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1814 - 1949

		 Biedny
jest rzeczą
		 świętą

Każdego dnia, przechodząc Krakowskim Przedmieściem,
tysiące Warszawiaków mijają budynek, znany w XVII wieku
jako pałac Kazanowskich, na którym od XIX wieku widnieje
napis Res Sacra Miser, co oznacza „biedny jest rzeczą świętą”.
Znakomita większość nie zna jednak historii związanej z tą
budowlą. A przecież przez sto trzydzieści jeden lat gościła ona
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności – niedościgniony
wzór dla wielu podobnych organizacji w Warszawie i na
ziemiach polskich.
Przywróćmy pamięć o szlachetnych czynach Warszawiaków.

Rok 1812 pozostawił po sobie zwykłe lat
krwawych potomstwo: żałobę, kalectwo,
nędzę. Warszawa, leżąca na szlaku orłów
napoleońskich, widziała odwrót prawego
skrzydła wielkiej armii, która przestała już
być wielką. Miasto zapełniło się ludźmi
chorymi ciałem i upadłymi na duchu […].
Wiktor Gomulicki, Opowiadania o Starej Warszawie, 1911 r.

Jesienią 1814 roku, po wielkim pożarze
w Warszawie, Zofia Zamoyska zorganizowała
w swoim domu spotkanie, na którym podjęto
myśl założenia Towarzystwa. Uczestniczyli
w nim m.in. Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław
Staszic, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Maria
z Czartoryskich księżna Wirtemberska, Michał
Bergozoni – osobisty lekarz Stanisława Augusta
Poniatowskiego, Józef Lipiński – sekretarz
generalny Izby Edukacyjnej i inni. Osoby te
można uznać za założycieli Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynności.



Pożar w Warszawie, II poł. XIX wieku

WTD odpowiadało na
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E. Mazur, Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, 1999 r.

W Y D Z I A ŁY

KOMITETY
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Pożyczkowej

Zabaw
Czytelni
Bezpłatnych

Teatru
Amatorskiego

KALENDARIUM
1820 		 Wydział Egzaminacyjny kwalifikujący
ubogich do otrzymywania pomocy.
1826 		 Wydział Zupy Rumfordzkiej,
przemianowany w 1891 na Wydział Tanich
Kuchni.

Kierować ofiarami dobroczynności publiczney
jak nayużyteczniey, i ku wsparciu rzetelnie potrzebnych; użyć ku temu celowi nie tylko darów
pieniężnych i rozmaitych w naturze ofiar, ale
też gorliwego poświęcenia się osób usługi i talenta swoje ofiarujących; opatrywać pierwsze do
życia potrzeby, nie mającym i mieć niemogącym żadnego do życia sposobu; obmyślać środki zarobku mogącym jeszcze pracować; ratować
złożonych chorobą, którzy nie są w stanie lekarza i leków opłacać; te są zamiary, które sobie
zakłada Towarzystwo [...].
Fragment Ustawy Towarzystwa Dobroczynności Warszawskiego
„Zamiar i przedsięwzięte środki Towarzystwa”,
Julian Ursyn Niemcewicz, 1814 r.

1814

Powołanie Towarzystwa.

1838		 Wydział Ochron, przemianowany
w 1891 r. na Wydział Ochron i Żłobków
opiekujący się dziećmi do wieku szkolnego.
1840		 Wydział Wykorzeniania Żebractwa
1840		 Wydział Wsparcia Prawnego
udzielający bezpłatnych porad.
1842		 Wydział Opieki nad Sierotami
i Ubogimi Dziećmi, w 1891 przemianowany
na Wydział Sierot.
1860		 Wydział Czytelni Bezpłatnych
organizujący wypożyczalnie książek na
terenie całej Warszawy.
1860		 Wydział Kasy Pożyczkowej,
w 1891 r. przemianowany na Wydział Kas
Pożyczkowych Cyrkułowych, udzielający
nieoprocentowanego wsparcia finansowego.
1860		 Komitet Zabaw i Komitet Teatru
Amatorskiego poszukujący funduszy
poprzez organizację spektakli artystycznych
i koncertów.

1814 Wydział Powszechnego Opatrzenia
czyli Dostarczania Pierwszych do Życia
Potrzeb – w roku 1820 przemianowany na
Wydział Wsparcia po Domach, a następnie
w 1891 na Wydzial Wsparć.

1891		 Zmiana Statutu WTD oraz reforma
struktury.

1815		 Wydział Leczenia w Chorobach,
Szczepienia Ospy Ochronnej i Dawania
Pomocy w Połogach – przemianowany w roku
1820 na Wydział Lekarski.

1891		 Wydział Starców i Kalek opiekujący
się dorosłymi ubogimi.

1818		 Towarzystwo otrzymuje siedzibę przy
Krakowskim Przedmieściu.
1820 Wydział Administracyjny
koordynujący prace poszczególnych
wydziałów.

1891		 Wydział Gospodarczy zajmujący się
administrowaniem nieruchomości.

1891		 Wydział Sal Zajęć i Szwalni
zapewniający dzieciom i młodzieży edukację
zawodową oraz ogólną w języku polskim.
1891 		 Wydział Kas Groszowych
Oszczędności skłaniający ubogich do
systematycznego oszczędzania.

