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 po upadku państwowości polskiej, działalność charytatywna, jako jedyna 

niezabroniona lub nieobłożona sankcjami sfera działalności publicznej, 

przekształciła się w jedną z ważniejszych aktywności społecznych, 

 

 mieszkańcy Warszawy umiejętnie wykorzystywali tę lukę,  łącząc działalność 

dobroczynną z działaniami na rzecz dziedzictwa kulturowego, 

 

 filantropia stała się gruntem, na którym mieli możność spotkać się ludzie 

pochodzący z różnych warstw społecznych, posiadający różny status 

majątkowy, przynależność narodową czy w końcu wyznanie religijne, 

 

 organizacje dobroczynne zostały otwarte na potrzebujących bez względu na 

ich status czy wyznanie,   

 

 dobroczynność była tym, co łączyło w wielokulturowej wówczas Warszawie, 

 



Historia dobroczynności pod nazwą  

„Przytułek św. Franciszka Salezego w Warszawie”  

rozpoczyna się ok 1880 roku. 
 
 inicjatorką była Siostra Miłosierdzia ze zgromadzenia św. Wincentego à 

Paulo, Anna Kobylińska,  
 

 dzięki wsparciu Biura Informacyjnego o Nędzy Wyjątkowej, w 1882 roku 
wynajęła mieszkanie na Powiślu początkowo biorąc pod opiekę 6 kobiet,  
 

 nagłaśniając skalę potrzeb skupiała wokół siebie ludzi, których pomoc 
pozwoliła na wynajęcie mieszkań, w których opieką otoczono ok. 80 osób,  
 

 warunki lokalowe ograniczały zakres pomocy, dlatego ze wsparciem wystąpił 
proboszcz Parafii Świętego Krzyża ks. biskup Kazimierz Ruszkiewicz,  
 

 z gronem możnych utworzył Radę Opiekuńczą, która niebawem 
przekształciła się  w Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w 
Warszawie. 

 
 





23 października 1895  
 w mieszkaniu ks. biskupa Ruszkiewicza przy Krakowskim Przedmieściu 1, 

na pierwszym posiedzeniu Rady Opiekunów Przytułku, dzięki hojnej 
deklaracji Jana Blocha, podjęto decyzję o budowie domu z przeznaczeniem 
na oficjalnie już działający „Przytułek Świętego Franciszka Salezego dla 
osób do pracy niezdolnych i opuszczonych”, 
 

03 lipca 1896  
 podpisanie przez członków Rady Opiekunów Przytułku aktu erekcyjnego i 

wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Domu, 
 

01 lipca 1897 
 niespełna 2 lata od podjęcia decyzji o budowie, w budynku przy ul. Solec 36, 

zamieszkali pierwsi lokatorzy, 
 
08 grudnia 1897 
 uroczystość poświęcenia domu – ceremonii w obecności wszystkich 

członków Rady i przedstawicieli WTD dokonał ks. biskup Ruszkiewicz. 
 
 



była wydarzeniem, o którym pisała warszawska prasa:  
27 listopada  Kurier Warszawski i Kurier Codzienny a dzień po wydarzeniu  
Kurier Codzienny. Akt poświęcenia znalazł także miejsce na łamach 51 
numeru Tygodnika Ilustrowanego. 

 
Fundatorami Domu zostało 
wiele znamienitych osób,  
wśród nich  m.in.  
Andrzej Artur Zamoyski,  
Aleksandra Weyssenhoff,  
Konstanty i Antonina Rudzcy,  
Wilhelm Rau, Leon Leval,  
Kazimierz i Maria Sobańscy, 
Leopold Kronenberg, 
Gustaw Gerlach,  
ale przede wszystkim Emilia i  
Jan Bloch. 

 
 



Fragment artykułu  

Bolesława Prusa 

„Kurier Codzienny”,  

13 grudnia 1896  



Bolesław Prus 

„Tygodnik Ilustrowany nr 51, 1897 



 

Aleksandra Weyssenhoff – na zachowanym planie budowy występuje jako 

właścicielka obiektu, 

 

Władysław Marconi –   

architekt, autor planów 

  

Stanisław Adamczewski –  

architekt, nadzór nad budową 

 

Edward Cichocki –  

architekt, współautor planów,  

współpracował z Wł. Marconim 

  

Wojciech Gerson -   
ofiarował do kaplicy obraz św. Franciszka Salezego, 
 



 P. Bevense – roboty stolarskie i ciesielskie, 

 P. Szymborski – majster murarski, 

 P. Pytlasiński – blacharz 

 Pp. Małachowski i Grodzki – ofiarodawcy dachówki, 

 P. Otton Alberti – dyrektor zakładu gazowego ofiarodawca urządzeń 

gazowych, 

 Pp. Bronikowski i Sommer – wodociągi po bardzo zniżonych cenach, 

P. Kanigowski – dwa wagony wapna, 

 Firma „Grodziec” Stanisława Ciechanowskiego i Fabryka Portland-

Cementu „Wysoka” Jakuba Eigera – po 25 beczek cementu. 
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1882 – 1916 Anna Kobylińska 

