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Trudno pokrótce przedstawić całą
prospołeczną i filantropĳną dzia-

łalność Jana Blocha. Pewne jest, że
spośród wielu działających na tych
polach przemysłowców i finansistów
wysuwał się na pierwsze miejsce. 
Wiemy, że będąc osobą świadomą
przeznaczania posiadanych  środków,
decyzje o wspieraniu, podobnie jak
w biznesie, zawsze poprzedzał wni-
kliwą oceną. 

Mające moc naprawczą interwencje
były konkretne, przemyślane i zaplano-
wane, a prospołeczność wielowymiarowa.
Zlecił np. przygotowanie projektu kas
emerytalnych dla pracowników kolei,
aby zapewnić im godziwe warunki
materialne po zakończeniu kariery za-
wodowej.  

W sferze oświatowej Bloch zaan-
gażował się w utworzenie Politechniki
Warszawskiej, m.in. ofiarowując po-

mieszczenia w  centrum Warszawy,
które zaadaptowano dla potrzeb dy-
daktycznych kosztem 100 tys. rubli.
Politechnikę otwarto w  1898 roku,
przyjmując na pierwszy rok 267 stu-
dentów.

W dziedzinie upowszechniania kul-
tury był równie aktywny.  Wielki pro-
jekt Blocha, częściowo zrealizowany
za jego życia, to domy ludowe – dzia-
łające na rzecz rozwoju kultury i mo-

O treści ostatniej woli Blocha poinformowała czytelników „Gazeta Handlowa” 
z 11 stycznia 1902 roku, trzy dni po jego pogrzebie. Stało się to na prośbę rodziny. Badacze

długo mieli do dyspozycji tylko tę oficjalnie opublikowaną wersję. Odkrycie oryginalnego,
kompletnego dokumentu niewiele zmienia w kwestiach merytorycznych, ale umożliwia głębszą

analizę i pozwala lepiej poznać Blocha – przedsiębiorcę i społecznika.

Testament 
Jana Gottlieba Blocha

Ewa Szczepańska

Budynek do dziś funkcjonującego Przytułku św. Franciszka Salezego – jedyny zachowany trwały ślad
działalności prospołecznej Jana Blocha – symboloczny pomnik przedsiębiorcy filantropa. 
fot. ze zbiorów Towarzystwa Przytułku/Jerzy Krug



ralności wśród warstw ubogich.
Na ten cel zapisał w testamencie
ogromną kwotę 250 tys. rubli,
powierzając żonie i  dzieciom
misję ich tworzenia. Kolejny
przykład, to ofiarowanie włas-
nego, liczącego 10 tys. tomów
księgozbioru, Bibliotece Pub-
licznej m. st. Warszawy. 

W sferze filantropĳnej Bloch
angażował się w budowę szpitala
dziecięcego, zorganizowanie
kasy pożyczkowej dla ubogich
studentów uniwersytetu, po-
zostawił legat dla Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynności,
przeznaczył grunt i  pieniądze
na budowę domu dla Przytułku
św. Salezego na Powiślu, brał
udział w kwestach na cele do-
broczynne, które organizowała
jego żona Emilia.