1891		 Wydział Rachunkowości i Kontroli
1891		 Wydział Przytułków dla
Rekonwalescentów opiekujący się biednymi,
którzy opuścili szpital.
1891		 Wydział Kąpieli Ludowych
zapewniający tysiącom ubogich
warszawiaków bezpłatne kąpiele.
1891		 Wydział Dochodów Niestałych
kontrolujący finanse pochodzące z tomboli,
loterii fantowych, koncertów itp.
1891		 Wydział Wyszukiwania Pracy,
przemianowany 1901 na Biuro Poradnictwa
Pracy.
1914-1918 		 Towarzystwo ściśle współpracuje
z Komitetem Obywatelskim.
1918-1939 		 Po odzyskaniu niepodległości,
część dotychczasowych zadań instytucji
dobroczynnych przejmuje państwo polskie
i powołane do życia wyspecjalizowane
placówki opiekuńcze.
1939-1945 		 Towarzystwo podlega Radzie
Głównej Opiekuńczej, jedynej instytucji
legalnie wspierającej potrzebujących.
1945 		 Towarzystwo zacieśnia współpracę
z „Caritasem”, który przejmuje budynek Res
Sacra Miser.
1949 		 Ministerstwo Administracji
Publicznej wydaje dekret o zgromadzeniach,
ograniczający publiczną działalność Kościoła,
likwidujący stowarzyszenia katolickie
i bractwa kościelne oraz ich majątki. Prawo
to obejmuje także Warszawskie Towarzystwo
Dobroczynności.
1983 		 Reaktywacja Towarzystwa, które
prowadzi działalność charytatywną
i opiekuńczą, ze szczególnym nastawieniem
na ludzi uzależnionych od substancji
psychoaktywnych. Prowadzi Punkt
Interwencyjno-Konsultacyjny, oraz
Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny
w Kazuniu.

B ud o w a
społeczeństwa
o b y w a t el s kie g o

Do serc Waszych mieszkańcy miasta Warszawy zwraca się
Towarzystwo zapraszając do grona swego. Bywa tak czasem,
że bieda mała nie wzrusza serc naszych, lecz wielka zawsze.
Teraz Towarzystwo pokazuje społeczeństwu wielką biedę. […]
Pojedyńczy ludzie nie są w stanie pokryć całego niedoboru,
co wreszcie byłoby rozwiązaniem kwestyi jeno materyalnie,
Towarzystu w tej chwili chodzi i o moralną stronę sprawy, chodzi
mu o zgromadzenie tych conajmniej kilku tysięcy nowych członków,
pomiędzy którymi znajdą się nie tylko ofiarujący grosz swój, lecz
i swą pracę i radę ku osiągnięciu celów Towarzystwa, które wzmocnione moralnie i matyryalnie czynić będzie zadość zadaniu swemu
pod swem starem hasłem „Res sacra miser”.
Prezes Towarzystwa Michał Radziwiłł, koniec XIX wieku

W 1838 roku Warszawiacy dotknięci zostali
klęską powodzi.
Przyjść na ratunek tym nieszczęśliwym i dać rychłą pomoc
w potrzebie, było dla towarzystwa świętym obowiązkiem.
W chwili trwającej powodzi utworzony został pod przewodnictwem
Teofila Janikowskiego Komitet z Członków Towarzystwa złożony,
celem obmyślenia ratowania biednych, którzy na poddaszach
wraz z dziećmi o głodzie i zimnie dnie i noce w niebezpieczeństwie
i rozpaczy pędzili, lub opuszczając swoje mieszkania, tułali się
po ulicach miasta szukając posiłku i schronienia.[...] Zajęcie się
Komitetu tak było energiczne, że w dwa dni niespełna obmyślawszy
lokal mogący pomieścić w sobie do 800 osób i takowy należycie
urządziwszy, rzeczony Komitet był już w stanie wykwalifikowane
nieszczęśliwe osoby przypuścić do przyrządzanego dla nich
obiadu z trzech potraw i funta chleba na osobę składającego
się[...]. Rozpaczającym oblężeńcom Członkowie Towarzystwa
Dobroczynności dopływając kilkoma łodziami, podawali na
długich drągach (bosakach) chleb, sól, wódkę, mięso gotowane.
Historya Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Od 1814 do 1852.
Kalendarz wydany przez WTD 1863 r.

B ud o w a
społeczeństwa
o b y w a t el s kie g o
g r o mad z enie
f undu s z y –
p r z y k ł ad da j ą
c z ł o nk o w ie
t o w ar z y s t w a

Tymczasem zanotujmy fakt, że najstarszem
oparciem Towarzystwa jest instytucja
członkowska. Tu wysokość składki z natury
rzeczy nie może być wygórowana. Chodzi
natomiast o liczbę członków, o niezaleganie
w pełnieniu obowiązków.
Sprawozdanie z roku 1897 umieszczone w „Kurierze Warszawskim”, 1898 r.




Bal na szpitalik, 1980 r.
1899 r.

B ud o w a
społeczeństwa
o b y w a t el s kie g o
r o z r y w ka t e ż
przynosi dochody

Członków opłacających składkę
od 6 do 12 i 18 rb. rocznie, liczy
Towarzystwo przeszło sześciuset.
Na liście ich spotykamy mnóstwo
nazwisk, znanych na polu pracy
zawodowej, a nienależących
bynajmniej do krezusów naszego
społeczeństwa. Nauczyciele
i lekarze, technicy i prawnicy,
drobni przemysłowcy i literaci
figurują tu obok bankierów
i wielkich posiadaczy – z równą
cyfrą składki rocznej.

Onegdaj odbyła się zabawa kwiatowa w połączeniu z loterją fantową w ogrodzie
Saskim przez Warszawskie Towarzystwo
Dobroczynności na korzyść ubogich, pod opieką tegoż Towarzystwa zostających, urządzona.
Zabawę tę zaszczycić raczył obecnością swoją
JW. Feldmarszałek Hrabia Berg, Namiestnik
Królestwa, małżonka zaś JW. Hrabiego, zajmowała namiot Nr. 6, gdzie zająć się raczyła jako

główna protektorka Towarzystwa, wraz z innemi damami sprzedażą kwiatów, cukrów i biletów do loterji fantowej. Na piękną tę zabawę,
która już weszła w zwyczaj Warszawian, zebrało się jak to nam z obliczenia biletów wchodowych wiadomo, osób przeszło 10,800. [...]
„Kurier Warszawski” 1868 r.

