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Tovañzystwa przytutku Sw- Franciszka

$amo
rñ orn Pomocy Spolecznei nawarszawslgim Po-
I I wiélu, zwany powszechnie Zakladem Swigt+'
- go Fr. Salezego, prornradzony przee siostry
szarytki, obchodzi l0Glecie swaiei dziatalnoáci, da-
jqcei $chronienie ludziom pr¿eryt¡lEkte chorym, niei-
pefnosprawnym, w podeszlym wieku, a gdy wymaga
tego sytuac¡a po prostu kaidemu potrzebuiqcemu
pomocy. Tak byta rv czasie I i ll rvoiny éwiato$?i, tak
Wlo i iest na co dzieó cfo dzíé. Bolriem siostry nie
obraniczajq sie do pracy w Zakladzb, udzíelaiq
pornocy mieszkaócstr Powiéla. Od$iedzaia sta-
rych, scho'.owanych ludzi, niosQ dobre sto\,vo i cie-
ptq srawe sarÍtotrrym, niedolqinym. Wete osób -
tylam tego Éwiadkiern - wtaÉnie tu pr¿ynosi zh/ts'

--ézne t'uty, odzie¿, artykuty A¡wnaícior¿e, proszAc
o przekozanie tego ws¡pfkiego wielodzietnym ¡o-
dzinom, naibiednieiqm" I siostry cierBliwie przyi-
muiq na srroie barki kaide dodatko¡¡e obciqienie,
slu¿q wszystkim serdecznym slcn¡vesn. radq. Bo nie
maiq ñAryczaiu - iak powiedzíala s. Ot¡¡lia Michour
eka, kierov¡niczka Zaktadu - odsylaé z kwitkiem
kogos, k¡o do nich zapuka. ñéarza $ia, ni€stety, ¿e
pr¿ychodr4 tu i tacy, ktér¿y chca wykoreystaó tA
dobroé-

f Tak wisc Zaktad á,v. Salezego znany iest powsze-
i chnie w catei fYars¿awie, ieet symbolem otlttartysh

rarnion, wielkbgo, dobregCI serca. Zaktd utundo-
wany zostal - nÉrvi s. Joanna Mislera, zastepca
kierownika Zakladu - ze skldek dobroczynców
i fi¡antropów. In¡c¡atyr,ve e podida w 1882 r.
19-letn¡a s. Anna Kobylitiska, szarytka, którq Zgro-
rnadeenie Siéstr Milssierdzia *n¡. W¡ncentego á Pau-
to skierovrralo do organizowania opieki nad ludámi: i
chorymi i sarnotnyni. Na poczqtek wynajgla ona
mieezkanie pr4y ul. Solec, bior4c pod opieke sze5Ó
starusaek badScyc+t w sknjnej ndzy. i,lestenie,
dzieki pornocy ludzi dobrei woli" urynajqla tr¿T dal-
sze lokale, w których znaiazlo dach i opieke 66 osób
znajduiacych siq w bsznadzieinej sytuacii. Siostra
Müos¡erdz¡a A. Kobylinska usankcjsrowala w 1895
r. prawny charakter Toware¡¡slwa éw. Franciszka
$alez€o, chialairoo charytatl¡|tnie- od ttzéch lat
pod szyldem istnieiacego Warszawski€go Towár¿y-
s¡ra Dobroc{fnno&i.

To$,ar¿lrsts¡o Sy. Franciszka spelníalo potróha
rolq: nioslo panroc biednym ¡ potr¿ebui@ltrri; kr¿e-
wilo pckko$ i katolic¡zm w nie¡volonei Aicrfz-
nie; b1ño no6nd<iem <femok¡gci¡ i tdsrancii, gdy¿