Towarzyskość jest następną
aktywnością społeczną rodziny Blo-
chów. Wiek XIX to epoka salonów.
Były one nie tylko miejscem spotkań,
lecz nade wszystko instytucją kształ-
towania opinii publicznej, wypraco-
wywania wzorców postaw i zachowań,
wymiany idei oraz sporów intelek-
tualnych. Wśród salonów arystokratów
i przemysłowców za jeden z najbar-
dziej popularnych i hierarchicznie
stojących wysoko uważano salon pań-
stwa Blochów.  W  okazałym domu
przy ul. Królewskiej w  Warszawie
Bloch zgromadził liczne dzieła sztuki
− przedmiot podziwu zebranych
i jednocześnie złośliwych kpin z do-
robkiewicza. Niesłusznie, ponieważ
zbiory były kompletowane starannie
i ze smakiem, a wiele z nich, np. pa-
rawan z rycinami Andriollego do Pana
Tadeusza, służyło domownikom.
W 1903 roku, rok po śmierci Blocha,
wdowa po nim ofiarowała warszaw-
skiemu Towarzystwu Zachęty Sztuk
Pięknych wspaniałą na skalę euro-
pejską kolekcję rysunków dawnych
mistrzów oraz francuskie rysunki
obyczajowe i satyryczne z publikacji
prasowych i książkowych. Licząca 76
egzemplarzy kolekcja znajduje się
obecnie w  Muzeum Narodowym
w Warszawie, podobnie jak kilka po-
darowanych obrazów olejnych z ro-
dzinnych zbiorów. Z kolei przeglądając
spisy nabywców dzieł wystawionych

w  Zachęcie, można zauważyć, że
większość kupił Jan Bloch. 

TOWARZYSTWO
PRZYTUŁKU 
ŚW. FRANCISZKA
SALEZEGO
W WARSZAWIE

Rozwojowi gospodarczemu War-
szawy i  dynamicznemu wzrostowi
jej ludności (w 1864 roku – 250 tys.
mieszkańców, w 1885 – ponad 400
tys.) towarzyszył szybki wzrost grupy
najemnych pracowników fizycznych
(w 1869 roku – 54 tys., w 1882 roku
–  108 tys.). Proletariat był bardzo
niejednorodny, ludzie z jego niższych
warstw ledwo mogli się utrzymać
z  pracy własnych rąk. Wielu ludzi
było stale niedożywionych, mieszkali
w  ciasnych, przepełnionych i  wil-
gotnych, w  zimie z  reguły niedo-
grzanych pomieszczeniach. Konsek-
wencją była bardzo wysoka liczba
zachorowań i ogromna umieralność;
to z kolei wiązało się z pozbawieniem
środków do życia całych rodzin.
Choroby, głód, brak pracy, kalectwo,
starość – to w tamtych czasach były
główne przyczyny ubóstwa. Roz-
miaru nędzy do końca sobie nie
uświadamiano..Z szacunków powsta-
łego w 1870 roku Biura Informacyj-
nego o  Nędzy Wyjątkowej wynika,

że wspierano ok. 3 tys. rodzin rocznie,
co zaspokajało tylko niewielką część
potrzeb. 

Bloch zdawał sobie z tego sprawę,
dlatego sponsorował ochronki, przed-
szkola i  szkoły, fundował nagrody
i stypendia, łożył na przytułki i orga-
nizacje dobroczynne. W filantropĳnym
dziele niestrudzenie pomagały mu
małżonka Emilia, córki, siostry i szwa-
gierki. Emilia, od lat uczestnicząca
wraz z  mężem w  pracach Warszaw-
skiego Towarzystwa Dobroczynności
(wicedyrektorka), chętnie wspierała
wszelkie działania filantropĳne zwią-
zane z kobietami i dziećmi. 

Jej ukochanym dzieckiem był Przy-
tułek św. Franciszka Salezego, którego
historia zaczęła się ok. 1880 roku. Po-
wstał z  inicjatywy zakonnicy Anny
Kobylińskiej ze Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.
W porozumieniu z Biurem Informa-
cyjnym o Nędzy Wyjątkowej, na zle-
cenie Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności, wraz z  innymi za-
konnicami siostra Anna otoczyła opieką
osoby biedne i opuszczone. Warunki
lokalowe w kilku wynajętych miesz-
kaniach ograniczały zakres pomocy,
dlatego wspólnie z proboszczem parafii
Świętego Krzyża (przytułek działał na
jej terenie) zaczęto szukać rozwiązania
problemu. Pierwszy zadeklarował po-
moc Jan Bloch.
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Jan Bloch i jego żona Emilia z Kronenbergów, fot. ze zbiorów prywatnych Jeremiego Szczeniowskiego, 
fot. Jana – K. Szapiro, Petersburg, fot. Emilii – Jan Mieczkowski, Warszawa