Przed wielkim sklepem z 4ch części się składającym i mieszczącym fanty, nie brakło widzów,
a mądrze grający w loterję ciągnęli się tu w razie wygrania po odbiór przedmiotów, które im
los wyznaczył. Meble wygrał pan M., lampy
pani Z., sekretarkę starozakonny J., kandelabr
jakiś uczeń szkół, serwantkę W., urzędnik kolei
żel.War.-Teresp., lustro jakiś czeladnik szewcki,
drugie ktoś z urzędników i.t.d.[...]
„Kurier Warszawski” 1868 r.



Ciągnienie loterii fantowej, 1869 r.

o p ieka
nad d z ie ć mi
p r z ed s z k o la
X I X w ieku

Ochrony przeznaczone były
dla dzieci pozbawionych
w ciągu dnia opieki.
Finansowały je bardzo często
osoby prywatne, znane
z działalności filantropijnej.
Pierwsza powstała
w 1839 roku z inicjatywy
kupca Teofila Janikowskiego
i literata-filantropa
Stanisława Jachowicza.

Miały na celu: nie uczyć, ale zająć wychowańców w sposób łatwy i przyjemny przez dzień
cały, wdrażać pierwsze pojęcia przez zabawę,
nauczyć poznawania liter i pierwszych początków czytania, wpłynąć na etyczną stronę duszy
dziecka i na fizyczny jego rozwój.
Rozkład zajęć był następujący:
[...] po przyjściu o g. 8-ej rano dzieci bywają
oczyszczone i umyte, porządkują swoje rzeczy



Otwarcie Ochrony im. ks. Baudouina, 1860 r.

i jedzą śniadanie. Potem następuje gimnastyka,
nauka pacierza, znów gimnastyka, przez pół
godziny rozmowy o Bogu, powieści z Pisma Św.
oraz opowiadanie jakich zajmujących umysł
dziecięcy historyj. Po obiedzie rozpoczynają
się dla dziewcząt roboty ręczne, dla chłopców
rysunki, potem gimnastyka, nauka liter,
podwieczorek, gimnastyka i odśpiewanie pieśni
nabożnych.
Ż. Grotowski, Rozwój zakładów dobroczynnych w Warszawie, 1910 r.

o p ieka
nad d z ie ć mi

W ochronach prowadzono po polsku nauczanie w zakresie szkoły elementarnej.
Dla dzieci z ubogich rodzin była to jedyna szansa nauczenia się czytania i pisania.
Przekazywano też pewne elementy przygotowania zawodowego. Po upadku powstania styczniowego, wskutek zaostrzonej rusyfikacji nauczanie w ochronach
w języku polskim spotykało się ze sprzeciwem władz carskich. Działacze WTD nie
poddali się carskiej presji.



Zajęcia dziewcząt w ochronce, 1870 r.

Charakterystyczną cechą dobrej Ochrony
jest, jeźli dzieci swobodnie w niej dzień
przepędzają. Już sama nazwa „Ochrona”,
po francusku Salle d’asyle, po niemiecku
„Kleinkinderbewahranstalt” wskazuje, że tu
nie ma mowy o szkole, o nauce przymusowej,
o karach, o ścisłych karbach godzin, przedmiotów, prawideł. Przeciwnie, Ochrona ma głównie tylko ochraniać. Ochraniać: od zaduchu,
wilgoci, niezdrowości mieszkania rodziców; od
widoku złych ich nałogów; od nieochędóstwa,

próżnowania, lenistwa, i pochodzących z tąd
swawoli i nieobyczajności. Cóż robią drobne dzieci same sobie zostawione? Oto, z działalności wrodzonej młodemu wiekowi, a braku stosownego do niej przedmiotu, widzimy
je gromadnie bawiące się w piasku lub gnoju,
zasypujące sobie nawzajem oczy kurzem, rzucające kamykami na siebie lub przechodzących osobliwie żydów; uczące się od złych ludzi
brzydkich i obelżywych wyrazówi.
„Wieniec”, 1858 r., tom III.

o p ieka
nad d z ie ć mi

Upadek powstania
listopadowego spowodował
konieczność zwiększenia
pomocy dla osieroconych
dzieci.
W powstaniu zginęło i zostało rannych ponad 40 000 polskich żołnierzy. Tysiące powstańców zmuszonych zostało do ucieczki przed represjami na emigrację - byli to
głównie politycy, oficerowie powstańczy
oraz ludzie kultury i sztuki - łącznie około
10 tysięcy ludzi.
W 1888 roku w Domu dla Chłopców wychowywało się 160 sierot: [...] w Zakładzie są dzieci
po rodzicach różnych stanów: większość, bo 95
dzieci, po rzemieślnikach; są tu jednak i dzieci po wyrobnikach, robotnikach fabrycznych,
urzędnikach, oficyalistach prywatnych a nawet po podupadłych właścicielach dóbr i nieruchomości miejskich. Do Zakładu przyjmowane
są sieroty przeważnie bez ojca i matki, lecz gdy
na to miejsce pozwoli i tak zwane pół-sieroty,
szczególniej dzieci wdów, dzieci bowiem wdowców rzadziej jako kandydaci zgłaszają się do
Zakładu.
„Tygodnik Ilustrowany”, 1890 r.