1916 – 1919 Aleksandra Weyssenhoff  

1919 – 1921 Antonina Rudzka 

1921 – 1939 Aleksandra Weyssenhoff 

1945 – 1952 Karol Olszowski 

1952 – 1966 Zbigniew Wasiutyński 

1966 – 1968 Antoni Tyszyński 

1968 – 1970  Józef Zaorski 

1970 – 1985  Józef Piątek 

1985 – 1993  Jan Kobyliński 

1993 – 2004  Alina Dłużewska 

2004 – 2008  Jan Kobyliński 

aktualnie od  2009    Adam Stradowski 
 



Jego pierwsza długoletnia kierowniczka i 

skarbnik opiekującego się Przytułkiem 

Towarzystwa.   

Przez blisko 60 lat pracowała na rzecz 

dobroczynności  w imię jak to mówiła „właściwie 

pojętego miłosierdzia”    



Funkcję Prezesa Towarzystwa sprawuje 

przez 23 lata, z krótką przerwą między 1919 

a 1921. 

  

Protokół z Walnego Zgromadzenia nr 4 z 

1907 roku jest pierwszym a nr 39 z 31 maja 

1939 roku ostatnim, w którym widnieje 

nazwisko Pani Prezes  



 
 13 grudnia 1904,  wykonano zapis testamentowy 

Jana Blocha na rzecz Towarzystwa –  
Akt notarialny nr rejestru 1592. 
 

 w imieniu rodziny Blochów plenipotentem był Wilhelm Wellisch  
zarządzający majątkiem, (po śmierci Blocha powierzono mu kierownictwo 
interesami zmarłego mocodawcy).  

 
 21 lutego 1905 aktem notarialny nr rejestru 181 Towarzystwo 

aprobuje przyjęcie daru rodziny Blochów. 
 
 24 września 1905 w obecności notariusza Szymona Landaua, 

podpisana zostaje umowa darowizny.  
Przyjęta i zatwierdzona aktem notarialnym, była podstawą do wpisu w 
księdze wieczystej.  
 



 ………… 

 na części nieruchomości mojej nr. 2959, 2960, 2961 na Solcu w Warszawie 

położonych na przestrzeni zawierającej przeszło 4 000 łokci kwadratowych 

wybudowanym został przytułek noszący nazwę Śgo Salezego. Grunt ten 

oddaję na własność nieograniczoną Tegoż przytułku Śgo Salezego. 

 nadto z gruntów przyległych do mego przytułku Śgo Salezego (z placów 

nieruchomości moich nr 2959, 2960 A.B., 2961 zawierających przestrzenie 

około …….. łokci gruntu, część około dwadzieścia jeden tysięcy łokci – 21 

000 łokci gruntu, przeznaczam na zakładanie instytucji dobroczynnych 

według uznania żony mojej. Granice tego darowującego się placu wskaże 

żona moja Emilya wedle swego uznania z ogólnej przestrzeni tych 

wzmiankowanych placów lub którego bądź z nich. 

 ………. 

 

Pisałem własnoręcznie 

 dnia czwartego grudnia 1901 roku. 



  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych w Petersburgu 

zatwierdziło pierwszy Statut 

Towarzystwa Przytułku św. 

Franciszka Salezego.  

Sprawę z ramienia Rady 

Opiekunów prowadził 

mecenas  Alfons Ziętkowski. 

Nadzór sprawowała Rada 

Miejska Dobroczynności 

Publicznej. 



podstawowy cel:  

 bezpłatną opiekę nad osobami obojga płci, 

starcami i zniedołężniałymi, pozbawionymi 

środków utrzymania, 

 prowadzenie przedszkola dla dzieci do lat 

sześciu,  

 ilość podopiecznych zależeć miała od 

posiadanych pomieszczeń i środków.  

strukturę: 

 przyjęto, że Towarzystwo może składać się z 

nieograniczonej liczby członków obojga płci, 

każdego stanu i majątku czy wyznania, 

 członkowie dzielili się na honorowych, zwykłych, 

współpracujących i wspomagających, 

oraz skład i organizację: 

 Zarządu i Walnego Zebrania, jego kompetencje i 

działalność; 

 



13 października 1903 , w siedzibie przy ul. Solec 36, zgodnie 
z nowym Statutem,  wybrano pierwsze władze Towarzystwa.  
 
Posiedzenie otwierał ks. biskup Kazimierz Ruszkiewicz 
  
pośród obecnych:  
Aleksandra Weyssenhoff, Anna Kobylińska, Izabella Karska, Emilia 
Bloch, Zofia Goldstand, Antonina Rudzka, Kazimierz hr. Sobański, 
Leon Grabowski, 
Władysław Marconi,  
Stanisław Godlewski,  
Kazimierz Jasiński,  
Gustaw Gerlach,  
Władysław Grosse, 
Włodzimierz Karski,  
Cezary Ponikowski,  
Leon Goldstand,   
Bronisław Ziemiński,  
Julian Wasiutyński. 



