniku 1895 r, powstatr.  pierwézy sklait  Zarzqdu
Towarzyi, twa Przytulku :

1. p. Kazi i l i .erzowa $obaúska

2. Ks.P rob. bp . Kaz i 'ai  erz l tuszkiewicz
'{ l  

sklad Konisj i  üpiekurlczej weszJ-i :

o.Tadeuszowa Lubooirska - Bl-ochowa
o. üul ia Fi l i ; :kowska
!.Paulina Kowalewska
p.Helena Domaszewska
p. L,eopold Kronenberg
o. Jan 131och
i. KonstantY rtudzki
p. Al-eksander l,apilski

p ,  Kazirnierz ReEulski
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obok Vw osób byli przedstavriciele ' ,t i lTD - ksiqáe ivris¡r¿ i.adzinilZ,
Jan-Pawet Ruszezeivski - Prezes 1ArID, Szynon Krzeczkowski¡ Gustaw Gerlach,
uhyczaz teá iJoleszaw Prus sprawie Frzytulku éw.Franciszka salezego swego
pióra, pisal o ni¡r z na jwi- gkszq ityczLiwoécig, popierat swn autorytetem,
cieszyl sig kaZdyo sukc e sejtr i  rozwojemra nastgpnie datr nawe¡ wyrazswemu
marzeniu, by ro.ógZ na koniec dni swoichosiq$é w ZakZad*ie pod opie-
kuíczyni skrzyd?ani S. Anny .

Kontrole przeprowadzane przez'riarszav¡skie Towarzysttvo Dobroczynnoéci
zaéw-iadcaaly kaÉdorazowo o wzoro'nJñtr porz4okr.r, wyrazajqc uznanie i podzig-
kowani.e Siostrze Annie.

s.Anna Kobyli lska bgdqc bezpodredniq Kierowniczkq przytulku, wystqpila
z r¡r¡nio skien budowy nowego donu specjalnego na cele przytulku, co zosta¿o
jednogloónie przyjgte, a p, barono ¡¡a Weisenhoff w i¡r ieniu swego ojca
Prezesa rrana Brocha zadeklarowatra plac pod budor¡¡g i surag 20oc rubli na
jej rozpoczgcie. Kauieú wglielny wuurowano O3.O?.1g96 r.

- llany wykonaf burlo-wnlczy Wladyslaw liüarconi, dozorowat. budowg buclowniczy
Adanczewski¡ Fo zniáonych cenach roboty stolarskie i ciesielskie wykonala
firma Berensa, rzeraieélnicy be zintere soivni e nurowalirkryl i- daehy i
ofiarowali niezbgdne naterial.y.

&.ri io'*a ni¡o ofj.arn¡éci Lu<1zi dobrej woli przechodzii la kryzysy.
üli gruCniu 1826 roku zabrakto érodków finansowych / okoZo il tys. rubli/.
odu¡ozano sig wteity do ofia¡noéci spoleczedstwa po przez czasopisna
warszawskie co przyniostro sukces w zako¡lczeniu budowy o\iektu w który;r
sig znajdujef,¡I. - 8 grudnia LB97 r. dzierl éwi9ta Narodzcnia rvtatki
Bo2ej Cokor-r:- lno ri.tu ¡ioéwigccnia i io;u.
Ce¡enonii tei dopel.nil i  no2ny opiekun donu ks. bp. Kazinierz Ruszkiewicz.

W roku 19O2 wszczgto sta¡ania do wl,adz o uznanie Towatzystwa przytu-
trku za instytucjg peznopramq i w roku nastgpnya L9o3 - Min.spraw weurngtrzn

- w Petersburgu zatwierdzilo statut przyznaiqc moc prawnq fowarzystrva.
,/ Sprawg prowadzi z ramienia Zarz4du nec. Alfons Zigtkowski.,/
N.ifezapo;onieli organizatorzy róv'mieá o potrzebach najntrodszpgb pokolenia-

ubogich dzieciaóh, üLa których w budynku gtrównyn na parterze otruarto
¿Zobek - ochronkgrna oko¿o 40 niejsc. Ztrobek ówczesnym znaczeniu tego
slowa spelnial, ro19 równieá dzisiejszego przedszkola i wychowywaz, dzieci.
w wierze katolickiej w ',vieku od 3 do 6-ciu. f lszystkie sieroty áywione byly
bezplatnie na koszt Towarzystwa.
Kurier rfarszawski z d¡. 28.04.1903 r. opublikowat wiadoino$é, ,,e zahotono
oehronkg cila clzi.eci do lat 6-ciu, zostaza zatwierdzona ustawqz z rln.1?.
04.1903 r. przez.vice-aini stra 6praw wewagtrznych - senatora Burnowa.