Dzieci z sierocińca przy ul. Twardej, lata czterdzieste XX wieku

o p ieka
nad d z ie ć mi

W 1896 roku działały
następujące sierocińce:
dla chłopców:
obok głównego zakładu przy ul. Freta
(165 chłopców), oddział w Drewnicy
(30 chłopców), „Nazaret” (10 chłopców),
oddział naukowo-rzemieślniczy
(20 chłopców), zakład im. hrabiny Zofii
Zamoyskiej (11 chłopców).
Dla dziewcząt:
obok zakładu głównego (84 dziewcząt),
oddział przy ul. Hożej (40 dziewcząt),
św. Józefa (26 dziewcząt), św. Małgorzaty
(15 dziewcząt), św. Rodziny (14 dziewcząt),
św. Antoniego (15 dziewcząt).

Gmach Zakładu Sierot im. Jachowicza, 			
		1897 r.


Dziewczęta z Domu Sierot przy ul. Rakowieckiej na Zjeździe Dzieci Maryi
		 w Częstochowie, 1930 r.
 Dom Sierot przy ul. Rakowieckiej, 1900 r.
 Sypialnia dziewcząt w zakładzie sierot WTD, 1897 r.


dla r ó ż n y c h
w y z na ń

Warszawskie Towarzystwo
Dobroczynności od roku już rozszerza obręb swej działalności na
wszystkie wyznania, przypuszcza
bowiem do swego grona nieograniczoną liczbę członków żydowskich, wzywa innych do współdziałania w Radach Opiekuńczych
cyrkułowych, w czytelniach bezpłatnych i w szkołach wieczornych
dla rzemieślników, poruczając im
tem samem losy biednych wyznania Chrześcijańskiego, zarówno
jak i Mojżeszowego.
„Jutrzenka. Tygodnik dla Izraelitów Polskich”, 1862 r.

Nie tak się jednak rzecz ma z wsparciem
udzielającem się biednym lub chorym po
domach prywatnych; tam potrzebujący pomocy
co do praktyk religijnych, jest wszechwładnym
panem swoich czynności, a ofiarodawca nie
ma obowiązku czuwania nas sposobem, w jaki
je biedny wykonywa, udziela mu się wsparcia
jednorazowo lub peryodycznie i zostawia
mu się co do reszty zupełna swoboda w życiu
domowym, obywatelskim i religijnym.
Instytucje dobroczynne takiego rodzaju nie
posiadające charakteru konfessyoalnego, należą
do tych zakładów, nad któremi społeczeństwo
jako ogół czuwa; ta więc wszelka odrębność jest
nie tylko szkodliwa materyalnie rozdrabniając
fundusze, ale i moralność jest przeciwną
zasadom ogólnej miłości bliźniego.
„Jutrzenka. Tygodnik dla Izraelitów Polskich”, 1862 r.

Na odbytem w d.13 b.m. posiedzeniu
Oddziału kuchen tanich przy Warszawskim
Towarzystwie Dobroczynności, pod prezydencją
JW.Jenerała Witkowskiego, Prezydenta
miasta, Członek oddziału p. Matias Berson,
przedstawił wypracowany projekt na założenie
kuchni taniej dla izraelitów, jakowy we
wszystkich swych szczegółach został przyjęty
i zatwierdzony. W skutek tego postanowiono
zaprowadzić oddzielny zarząd pod nazwą:
„sekcja kuchen tanich izraelskich”, na której
Przewodniczącego obrano p. Bersona Matiasa,
a na Sekretarza Sekcji p. Peltyna Samuela,
Redaktora „Izraelity”….Nie wątpimy ani
na chwilę iż niezamożne klassy izraelskie,
przekonawszy się, iż kuchnia, założona w celu
dostarczenia im taniego a zdrowego pokarmu,
prowadzona jest ściśle wedle wymagań
religijnych, nieomieszkają z zakładu tego
korzystać; a to tem skwapliwiej, iż oprócz
obiadów na miejscu spożywanych, wydawane
będą z kuchni taniej obiady do domów bez
żadnego ograniczenia i wyjątku […].
„Izraelita”, 1869 r.



Sprawozdanie WTD, 1909 r.

dla p o l s ki

Od ustanowienia swego, tak
pożyteczne Towarzystwo
Dobroczynności w największą
u wielkiego kniazia popadło
nienawiść. Umiał tę nienawiść
wielki kniaź przelać i w król.
namiestnika tak dalece, że nie
tylko rząd ni mieszkania, ni żadnego wsparcia dla ubogich nie
daje, lecz i owszem namiestnik,
bez uniesienia i gniewu wspominać nie może. Największy gniew
ztąd, że Towarzystwo immediate
nie podlega rządowi.
J.U. Niemcewicz, Pamiętniki Juljana Ursyna Niemcewicza 1809-1820,
1871 r.

Oświata ludu, zachowanie narodowych
pamiątek, szkółki, dzienniki, wreszcie
strzeżenie aby węzły co niegdyś łączyły, nie
pękły – są to zadania nie tyczące polityki …
a najważniejszej wagi.
Możemy przestać na chwilę marzyć o Polsce
r. 1772. a mimo to pragnąc i starać się uchować
w niej co było polskiego – i pamiętać o obowiązkach braterstwa.