 

 w domu Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego znalazły 

schronienie i opiekę osoby obojga płci bez względu na wyznanie,  

 w latach 1903-1969 działała zorganizowana ochronka dla dzieci, 

 

 

 



 od 1909 roku do 1934 roku funkcjonowało, na zakupionej sąsiedniej działce, 
schronisko pod wezwaniem św. Anny dla ubogiej młodzieży akademickiej, potem 
zamienione na przedszkole, 
 

 działania Towarzystwa docenione zostały przez Stolicę Apostolską.  
W 1918  Nuncjusz Apostolski Achilles Ratti (późniejszy papież Pius XI) wsparł 
Towarzystwo ofiarą od Ojca Świętego Benedykta XV, 

  
 W latach 1939-1945 Towarzystwo swoją opiekę rozszerzyło na wszystkich 

potrzebujących, a w czasie powstania udzielało pomocy  jego uczestnikom, 
 

 w 1945 roku w Domu  znaleźli schronienie repatrianci Francuzi, Belgowie i 
Holendrzy, prowadzono współpracę z Czerwonym Krzyżem, 
 

 świadczono doraźną pomoc pielęgniarską dla ludności, wydawano obiady dla 
800 osób dziennie, 
 

 Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie mimo różnych 
nieprzychylnych okoliczności  (slajd 28) przetrwało złe chwile i nadal prowadzi 
działalność statutową w swojej siedzibie.   



 odbyto 110 Walnych Zgromadzeń Członków Towarzystwa,   

 Skład Zarządu Towarzystwa zmieniał się 105 razy, 

 zmieniło się 13-tu prezesów i 12-tu wiceprezesów  Pracowało 14-tu 

sekretarzy, 8-iu skarbników i 10-iu kierowników Przytułku.  

 z upływem lat zmieniali się ludzie, nazwa Przytułku ewoluowała w 

zależności od okresów politycznych i panujących władz, zmieniała się 

również sama bryła budynku.  

 

 



 przerwę w działaniach Towarzystwa (ale nie Domu) spowodował jedynie 

okres II Wojny Światowej, 

 tylko w 1982, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego, 

nie odbyło się Walne Zgromadzenie. 



Gdy  planowano budowę Domu, nikt nie przypuszczał, 

że prace wówczas wykonane, służyć będą w XXI 

wieku. Szczegóły wystroju wnętrz takie jak terakotowa 

posadzka, niepalne schody, windy z kuchni, oraz 

konieczność umiejscowienia w domu kaplicy dla 

pensjonariuszy. 

Większość tych ustaleń zachowała swoją formę do 

dnia dzisiejszego. 



 na wniosek SM św. Wincentego a Paulo, 

Komisja Majątkowa przy URM wydała 

orzeczenie przekazujące Szarytkom budynek i 

użytkowanie wieczyste gruntu, 

 po 90 latach wspólnej pracy z SM,  

28.03.1993r. odbyło się w Domu ostatnie 

Walne Zgromadzenie Członków, 

 okoliczności skłaniały do rozpatrzenia 

możliwości rozwiązania Towarzystwa, jednak 

podjęto jednogłośnie uchwałę za dalszym jego 

utrzymaniem, 

 przez 17 lat prowadzono postępowania 

sądowe, które doprowadziły do odzyskania 

budynku oraz możliwości kontynuowania 

działalności statutowej, 

 Szarytki własną decyzją z dniem 31.03.2010r. 

zaprzestały prowadzenia Domu. 



 jest konsekwencją jego systematycznej 

rozbudowy, (slajd 12) 

 budynek główny w zabudowie ryzalitowej i 

jednopiętrowa część zabudowań 

gospodarczych powstała w 1897, (sl.13) 

 oficyna z poddaszem i pn. skrzydło 

budynku głównego powstały w latach 

międzywojennych, 

 w latach sześćdziesiątych XX w. między 

ryzalitem od wsch. na parterze 

dobudowano ciąg pomieszczeń, które w 

latach 80-ych uzupełniono o kolejne piętra 

wraz z żelbetonowymi balkonami w 

elewacji, 

 w 2003 wybudowano szyb i maszynownię 

windy oraz lukarny w adaptowanym 

poddaszu. 





 izolacja pionowa i pozioma zawilgoconych murów 

 likwidacja spękań murów i renowacja zniszczonej 

ceglanej elewacji.   

 rekonstrukcja elementów dekoracyjnych -  wykonane 

na wzór ikonograficznych oryginałów, kamiennych 

balustrad z maswerkami z motywami rybich pęcherzy 

w balustradzie wsch. i odwróconych czterech 

elementów koła w zach. 
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