schron¡enie otr¿yrnywaii tu ludzie z réinych grup
spolecenyeh i eawodanvych, a takie rótni dzialacze
polityczni. D¿ialatnoéc s. A. Kobylifrskiei paparl ów-
czesny proboszcz paratii Sro. Krryia, do którei nale-
iafo Powiéle. Zwrócil sig on z apelem do urszlstkich
parafian o pornoc, o ducho¡r¡e ifinansonrewsareie.
WSród wspomagajqqych znalazl siq równie2 ofiaro-
dawca placu. lnicjatywq tg pcpad tak¿e s¡lrym auto-
rytetem i piórem Boleslaw Prus, dajqc wyraz swemu
marzeniu, by móSt na koniec s¡voich d¡i znaleáé
miejsce w Zaktadzie pod opiekuñ'crym okiem sióstr
szarytek. Budowa domu zakoñczona zostala w 1887
r. Niebawern te¿ zorgan¡zowano dodatkswo pomoc
dla 4O ubogich dzieci w wieku do 6lat ¡ pomoc taka
byia prowadzona do '1969 r., nastqpnie w formie
prdszkola, które z czasem zostalo upaéstv{oñrio-
ne i przenieeione do ¡nnego irudynku.

Obenie Tov,rarzystwo $,rr. Fr. Salezego liczy 450
eztonków z ró2nych érodowisk" Paervodniczqcym
Zar¿qdu Towarzyslv¡a iest p. Jozel Piatek,wicepr¿e-
wodniczacym - p. Jan KobyliÉski, kro,rny siostry
Zaloiycielki. Sq to ludziedobreiwoli, ludzie, których
nigdy nie jest zadr¿2o, na których zaursze siq czeka
i liczy. Sens ich ofiamoéci, to stuletnia pornoc lu-
dziom biednym.

E aklad 6w. Salezego jako ieden z pierurszych
A za!4f siq luciámi naibardziei pokr¿pv@or¡y-
- mi paez los. Jako feden zpienrszych ukazal
im wartoÉó ioidego iycia. tak2e itego naiboleén¡ei-
szego. Udowodnil, áe warto o nie walcqré do ostat-
nich chwil, za wszetkq €ne, a naibardziei wlaÉnie
wtedy, kidy unzystko - wydawaloby sig - przema-
wia za jego bezmnsem, sgonieivieraniern. Przeztaki
pry¿mat nalo¿y chyba oatrzeé oa peinAf¡o$¡iqcenia
prace sióstr, które obcnie malq pod svrtojq opieka'l &4 pensionarius¿ki. Sa to naiczéciej osoby ciqiko
chore, na stale pr¿ykute do ló2ek, wymagajqpe bez-
ustannei samarytanskiej opieki, czqro najbliisea
rodzina, za¡qta pracq, nairozmaitszlmi obowiqzka-
mi nie jet w stanie zapewnié- Kierowane sq one do
Zaktadu pnez ltrldziai Zdrcnria i Opieki Spolecznei.
Opieke i pomoc $Madczy 16 sióstr, a tak¿e personei
á¡riecki oraz 3lekarzy. Do pracy pornocniczei przyi-
rpwane sa miode dziewcaEta, które na mieiscu
otrzymuia mies¿kanb i wyil¡*ienie, a tak2e moi-
noÉé kontynuoilaaFia nauki. W budynku grlóru"nym
miqi¡ci sie l€plica, w kt'or"i codziennh odprawi¡jna

iest Msza Éw. i inne naboierlstwa przez ks. prof'
Jozefa Lade ze Tgrotnadzenia Ksie¿y Misionar¿y,
którv od 27 lát i6t tu karlanem. Tak wiqc pensiona-
r¡usáXi mogq na mieiscri korrystaé z praktyk teligii'
nych.

|? esi iesienne, stoneczne popotudn'te- Niektóre
tl r pensionariuszek odpoczywaie, inry gz9-
v gladaiá prase, czytaia ksiatki' paechdzaiq
sie po-korytarzu. Pokole sq iedno-, úrttul' tny-'
cztero- i oziesiqciocaobowe. l¡aipr¿yieÍin¡efsze vry--
daty mi sig te dwu- i trzyosobowe. Panuiqca w¡ictl
atmosfera'nie odbiega zbytnio od warunkó¡r i'lrcia
rodzinnego. WszQdzie ¡est crysto, prryisrnie' duzo
kwiatqil. Korytal-¿ ll piQtra to pra\rl€ Kv$aclarnla-
Zaglqdamy dd ookoju, w którym m¡gs¡l€ - iak nnórt
s. Otvlia - pensionariuszka naibarclziel znaF¡ca nrs-
teo¡á ZafiaOu. Liczy sob'ie 88 lat i przez cale póf
wiekú pracowala w Zakladzie iako kucharka.