Rocznica Konstytucji 3 maja:
Naród cały, w poczuciu wielkiej, niezapomnianej rocznicy, dzień ten obchodzić postanowił
uroczyście. Od wczesnego rana zaczęto dekorować domy barwami narodowemi, tak że wkrótce na wszystkich ulicach powiewały chorągwie,
modrym amarantem śmiały się transparenty,
a girlandy z zielonej jedliny gęsto zwieszały się
z balkonów. […] Na placu zamkowymi oddziały wojsk i instytucje biorące udział w uroczystości połączyły się z tymi, którzy byli w katedrze
i rozpoczął się imponujący pochód. [...] Dalej
kroczył kilkutysięczny pochód Narodowego
Związku Robotniczego ze sztandarami i napisami: „Cześć bohaterom Lwowa i Wilna”,

„Orawa i Spisz dla Polski”, „Proletariat polski nie odda Śląska Cieszyńskiego”, „Żądamy
Gdańska i własnego morza”, „Górny Śląsk musi
być nasz”. Następnie szło duchowieństwo warszawskie, Sejm z marszałkiem Trąmpczyńskim
na czele, Warszawskie Towarzystwo
Dobroczynności, weterani roku 1831 i 1863, [...]
Klub mieszczański, Stowarzyszenie Kupców
Polskich, stronnictwo demokratyczno-narodowe, Stowarzyszenie Rozwój, szkoły państwowe, Stowarzyszenie Techników, kolejarze drogi warszawsko-wiedeńskiej, P.M.S. „Lutnia”
i Stowarzyszenie Kelnerów.[...]
„Kurjer Polski”, 1919 r.

B. Bolesławita (J.I.Kraszewski) „Rachunki” 1866

Krakowskie-Przedmieście, defilada pułków warszawskich, 1919 r.

Książę Włodzimierz Czetwertyński-Światopełk – od 1906 r. do 1918 r. prezes WTD –
			 zaangażował się w działalność RGO.


u s z an o w anie
g o dn o ś c i biedne g o
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ka s z y
pożyczkowe

Opieka nad starcami i kalekami od wieków była najbardziej znaną formą działalności dobroczynnej. Prawie w każdym
mieście był przytułek. Tam opiekę znajdowali zarówno ci, którzy płacili za swój
pobyt, jak i ci, którzy nie mieli niczego.
Najbiedniejsi rewanżowali się darczyńcom regularną modlitwą zapewniając fundatorowi zbawienie. Nic dziwnego, że już
w niecały rok po powstaniu Towarzystwa
jego założyciele wykazali się niemałą empatią dla niedoli biednych, zakładając
w Woli Grzybowskiej pod Warszawą Dom
Schronienia dla Starców i Kalek, w którym
[…] starcy, przeszedłszy nieszczęsne życia koleje, a mając skołatane długiemi laty zdrowie,
przywiedzeni do nędzy, znajdują wszelkie starania, obok wygód dla ich stanu potrzebnych,
pędząc spokojne dni swoje, szukając pociechy
w religii i przyszłości.

Kasy przeznaczono w pierwszej linii dla niezamożnych rzemieślników oraz biednych kobiet
z pracy rąk się utrzymujących, a objętych księgami stałej ludności warszawskiej.
Do kategorii niewiast, które mogły otrzymać
pożyczkę zaliczano: kobiety trudniące się robotami ręcznymi płci ich właściwemi jako to szyciem bielizny, haftowaniem, robotą sukni etc.,
nadto kobiety trudniące się sprzedażą wiktuałów, mydła i świec, tytuniów itp. byle nie trunków oraz utrzymujące magle, waciarnie i pralnie itp.

Sprawozdanie RGO, 1933 r.




Sala starców w przytułku, 1897 r.
Przytułki noclegowe w Warszawie, XIX wiek

Z. Grotowski, Rozwój zakładów dobroczynnych w Warszawie, 1910 r.

Szwaczkom na dogodnych warunkach pożyczkowych kupowano maszyny do szycia,
praczkom – żelazka i balie. Żelazną zasadą
było nie dawanie jałmużny, rygorystycznie
domagano się zwracania długów, choćby
w najmniejszych ratach. Za pośrednictwo
w poszukiwaniu pracy nie pobierano żadnych opłat.

Dokumenty Warszawskiego Towarzystwa
		Dobroczynności
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W latach 1883-1904
funkcjonowało w Warszawie
19 szwalni obejmujących
opieką około 1 200 uczennic.
W 1914 roku istniało ich już 26,
obejmujących nauczaniem
2 514 dziewcząt. Nazwa
„szwalnia” nie była adekwatna
do zakresu pobieranej nauki,
dziewczęta bowiem uczyły
się też gotowania, prania,
prasowania, a także śpiewu,
rysunków, gimnastyki, pisania
i czytania.
W latach 80-tych XIX wieku
opiekę nad Wydziałem sprawowała Maria Konopnicka z pomocą zaprzyjaźnionej Elizy
Orzeszkowej.
Jakim
Wydziałem?
Brak informacji

Pierwsze, cośmy zwiedzili, był Zakład Sierot
płci żeńskiej. Stoi on w 4ro-graniastem podwórzu, przybudowany do skrzydła południowego.
Oko Opatrzności i napis wskazują go każdemu. Zadzwoniliśmy i ujrzeliśmy się w obszernej sali na dole, mającej na prawo i na lewo po
4 okien. 80 dziewczątek od 6 do 16 lat zajętych
tu było szyciem. Wszystkie w ciemnych kraciastych sukienkach, z fartuszkami w paski białe i różowe. Wszystkie czyściutkie, zdrowe, a co
najważniejsze, wesołe; aż miło było spojrzeć
na tę dziatwę. [...] Jaki porządek i ład, pomimo
takiego natłoku dziatwy! Jedzenia otrzymują



z głównej kuchni Towarzystwa, gotującej codziennie strawę dla 300 starców i staruszek,
w innych oddziałach gmachu tego, po większej
części na innym dziedzińcu umieszczonych.
Nauka religii i moralności, czytanie i pisanie
polskie, rachunki, roboty kobiece, różne posługi,
np. przy obiadach ubogich w Dobroczynności,
śpiewy w kościele, te są przedmioty, w których
się dziewczynki wprawiają, aby, gdy dojdą do
lat 16, 17, mogły być oddane do osób znanych
Towarzystwu na służbę.
Sprawozdanie Szwalni nr 21- ul. Brzeska nr 10

Szwalnia dla dziewcząt przy ul. Śliskiej, 1897 r.
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p o ś redni c t w o
p ra c y

Po opuszczeniu Zakładu, chłopcy oddawani byli
do rzemiosła za pośrednictwem specjalnego komitetu powołanego przy WTD. W 1888 roku
spośród 62 chłopców [...] 20 było u szewców, 14
u krawców, 5 u stolarzy, po 4 u bednarzy i powroźników, 3 u koszykarzy, po 2 u cukierników,
introligatora, ślusarzy i stelmacha, po 1 zaś
u fabrykanta szkła, u gisera czcionek, u farbiarza i u szklarzai.