23 października 1895 roku podczas
pierwszego posiedzenia Rady Opie-
kunów Przytułku, dzięki hojnej donacji
Blocha, podjęto decyzję o  budowie
domu z przeznaczeniem na Przytułek
Świętego Franciszka Salezego dla osób do
pracy niezdolnych i opuszczonych. Fun-
datorami domu zostało
wiele osób, wśród nich
m.in. Andrzej Zamoyski,
Konstanty i Antonina
Rudzcy, Wilhelm Rau,
Leon Leval, Kazimierz
i Maria Sobańscy, Leopold
Kronenberg, Gustaw Ger-
lach, ale przede wszystkim
Emilia i Jan Bloch oraz
Aleksandra Weyssenhoff. 

3 lipca 1896 roku pod-
pisano akt erekcyjny
i wmurowano kamień wę-
gielny pod budowę domu.
Rok później w  budynku
przy ul. Solec 36 zamiesz-
kali pierwsi lokatorzy. Od
tego momentu aż do 1939
roku losy domu były zwią-
zane z Blochami, ich ro-
dziną i przyjaciółmi.

Osobiste kontakty Emi-
lii Bloch, starania Aleksan-
dry Weyssenhoff oraz
wsparcie mecenasa Alfonsa
Ziętkowskiego umożliwiły
legalizację i  usamodziel-
nienie Towarzystwa Przy-
tułku św. Franciszka Salezego. 17 lu-
tego 1903 roku Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych w  Petersburgu za-
twierdziło jego pierwszy statut. Celami
działania były: bezpłatna opieka nad
osobami obojga płci, starcami i znie-
dołężniałymi, pozbawionymi środków
utrzymania, prowadzenie przedszkola
dla dzieci do lat sześciu. Liczba pod-
opiecznych zależeć miała od posia-
danych pomieszczeń i środków. Przy-
jęto również, że towarzystwo może
się składać z  nieograniczonej liczby
członków obojga płci, każdego stanu
i majątku czy wyznania – dzielili się
na honorowych, zwykłych, współ-
pracujących i  wspomagających. To-
warzystwo Przytułku św. Franciszka
Salezego istnieje do dziś, a  statut
z  1903 roku z  drobnymi zmianami
nadal obowiązuje. 111 lat temu – 13
grudnia 1904 roku wykonano zapis

testamentowy Jana Blocha na rzecz
towarzystwa.

Pierwszym prezesem Towarzystwa
Przytułku św. Franciszka Salezego
została jego córka Aleksandra z Blo-
chów Weyssenhoff, żona barona Józefa
Weyssenhoffa. Razem z matką brała

czynny udział w posiedzeniach Ko-
mitetu Założycielskiego Rady Opie-
kunów, a potem w pracach Towarzy-
stwa Przytułku św. Franciszka Sale-
zego. W domu znalazły schronienie
i opiekę osoby obojga płci bez względu
na wyznanie. W  latach 1903–1969
działała ochronka dla dzieci, a w latach
1909–1934 (pkt. II litera d Testamentu)
na zakupionej sąsiedniej działce funk-
cjonowało schronisko pod wezwaniem
św. Anny dla ubogiej młodzieży aka-
demickiej, potem zamienione na
przedszkole. W  latach 1939–1945
Przytułek rozszerzył opiekę na wszyst-
kich potrzebujących, a w czasie po-
wstania warszawskiego udzielał po-
mocy jego uczestnikom. W 1945 roku
w domu znaleźli schronienie repat-
rianci: Francuzi, Belgowie i Holendrzy,
prowadzono współpracę z  Czerwo-
nym Krzyżem, świadczono doraźną

pomoc pielęgniarską dla ludności,
wydawano obiady dla 800 osób dzien-
nie. Towarzystwo nadal prowadzi
działalność statutową i zgodnie z ewi-
dencyjnymi rejestrami do dziś udzie-
liło schronienia prawie 7 tys. potrze-
bujących.