Pani Maria Slomkowska - iak mi siq avier¿a -
orzvszla do sióstr iako mloda ieszcze dziewczyna
i n¡ó ticzvta wówczás; ie zwi4áe siq z Zakladem na
cale irrci-e. Pamieta okres Posstania Wars¿awskie-
qo. qd'v w domu pr¿y Solcu byl szpital dla rannych
I kuehn¡a dla potrzebuiqcyc$. Racionowano ¿yw-
noéó, aby starizyto iak'naj-dlutei dla aviekszaiecei
sie liczbi szukaiqcych wsparcia. Pod koniec. Po-
urstan¡a wpvieziono wszystk¡ch pod@¡ecznych clo
obozu w Pruszkowie, a wéród nich 4O po,YstañcÓrv
paebranych za sanitariusry. Z-Pruszkct'ia sictry
bnewioziy podopiecznych do Czastochoury' gtr¿ie
bou¡stat tymczasowy zaklad opieki. Po zakoñczeniu
ü¡oinv sióstry powrócilv cto Warszawy. Zaklad bar-
Ozó iníszczóny por¡oli dáwigal siQ z gruzÓw' Lud-
noéó PowiÉla grtodna, ále ubrana, pr¿yciodzita.do
siffirpo pomoc, poradQ. Pani Mariagotowalawów-
czas zupy dla ok. B@ osob i dtatylut pr¿ygotowywa-
ta krom'ki chleba. Z tych posilków korzystalioprócz
sersonelu i pensionariusry ludzie z PowiÉla, pra-
bownicy ze szpitaia na Solcu, z gazowni, elektrourni
ito. W Domu Opieki udzielano pofrlocy repatrlan-
tdm, któr¿y czekali na zal¡twienie formalnoéci, bY
wróció do wl¿snego kraiu- Wérod wielu oboriqzkqrt
siostrv znalaztv czas i mieisce na zorganizowanie
dora2hei pombcy opiekuriczo-pialggniarskiei dla
napfwvaiacei I udnoéci WarszawY.

t¡it< uÁóOtne z sasiadami - mówi Siostra kierow-
niczka - z ludnoÉcia Powiéla dáwigaliérny siqzgru-
zów. Zaklad zyskiwa! na wygl$zie, stawal siq coraz
bardziej dostósowany do potrzeb starcour. Okr€s
ostatnióh 37 lat, to ustawiczne renonty budynków'
celern ich zabezpieczenia po woiennych uskodze-
niach oraz adaptacie i nndernizacie dla wyg€dy
podopieczrrych i personelu. Ostatnio na preyklad
ibudówano-winde osobowa i drugq na Yvo¿enié
oositkó'v z kuchni- Windy te sq dla ná8 wielkim
bobrodzieistuom, ulatwiaiq prace oraz poruszanie
sie po Záktadzie pensionariuszom. t'ladal b$qstty
Oa¿rr¿ Oo rozbudowy naszego Domu ze uaglgdu na
pctr¿eby miasta i cfiec pomocy ludz¡om starym
i choryrn, którzy nie za$/sze otrzymui4 nalezna
opiekQ.' 

Dodam od siebie- bos. Oty¡iapnezsroj4skrom-
noéé nie chce powiedziec - áe podopieczni znaidsiq
tu nie Wlko wtaéciwq opiekQ, ele pr¿edewszfstkim
otaczani sA atmosferq dobrego, rodzinnego domu.
Zresáq obeimui4 swoim cieplem kaid€go' kto tu
wstqpi choéby na chwilg. Dzieie siq tak dlatego, ie
siosiry - iak to ra4¡znata s. Anna Buczck, pracujaca
w Zakiadzie od 26 lat - ¡ wielkq cierpliw6ciq nieraz
zapieraiac sie siebie, sluÉa swoim pensionariusz-
kom, sa petne oddania i poÉwigcenia.
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