Nie mniey bacznem było
Towarzystwo Dobroczynności
aby ubodzy utrzymywani
i opatrywani kosztem
publicznym, pożyteczną pracą
zatrudnionemi byli: szczupłość
miejsca niedozwoliła, iak
w innych podobnych Instytutach,
wprowadzać i mieścić warsztatów
i kołowrotów; starano się
więc stosowne do mieyscowści
wprowadzać zatrudnienie.

Spośród 649 wychowanków z lat 1842-72 oddano do terminu 350. Ich kariery zawodowe wyglądały następująco: 5 zostało kupcami i dorobiło się znacznego majątku, 50 było majstrami
prowadzącymi własne zakłady, 101 pracowało
w charakterze czeladników, a 81 pozostawało
w terminie. Losy 113 były nieznane.
Ż. Grotowski, Rozwój zakładów dobroczynnych w Warszawie, 1910 r.

„Kłosy”, 1875 r.

Biura pośrednictwa pracy (1902 r.)
[...] mający na celu pośredniczyć między pracodawcą a robotnikiem, aby dostarczyć ubogiej
ludności zarobku, a z drugiej strony zapewnić
przedsiębiorcom uczciwy zastęp sił roboczychi.
Wydział Dostarczania Pracy wysyłał listy do
dawnych pracodawców z pytaniami:
Jaki był dawny robotnik w zajęciu? Czy prędki, czy powolny? Zdolny lub niezdolny?
Inteligentny, sprytny, czy nie? Czy przychodził do zajęcia stale? Ile brał? Do czego jest
odpowiedni? Jak długo pracował? Dlaczego
opuścił zajęcie? Wydział ten dobrze służył
Warszawiakom do roku 1939.
Ż. Grotowski, Rozwój zakładów dobroczynnych w Warszawie, 1910 r.
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Julian Ursyn
Niemcewicz
(1757-1841)

Zofia
z Czartoryskich
Zamojska
(1778-1837)

Stanisław
Jachowicz
(1796-1857)

Matjas Rosen
(1804-1865)

Ignacy Kraszewski
(pseud. Bolesławita)
(1812-1887)

Józef Unger
(1814-1874)

Poeta, dramaturg, powieściopisarz,
pamiętnikarz, historyk, wolnomularz. W 1777 r. mianowany adiutantem
dowódcy wojsk litewskich Adama
Kazimierza Czartoryskiego. Za jego
namową poświęcił się przekładom
z literatury francuskiej. Od roku 1784
działał w lożach wolnomularskich.
Podczas obrad Sejmu Wielkiego był
posłem i działaczem Stronnictwa
Patriotycznego oraz podjął współpracę z Komisją Edukacji Narodowej,
przez pewien czas pełnił funkcję przewodniczącego Towarzystwa do Ksiąg
Elementarnych. Podczas Insurekcji był
adiutantem i sekretarzem Tadeusza
Kościuszki. Wraz z nim, po upadku powstania był więziony do roku
1796 w Twierdzy Pietropawłowskiej.
Władze Księstwa nagrodziły jego patriotyzm nadaniem podwarszawskich
terenów noszących do dziś miano Ursynowa. Zarówno w Księstwie
Warszawskim, jak i w Królestwie
Kongresowym pełnił urząd sekretarza
senatu. Patronował licznym przedsięwzięciom literackim, naukowym
i społecznym tej epoki. Był autorem
m.in. dramatu patriotycznego Powrót
posła, niezwykle popularnych Śpiewów
Historycznych oraz wielotomowych
Pamiętników. Po klęsce powstania listopadowego ostatnie lata życia spędził na emigracji.
Współtworzył WTD, a także był autorem pierwszego statutu Towarzystwa.

Patriotka, wrażliwa na ludzką biedę
nazywana matką rodu Zamojskich,
uznana za najbardziej urodziwą
damę Europy epoki Oświecenia.
Poślubiła wielkiego mecenasa sztuki XII Ordynata Stanisława Kostkę
Zamoyskiego i urodziła dziesięcioro
dzieci, 7 synów i 3 córki.
Należała do osób kreujących w sposób twórczy działania na polu dobroczynności. Była jedną z głównych
założycielek i protektorek WTD.
Chociaż jako kobieta nie mogła zajmować żadnych oficjalnych stanowisk, to dzięki urokowi osobistemu,
silnej osobowości, a także z racji pokrewieństwa, majątku i stosunków
osobistych, odgrywała pierwszoplanową rolę na polu dobroczynności. Do pracy tej zaangażowała
swoją rodzinę, męża – Stanisława
Zamoyskiego, brata – Adama Jerzego
Czartoryskiego, siostrę – Marię księżną Wirtemberską z Czartoryskich,
szwagierkę – Annę Sapieżynę
z Zamoyskich. Mężczyźni z jej rodziny objęli wszystkie ważniejsze stanowiska w WTD, kobiety natomiast
zostały opiekunkami Towarzystwa.
Zofia Zamoyska była niepisaną ich
przywódczynią. Ona wyjednała u cara
Aleksandra I zatwierdzenie statutu Towarzystwa. Własnoręcznie
spisywała protokoły posiedzeń
Towarzystwa, w sytuacjach kryzysowych wspierała je finansowo.