'{l roku 1909 ówezesny ZarzTd, To.'rarzyetwa na czele z Jego firksce.
Ks.bp. K.Ruszkiewiczen p6O¡ql uchwa;te kupna s4siedni-ej posesji
z parterowq oficynq oil strony ul. soleer którg dzigki ofiarnoéci. wiernych
zosta¿a w nastg,pnyi¡ roku dostosowana do potrzeb przytu¿ku i otrzyraui qc
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miano Doaku éw,Anny przeznaczona zostaZ.a na schronisko dla mtrodzieáy
akadenickiej, oraz uczniów szkó}. ruuzyc znych, ksztaZcqcych sig na orga ni.-
stów, spelniajqc swq ro19 do L934 r.
!11- okresie I-szej wojny éwiatowej najcig2sze chwil-e przei.yt Zaklad w l ipcu
i si-erpniu I?16 roku, kiedy obiekt znalazl sig pod bezpodrednin obstrzaleur
i gradero pocisków nyrzqdzajqg ogroione szkody, a Do:oek éw. Anny zauienitr.
sig w ruing. Nov¡e zniszezenia i straty spowoCowaly vrybuctry i wstrzqsy
w czasie przystqpienia Nienców do burzenia aostów na ' i i l l iéle.

W tych tragicznych i cigZkich momentach dla Zak?adu i Pensjonariuezy
niezvrryktryrn iügstwen odz$aczyla sig za4oáycielka S.L{itr. Anna Kob¡i1irlska,
ze swoi styra spokojeia, nieztro nq odwagq i energiq wykonyuaZ.a swoje
obowiqzki przeby'vajqc w najbsrdziej zagro¿onych punktach niosqc sZowa
otuchy i pocieclqz, wérdd vrystraszonych grozq wojny staruszków.

Skutki po¿ogi wojennej zostaly zatarte poprzez gospoderne rpce
S.Anny Kobylir lskiej i  w odre;lontolvani/;o obiekcie w dniu 94.08.191.8 r.
ZakZad mía\. zaszczyt goécié ówczesnego Nunejusza Apostolskiego Achil, lesa
Rattiego póánJ-ejszego Papie2a !iusa t0 w towarzystwie ks.Pellegrinetiego
ks.Infuata Brzezi-ewicza przyjaci-e1a i dobrodzieja lrzytulkur

Przy nastgpnej wizycie w dniu 5 sierpnia 1918 r. Ekscelencja
odprawitr Mszgéw. w esyÉcie Ké.Infuata Brzezi-ewicza i ks. Kanonika Piotra
Koryckiegora nastgpnie rlostojni goÉcie podejoowani byli uroczystyn
éniadani ein.

Ostatnia lf izyta odbyZ.a sig w dniu 19 wrze6nia 1J15 r. w czasie którr
Zak?"a'J otrzynal ofiarg od 0jca éw.Beneclykta XV rl la ubogich dzieci.

Rok 1919 byZ rokien uroczystyn ,Ji-a zat-oZycielki S.Anny Kobylilskiej
i" d1a catrego Zakladu, która obchodzita jubileu$z 5O-cio lecia powol.ania
Jej do silu2by Boiej.

Fo uroczystyn naboáeústwie odbyZa sig Akadenia dla uczczenia Jej
dtugoJ-etniej i  Wtrwatrej pracy w s¿u¿bie niesienia opieki i  pornocy
nieszka¡lcom niasta a wszczególnoéci Fowiála.