PRZESŁANIE
BLOCHA

Testament pozwala do-
strzec Jana Blocha w  zu-
pełnie nowym świetle. Fi-
lantrop pisał go parę dni
przed śmiercią, drżącą ręką,
przykuty do łóżka, cierpiący.
Nie musiał, a  jednak pre-
cyzyjnie przekazując swoją
wolę, obdarował rzesze po-
trzebujących warszawiaków.
„Za życia uprzejmy i hojny
dla tych, co prosili i dla
tych, którzy rad szukali”,
obdarowując z pewnością
nie myślał ile może znaczyć,
w dalekiej perspektywie
bezinteresowna pomoc.

Czym są dobroczynność
i  filantropia dzisiaj? Po-
dobnie jak w czasach Blo-
cha – niezbędnym instru-
mentem budowania soli-
darności społecznej. To za-
równo działalność altru-
istyczna, jak i przyjmująca

postać relacji opartych na wymianie
(pomoc wzajemna, sponsoring, pat-
ronat, reklama społeczna). Dobro-
czynność i filantropia należą do tych
wartości społecznych, bez których
niemożliwy jest prawidłowy rozwój
społeczny i gospodarczy. Przeciwsta-
wiając się egoizmowi w  życiu pub-
licznym, są reakcją i  obroną przed
nadmiernym liberalizmem, margina-
lizacją ogromnych rzesz ludzi oraz
wyrazem szacunku wobec najuboż-
szych. Tak jak Bloch i  wielu jemu
podobnych, pamiętajmy o tym na co
dzień i pomóżmy pomagać. 
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Ewa SzczEpańSka, socjolożka, pracuje na rzecz
Towarzystwa przytułku św. Franciszka Salezego,
współpracuje z Fundacją im. Jana Blocha

Aleksandra Weyssenhoff z dziećmi, w życiu Przytułku uczestniczyła przez
blisko 45 lat (1895–1939), pierwsza prezeska Towarzystwa Przytułku 

św. Franciszka Salezego, fot. ze zbiorów prywatnych Anny 
i Antoniego Weyssenhoffów

Na następnej stronie: fragment testamentu 
Jana Blocha poświęcony darowiźnie na rzecz
Przytułku św. Franciszka Salezego
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OSTATNIA WOLA BLOCHA – FRAGMENTY
(podkreślenia pochodzą od autorki)

W testamencie Jan Bloch poczynił liczne zapisy na cele filantropijne, przykładowo w części
sporządzonej 4 grudnia 1901 roku:

II.  Po potrąceniu udziałów żony mojej pozostały majątek podzielony zostanie pomiędzy pięcioro dzieci
pozostałych po mnie w równych częściach po potrąceniu następujących legatów z części rozporządzalnej
fortuny mojej:

Urzędowi Starszych Zgromadzenia Kupców miasta Warszawy, w celu utworzenia legatu z procentów,
od którego wydawały by się wsparcia podupadłym Kupcom, rubli dziesięć tysięcy – 10 000 rubli.

Przeznaczam kapitał rubli dwieście pięćdziesiąt tysięcy – 250 000 rubli, wg własności żonie mojej
Emilyi z  Kronenbergów. Proszę żony mojej, ażeby tego kapitału użyła na zapomogi dla zakładania
instytucyi dobroczynnych dla biednych i  niekarmionych chrześcijan i  żydów Królestwa Polskiego. Te
instytucje, które życzyłbym sobie, ażeby otrzymywały pierwszeństwo przed innymi, określone w pracach
moich, wystosowanych do władz domach ludowych z powodu przyjazdu Cesarza do Warszawy i zebrania
milionowego funduszu oraz Instytucyi, które przez Cesarzową popieranemi by być powinny. Pomoce dla
chorych i cierpiących oraz lepszego karmienia dzieci uważam za najbardziej zasługujące na poparcie.
Z  funduszu rubli dwieście pięćdziesiąt tysięcy – 250  000 rubli, część nie przekraczającą dziesięciu
tysięcy – 10 000 rubli użyte być muszą na koszty przedwstępne organizacyi i uzyskanie zezwoleń Władz.
Proszę również żony mojej, o  ileby sama powyższego życzenia mojego wykonać nie zdołała, aby
obowiązek wykonania przekazała naszym dzieciom.