Pedagog, pionier literatury dziecięcej. W latach 20-tych przystąpił
do Związku Wolnych Polaków.
Po wykryciu Związku i przeprowadzonym śledztwie objął go zakaz zajmowania posad rządowych. Głównym
źródłem utrzymania Jachowicza stała się praca pedagogiczna nauczyciela języka polskiego w domach i na
prywatnych stancjach dla dziewcząt.
Tuż po wybuchu powstania listopadowego zorganizował Towarzystwo
Wychowania Dzieci po Poległych
Rycerzach. Jako nauczyciel i pedagog
pracował do końca życia, publikując
liczne prace z zakresu metodyki nauczania. W roku 1830 współwydawał
i redagował „Dziennik dla dzieci”.
Był uważany za najlepszego bajkopisarza dla dzieci swojej epoki.
Od 1832 roku zaczął aktywnie działać w WTD. Rok później zorganizował i poprowadził szkołę w zakładzie
sierot chłopców, a po utworzeniu
zakładu dla sierot dziewcząt kierował również ich nauką. Najbliższym
współpracownikiem Jachowicza był
Teofil Mikołaj Janikowski (1801-1840),
który wraz z Jachowiczem zakładał
Wydział Ochron WTD i pomagał mu
w prowadzeniu szkoły dla chłopców.

Filantrop, który ogromną część swego życia poświęcił działalności w instytucjach dobroczynnych, tak
chrześcijańskich jak mojżeszowych.
Należał także do współredaktorów
naukowego czasopisma „Biblioteki
Warszawskiej”, jednocześnie wspierając je sumą 1800 rb. Aktywny w środowisku żydowskim - przez 20 lat był
członkiem komitetu synagogi przy
ulicy Daniłowiczowskiej, opiekował
się szkołami elementarnymi oraz
przewodniczył Radzie Szczegółowej
Głównego Domu Schronienia
Ubogich i Sierot Starozakonnych.
Doceniono jego działalność nagradzając jako pierwszego Żyda orderem
św. Stanisława za zasługi położone
dla szkół elementarnych.
16 lipca 1817 roku wszedł do grona
członków Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i wkrótce stał
się jednym z najczynniejszych.
W 1856 r. wybrano go wiceprezesem
Wydziału Zupy Rumfordzkiej,
w 1860 r. wiceprezesem Wydziału
Ekonomicznego, wreszcie w 1862 r.
prezesem Wydziału Zupy Rumfordzkiej, w tym samym roku został też
opiekunem Ochrony XII w Warszawie.
Kilkakrotnie brał udział w europejskich zjazdach filantropów. Towarzystwo Dobroczynności pragnąc złożyć
hołd Matjasowi Rosenowi za nieocenione zasługi, postanowiło popiersie jego zawiesić obok wizerunków
pierwszych założycieli tej instytucji i jej dobroczyńców. Jego pogrzeb
zgromadził ponad 30 tys. osób różnych wyznań.

Powieściopisarz, poeta, krytyk literacki, publicysta, działacz społeczny i polityczny. W 1829 roku podjął studia
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Wileńskiego, wkrótce poświęcił się literaturze. W 1830 roku został aresztowany za udział w tajnym związku
młodzieży. Pobyt w więzieniu (potem w szpitalu więziennym) trwał
do marca 1832. Kraszewski otrzymał
nakaz osiedlenia się w Wilnie z dozorem policyjnym. Od grożącego
zesłania do wojska na Kaukaz urato
wało go wstawiennictwo u generał-gubernatora ciotki, przełożonej
wileńskich wizytek. W roku 1859 objął redakcję „Gazety Codziennej” (później „Polskiej”). W 1863 roku wyjechał
do Drezna. Do kraju Kraszewski
nadsyłał korespondencję, swoje
książki, artykuły. Do 1876 roku prowadził działalność polityczną, skierowaną przeciw konserwatystom.
Oskarżony o szpiegostwo, osadzony
został w Magdeburgu. Ostatnie lata
życia Ignacy spędził we Włoszech
i Szwajcarii.
Swoją działalność w WTD rozpoczął w roku 1860, kiedy stanął na czele Komitetu Szkółek Wieczorowych,
w tym samym roku został dyrektorem
Teatru Amatorskiego Towarzystwa.
Oddany upowszechnieniu tej organizacji redagował „Kalendarz” wydawany przez WTD.

Warszawski drukarz, księgarz i wydawca, pochodził ze spolonizowanej
rodziny żydowskiej. W 1842 założył
własną drukarnię, która z czasem rozrosła się do zakładu zatrudniającego ponad stu pracowników. Wydawał
między innymi dzieła Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Henryka Rzewuskiego
i Deotymy. Od 1846 roku wydawał
„Józefa Ungra Kalendarz Warszawski
Popularno-Naukowy”, a w latach
1851-1856 „Dziennik Warszawski”.
Jako pierwszy wydawca pism ilustrowanych, „Tygodnika Ilustrowanego”
oraz „Wędrowca”, dzięki utworzeniu pracowni drzeworytniczej rozwinął ten dział sztuki na skalę krajową
- z niej rekrutowali się najwybitniejsi drzeworytnicy. Z „Tygodnikiem
Ilustrowanym” współpracowali jako
ilustratorzy J. Kossak, F. Kostrzewski,
J. Styf. W 1872 r. założył wraz
z Władysławem Banarskim księgarnię i skład nut przy Krakowskim
Przedmieściu.
Był inicjatorem powołania do życia Tanich Kuchni. Wyjednał u władz
dla Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności pozwolenie i zarazem wyłożył pierwsze 300 rubli na
rozpoczęcie tego przedsięwzięcia.
Za jego przykładem poszli inni ofiarodawcy. 24 stycznia 1869 roku została otworzona pierwsza tania kuchnia
mieszcząca się w zabudowaniach kościoła św. Jacka przy ulicy Freta.