Nastgpny .zaszezyt Zgktr.ad przeí,ywal" w dniu 4 t ipca 1923 r. w czasie
wizyty 0jca Gener"atra Franciszka Verdiera - nastgpcy Swigtego lJfineentego

arlaulo w t¡nn¿e roku Zat"oitycÍe1ka ZakZadu S.Anna Kobylidska zapaCla cigiko
na zdrowiu, ale mino podeszZego wieku nie ustswa¿a ir pelnieniu niesienia
ponocy bliánin przy urydatnej poir¡ocy wspóZpracujqcych sióstr iüiZosierdzia.
Choroba nie ustgpowala i z biegiem lat potggujqc sig w {r,!¡czerpanyrl
organi¿mie, S.Anna Kobylir iska zasngl.a w Fairu w dniu 26.II.192, r¡

ZakZad okryl sig Zalobq, a zwl,oki .Iej spoczgZy w kwaterze Suóstr
Szarytek na Fowqokach w a lei 185.
Na stanowisko S.Prze?p 2one j Zakladu wladze Zgromadzeni a.wyznaczyLy s.üli l .  .
Marig Fepl.owske, która czgsto odwiedzaza przytulekrpoiuagatra owq wielkq
energ iq  i  uaradno$c iq .
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S.M¿ria PepZowska prowadziZa ZakZacl zaleCwie przez 10 lat poéwigcaj4c

calkowicie te lata d1a dal'szego rozwoju placówki. Niestety nadszarpniet€

zdrowie nie pozwoli lo dtrugo kontnuowaé ofiarnego 2ycia i zapaCajqc na

za galenie pZue , spoczgia w Psnu dnia 21 maja 1938 r. pozostawiajqc

wszystkichw w 2alobie - gtrgboki;n s;au tku i-¿aIu,

W tyraZ e roku nastgpczyniq zostala S.&iiA. BronisZawa Dubiel znajqc

doskonale blaski i  cienie ZakLadu, w któryn pracowatra ocl swei ntrodoÉci

od roku 1918, przygl4daj4c sig gospodarowaniu Zat-oáycíelkiroraz' s.

Ir iari ?epZowskie;i ,petniqc .odpowiedzialne stanowisko Kierowniczki i lobka-(

Ochronki w ZakZadzie.

S. Broni.shwa Dubiel tylko jeden rok kie¡owata ?rzytulkien w nor-

nalnych warunkach, dajqcych perespektywy rozwoil¿ i usprawnieó organizac¡

jnych, ostatnie zebrani.e Zarz4du przed urybucheu II wojny éwiatowej oilbyl

sig 31 ná¡a f93l r.poezy¡tr jego dzia?alnoáC zos.batra zav¡ieszona

do ko¡1c a wo jny .
-r osobny rozdziatr w histori i  towarzystwa i ZakZadu to okres okupacji

hit lerowskiej i  Powstania 1álarszawskiego , Zgktr.aC spelniat ponownie ro19

niesienia opieki biedny:r, aIe byt ró' ' ,vnie2 oÉrodkiern polskoéci w :rlorzu

okupacyjnych mroków w czasie wojny obronnej 193) ¡.Ranni znajdowali polr

. pornoc i opiekg i ciepl.q strawg. ZakLad byl parokrotnie oclwiedzang przez

üesta po¡ prz eprowedzanorewiz j e w poszukiwaniu ruchu oporur Siostry

szarytki nimo ogro:anych trudnoéci, naclludzki,l wysilkien zapewniaily

schronienie 200 starco ü-p ensj onariuszoul i  dziecio¡n w przedszkolu,

oraz okoli-cznyo mieszkadcoi¿ FowiÉla, którzy zgtaszali sig o ponocr dobr

slo',vo na nadzieig przetrwania

Okres Powstania Warszawskiego to najcig2szy okres niesienia

ponocy.bliÉ,nim i poéwigcenia z naraáanien áycia dIa ratujqcych sig ,r, ie-

szkalców Powié1a i rannych ?o,;retarlców, któryn S.S.l i i losierclzia udz¡i ie-

1a1y wszechstronnej poi;rocy i w ruiarg srych i lo¿1iwoéci udostgpnily

r€ic jonalnego wyáywienia.
U schyli<u Powstania przyszedl dzlef 27 wrzeénia 1944 r. dzieú