Na części nieruchomości mojej nr. 2959, 2960 A.B., 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 owego 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 kwadratowych 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.

W kasie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności zdeponowanym jest na moje imię fundusz, po-
chodzący z dochodów domu pobernardyńskiego, w chwili obecnej około rubli sześćdziesiąt pięć tysięcy
– 65 000 rubli wynoszący, zupełnie nie zapisany w księgach moich, jako specjalne naznaczenie mający
a  mianowicie dla wydawania pożyczek kończącym Zakłady wyższe naukowe. Regulamin dotychczas
przez Rząd zatwierdzonym nie został – Kapitał powyższy przeznaczam na własność żonie mojej. Proszę
żony mojej, ażeby fundusz ten przeznaczyła wedle wskazówek Regulaminu, a w  razie niemożliwości
dołączyła takowy do Kapitału dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli – 250 000 rubli, o którym w punkcie II
litery b) jest mowa.

Od Szkoły Politechnicznej w  Warszawie przynależny mi fundusz za najem lokali za rok jeden
przekazuję żonie mojej na własne potrzeby użycia takowego wedle Jej uznania dla dobra uczących
w tejże Szkole Politechniki bez różnicy wyznań.

W dodatku do testamentu z datą 29 grudnia czytamy zaś:
Udoskonalenia obecne w  technice prowadzenia wojny dają stronie broniącej się tak ogromne

awantaże, że wobec wzajemnej [nieczytelny wyraz] ludów pomiędzy sobą nawet zwycięski napastnik nie
osiągnie rezultatów odpowiednich do poniesionych ofiar, a tem samem wojna stała się anachronizmem.
Uznanie tych faktów przez szerokie koła publiczności posiada ogromną doniosłość dla ludzkości.
W dalszym więc ciągu przedsięwziętej przeze mnie działalności przeznaczam sumę rubli pięćdziesiąt
(50 000) tysięcy dla użycia na prace i pomoce dla wydawnictw i działalności w celach wyżej wskazanych
dowiedzenia niepraktyczności wojny i jej bezcelowości. Suma rubli pięćdziesiąt tysięcy wypłacona będzie
via Bureau International Permanent   de la Paix z Berna do spożytkowania sposobem następującym:
całkowita suma rubli 50 000 rozdzielona zostanie na 5 równych części. Co lat dwa każda z tych części
wraz z  narosłymi procentami użyta będzie według regulaminu, który przez Biuro Stałe Pokoju
wypracowanym zostanie łącznie z Henrykiem Blochem.

Oryginał testamentu jest pełen emocji, próśb i nakazów dotyczących realizacji postanowień Blocha.
Widzimy, że nie są one dla Blocha błahe, O każdy element zadbał skrupulatnie. Jego testament to hołd
dla świeckiej idei humanizmu. Stworzony na zwykłym papierze w linie, zaskakuje mało wytworną formą
i  sprawia wrażenie napisanego w  pośpiechu. Podobnie wyglądają kodycyle (kodycyl to późniejszy
dodatek do testamentu, zawierający rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci, bez ustanowienia
spadkobiercy), w których myśl jest sformułowana jakby na przypadkowo znalezionych kartkach. Żadnych
ozdobnych papeterii, kredowych nośników czy wykwintnych kopert. Ważna jest treść, nie forma.