, tragedii cl la Sióstr i  Zakl.adu - wy.wiezienia wszystkich podopiecznych

vraz z Siostrani do obozu w Pruszkowie - pod presj4 Nieiaieckich áoldakó

jak wspo;aina kronika PrzYtuZku.
przerwa w dziazalnoÉci trwaza krótko - w luty;a 1945 r. s.Bronisla

Dubielwróci¿a wraz z kole¿ankq p.¡tefaniq ihioieleursk4, po tu¿aeace

przez Pruszków, Czgstochowg, gclzie gie przestala nieéé ponocy swJm

staru szkom'
obiekt czgéciowo ztiszezony oJ pocisków altyreli jskichrDomek éw'Anny

spalony, ale od pierwszych dni pobytu Sióstr Szarytek ,baczgZo sig tu

áycie i organizowanie ponocy wszystkin iei potrzebujgcy;i.uruchomiono

przy porrocy Kouiitetu 0pieki spolecznej kuchnig ,dla 800 osób nie l iczqc

podopiecznychroraz ochronke dla ?0 dzieci.Korzystali tu z áywienia

pracownicy szp italá, Soleck iego ,I l lektrowni Warszawskiej r Gazouni oraz -
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oraz ludnoéé Powiéla i powracajqce na gruzy Stolicy jej. nieszkarlcy.
Z noclegów i Zywienia korzystaZy grupy repartisntów oczekujqcych na
zal.atwienie for¿alnoéci powrotu do swej 0jczyzny.Byli wéród nich lszwecizi,
Holendlzy r Francuzi, Butr garzy, Itura'¿ni i Ainerykani e oraz 8-io oeobowa
delegacja Szwedzki-ego Czerwonego Krzyüá.

Wéród wielu obcwiqzków, Siostry Szaryi:ki na czele z S,BronisiLaw4
Dubiel zoarazLy czas i uiejsce na zorganizowanie doraánej poinocy opi-ekuri -
ezo j- pia1.,,¿;n::r 'sk' l-e j Cla r,apZawyjqce j tudno6ci l i larszau¡¡. 

'

Nastgpnie za.cz4L eig nowy okres w wyzwolonej Stolicyrohass odbudowy
i podnoszenia ze zgliszcz i rwí¡ koiopleksu obiektów stanowi4cych wZ,asnoÉC
Towarzystwa Przytutrku éw.Franciszka Salezego.
Pierwsze posieCzenie Zarz4du lowarzystwa odbyZo sig 26 czerwca 19 4j n.
a Kierowniki 'ers i sercen Zaictadu byZa S.MiZ. tsroni" slav¡a Dubiel, W pierwszyra
okresie Folski Ludovej do 1956 r. ór¿¡czesne wZadze miasta st. W-wy dqáyly
do uparlstwowienia Doiuu 0pieki, co podjgte starania prawników zasiadajqeych

.'w Zarz4dzLe Towarzystwa udarero¡ritry te zaniary.
Obj.ekt nasz ini$.o okrojonych gratic / vrywzaszczono z wjazdu od ul. solec/

Bulsowatr áyci-en rkontynuluj qc swq powirinoéé niesienia po¡Toey bLiinienu
i vr¡rchowu j qc dzieci. w wierze katolickiej i  duchu patriotyeznyn.W r.oku 1962
Przedszkole Towarzystwa zostaz.o decyzjq wZadz .;r ie jskich oéwiatowych
uparistwowione, a nastppnie po dzugich zabiegach zarzqdu T-wa u wtradz niej-
skich, calkowicie zl ikwicowane hg6g r/ co pozwoliz,o na wygo spodarowanie
kilku pornie szczerl na parterze d1a potrzeb Dorau 0p ieki, podno szqc jednocze$nir
wa runk i mieszkaniowe 200 podo¡iecznych i warunki pracy personelu.

I ir roku 1965 po zgro;aadzeniu pervnej suoy oszczednodci zarz4d i Kierown:
ZakZadu decydujq zabudowg rlirngki budynku gtrównego od strony ogrodu.
Z braku nastgpnych drodków finansov6'ch i jakiejkolwiek dotacji ze strony Ur:

:Jrzg.Ju ze strony cg Urzgdu ar. st. ' l?-wJ r budowg przerwano, wykadcza jqc jedynie
6 pokoi- na parterze, tworzqc jednoczeénie na I-szyn pigtrze Taras dla
p ensjonariuszy"

Na szczególne wyróánienie zastruguje, naj<lluiej zatrudniona w Zakladzie
s'Mil. Broniszawa Dubiel pe&ni4c jednoczesnie funkcje skarbnika zaraqdu
Towarzystv;a w lataeh 1938-1969, .która przed odejécien od nas na zawsze,
obchodzila swoje éwigto wraz z nami wszystkiroi swoje 50 -cio'3.eci_e
powolania i nieprze¡wanej pracy w przytutrku /rgrB - L96g / co upaoigtnila
tablica waurowgna w korytarzu Do;rku 6w. anny i stanowi symbol ,"Iej uytrwatroéc;
i  przyk ladnej  pracy i  podjgc ia  rozbudowy obiektu.
it l  ieprzypadkowo wspo;nienie poéniertne po zrarZej é. p. S. Broni slswie Dubiel
b.Prezes T-iva Przytutrku éw.tr 'ranciszka Ealezego p.prof. Józef Zaorski
nówiz: nOdeszta od nas osoba o niespoáytej energii i  pracowitoéci o u6'bit-
nych zdolnoéciach kierowniczych i organizacyjnyeh, która catre swe ¿ycie
poéwipciza niestrudzonej pracy bliánim.Trwale walczyla o lepszy byt dla
potrzebuiqcychrdLa tysigcy podopiecznych, którzy przeszli przez Zaktad
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i  kochali caZym sercen to dzieto, kt,óre Bóg .Is¡ zlecil, przez wszystkie
dni  powstania
Fo éoíerci é.p.s.Mil. BronisZarry Dubiel - obowiqzki Kierownika zakZadu
pel.nila wieloletnia Kierovvniczka ?rzeiiszkola s.Mil. Janina Ga!.gza.
Walne Zebranie Towarzystwa dnia 3O.O3.Lg6g r wyrazilo gorqce podzigkowanie

S. rlr i i¿.. Janinie üalgza za wieloletniq pracg, d1a Zaktradu oraz pro$bg
udzieLeniawsz echstronnej poiaocy i etruáenia sl lyn loú',viadczeniem i rad4
nowej 8.Kiero,r¡niczce S.i{ iz. .Ianinie ir,{ istera, która w dni-u 15,sierpnia 1969
przyjechala na So Ie c.

0p e ra ty'.'rrn a dziatralnoéé Zarz4Ju Tow:rzystwa oraz oszczedna gospodarka
Kierpwnictwa Zakzadu z jednej strony i zgronadzenie oszczgdno$ci- w Srod -
kach pienigánygh na koncie bankowyn z drugiej strony pozwala w latach
1t70 -1980 na prornadzenie robót zabezpieczajqcych butlynki przed dekapita-
lizacjq / renont strop'ów i wykonanie prawidZ,owej izolacji builynku gtrównego
od etrony nasySu kolejourego L97 3 r. oraa sukc e s¡rwna nodernizacja obiektu
w/g wepóLcze snych rozwi4zarl technicznych.

:i l  roku 1975 -76 podl4czenie budynku de niejsk!.ej sieci Cieptnej,
instalacja wynienników Co. i Clf, r,vyraiana kabli energetycznych, instalacja
nowych tab l ic  i . t .p .

V 1977 - ?E kqpitalny rernont dachu z wyinianq pokrycia a nastgpnie
opracowanie petrnej dokuraentacji technicznej na zabuSowg wngki buctynku
g¿ówne€o od strbny ogrodu wraz z ezybeu window¡rm, oddanego clo uáytku
w ko¡1cu 1960 r.Nie sposób wy:ni eni é wsz;stkich ¡obót konser.wacyjno -
rer¡onto$]'ch zdqáajqcych do podniesienia ówiadczonych uslug pensjonariuszon
i ,ulatwienien ucigáliwej pracy Siostroa M.tr.obierdzia I cigáko pozyskiwanen
personelowi ponocniczemu

Zarzqd Towarzystvra i Kierov¡nictwo ZakZadu goécito w wizycie kanonicz
nej ,.Iego.Sninencjg Ks.Frymasa Stefana ' i lyszyúskiege, ¡ w roku 1952
a dn. 07.10.1971 wizytacjg duszpasterskq Jego Eks.Ke.Bp.'tttra dyslawa
iüizioZka, Sufragana '¡'üarezawskiego. 

Ostatn j.o wuzytac jg ks.Bp. Zbigniewa
Kraszewskie go 29.O3.I979 t.

W ¡oku 1978 S.Janina Mistera zapaCa na zdrowiu i po przeprowadzonej
opercji, rezygnuje ze stanowiska Kierownika Zakladu. 1il tej sytuacji
Zarz4d. Towar2ystwa przyclgrla sig do jej proébyr a Zgronadzenie S.S. Szaryt
proponuje nowego kandydata na Kierov¡nika ZakZadu, S.tvl i l .otyl ig Michowskq -
Przeloüon4 Sidstr z Douu 0pieki w Górze Kalwarii. W róku 1981 L stycznia
S.0tylia Michowska xozpoezyna swq pracg w ZakZadzie z wielkq energiq
najqc przy sobie S."Taning lViisterg, która pozostaje jako zastgpea kiero-
wnika dla kontnuacji dziela swych poprzedniczek.

Kierownictwo Zakladu dla podniesienia atioo sf ery ra<losnego bytowania
podopiecznych organizuje cal.y szereg i-mprez kultu¡alnych : wycieczki autok
karen do Ftrocka, Kodnia,&owic za ri ' l  !spq¡qlanow:r rPal' l ir, C zg stoclrowy, statkien
po Vüié1e" l i lystppy artystyczne: Chór A.T.K.Koncerty zespotu ', l laryznaty{



z i- 'araf i j -  i i i tP. z Jpaczewskiej /  ks. iroboszcz Józef Gr-onek/.
i ' lale¿]¡ ¡rorJkreé1ié bardzo zaity!4 rvspóipr.:ci¡ z larz4dem F.Cgrodów ; iziatko ivyc

"i i ' i to1ióska" rof iaruj,¿cj¡$ werzyi\ ' f i  i  owoce J1a naszych po,lopiecznych.

Io ,v : rz ¡ rs two ' - rzy j :c ióZ ' ; ia i ' sz : ' , ry  O ldz i ¡¿?  5róCrn : ieúc ie  co  roku ' rvy ró¿n ia
dyplo":em uzn¿ni.-¡ nasz Zaklad za utrzynanie ogrodu lye wzorol¡vlñn porzqdku.
'¡ i  latach w latacj 1970 -80 odnotov¡ano w kronice I uroczyst,o6ci 100 - lecia

urodz in  t rzech naszych p  cd  o ; ;  i  e  c  zn¡ ,c  h .

,  . Ies te$ray  #  f inq le  nasze j  , , - ' spóZczesne j .  h is to r i i  Zak ladu,  k tú ry

irrzy v,rydatnej pcriocy Stolecznegc !-un,luszu Ochrony ;tr irowia i  í i t :Zecznego
' i Íyi izial.u Zi lrowia i  0pieki SpoZ=cznej, oraz . jzipki of i : :rom.i sklalko¡¡:
czZorikov,, 'sko,ü nasze6o Towarzystwa, nabie:.a blaskó'u, ku chwal-e i ,oprzedników.
i izieZarktóre kontynuZuj eny do ' : lnia dzisj-ejszego tre,Jyc je zapocz.,qtkowane
1ü0 lat te¡u,

l{esze To,,, ;arzyst, ' , ,r-o;,ryj4tkor,vo ceni sobie Jubi leusz 100 - 1ecia,
k  Lóre¿o laba ' r "ypa l¿  n  p i ;kn . ¡  roczn ics  6 i i  -  Iec ie  . i r t k i  Jcsk ie  j  Cz ;s to -
cho'"vsl'ii c j '
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