mi s j a P o m o c y ł ą c z y
r ó ż ne ś r o d o w i s ka

Bernard Ludwik
Hantke
(1826-1900)

Jan Tadeusz
Lubomirski
(1826-1908)

Jan Gotlieb Bloch
(1836-1902)

Książę Włodzimierz
CzetwertyńskiŚwiatopełk
(1837-1918))

Bolesław Prus
(1847-1912)

Anna
z Tomaszewiczów
Dobrska
(1854-1918)

Innowacyjny przemysłowiec, administrator ziemski, publicysta. Zerwał
z żydowską tradycją rodziną, przechodząc na kalwinizm. W 1870 roku
na ulicy Twardej otworzył fabrykę wyrobów metalowych – największy zakład przemysłowy w tej części miasta.
Jego fabryka była pierwszą w Królestwie Polskim, w której zainstalowano elektryczność. Jako znany filantrop
zapewniał robotnikom bezpłatne
obiady. W latach 80-tych otworzył zakłady metalowe w Jekaterynosławiu
i w Saratowie, założył także Towarzystwo B. Hantke, które zakupiło tereny
majątku w regionie częstochowskim,
gdzie rozwijało się wówczas górnictwo rudy żelaza oraz hutnictwo.
Zbudował pod Częstochową, we wsi
Raków, hutę żelaza. Publikował artykuły o tematyce rolniczej na łamach
„Korespondenta Handlowego, Przemysłowego i Rolniczego” oraz w „Tygodniku Rolniczo-Przemysłowym”.
W 1851 roku wydał w Warszawie Przewodnik dla mniejszych i większych
plantatorów buraków.
Jako działacz WTD utrzymywał Salę
Ochron przy ul. Okopowej, do której uczęszczało ponad 100 dzieci
oraz zakład bezpłatnej nauki szycia.
Wszelkie potrzeby szwalni zaspokajane były osobiście przez Opiekunkę
Zakładu – Marię Hantke. Wspólnie
z Warszawskim Towarzystwem
Dobroczynności organizował w swojej fabryce przy ul. Twardej bezpłatne kąpiele dla uczniów z pobliskich
szkół.

Badacz historii gospodarczej kraju, działacz ekonomiczny, oświatowy
i społeczny. Inicjator założenia, a następnie wieloletni prezes rady nadzorczej Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego, współzałożyciel Banku
Handlowego i Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, szef Instytutu Oftalmicznego, inicjator i współzałożyciel
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.
W roku 1863 był członkiem Rządu
Narodowego, za co został zesłany
do Niżnego Nowogrodu, skąd powrócił do Warszawy w roku 1865.
Prowadził badania naukowe nad historią społeczno-gospodarczą Polski. W roku 1900 uzyskał godność
doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Do Towarzystwa wstąpił w roku 1856.
W roku 1870 został prezesem WTD
i pełnił tę funkcję przez 25 lat. Był pomysłodawcą Bezpłatnych Czytelni,
sam ofiarowując księgozbiory i wyposażenia. W swojej wszechstronnej działalności zajmował się także
Domem Schronienia dla Starców
i Kalek, uczestniczył w organizacji Kas Pożyczkowych, zakładał Kasy
Pomocy, wspierał kursy dokształcające dla czeladników, zaangażowany
był projekty tworzenia łaźni bezpłatnych dla najuboższych. W uznaniu zasług został w roku 1896 mianowany
członkiem honorowym WTD. W 1861
roku działały, organizacyjnie związane z WTD, 4 bezpłatne czytelnie jego
imienia. Poczynając od 1861 roku uruchomił, wraz z R. Żulińskim, 14 wieczorowych szkół dla rzemieślników
i czeladników.

Zasłużony dla rozwoju kolejnictwa
w Królestwie Polskim, bankier, ekonomista. Zaangażowany w ruchy pacyfistyczne był inicjatorem wybudowania
Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie.
W 1901 roku był kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla – jego śmierć
przekreśliła tak zasłużone dlań wyróżnienie. W Warszawie zaangażował
się w tworzenie Politechniki Warszawskiej, ofiarowując uczelni pomieszczenia w Warszawie. Pomagał
w budowie szpitala dziecięcego, organizował kasę pożyczkową dla ubogich
studentów. Czynny działacz WTD,
w 1900 roku został prezesem Wydziału Tanich Kuchni, współtworzył
i dofinansowywał Kuchnie Ruchome.
Zapisał w testamencie: 300 tys. rb na
założenie zakładu dobroczynnego dla
sierot,10 tys. rb na zapomogi dla podupadłych kupców chrześcijan i Żydów,
30 tys. na zapomogi dla studentów
i stypendia dla studentów kończących
Politechnikę Warszawską – katolików,
protestantów i Żydów, darował grunt
wartości 10 tys. rb na którym wzniesiono budowę siedziby przytułku
św. Franciszka Salezego dla ubogich
wszystkich wyznań oraz 50 tys. rb na
cele propagandy pokojowej.
W działalności dobroczynnej wspierała go żona Emilia (1845-1921).
W latach 90-tych XIX wieku pełniła
w WTD odpowiedzialną funkcję wiceprotektorki – kobiety nadzorującej
działalność wszystkich Wydziałów
Towarzystwa. W roku 1880 przeznaczyła 1 tys. rb. na pomoc dla Schronienia Nauczycielek instytucji, której
celem było: […] dawać przytułek nauczycielkom starym i niezdolnym już do
pracy, a nadto służyć za dom zajezdny dla
nauczycielek, które utraciły jedno miejsce
i dla wyszukania innego przybywają do
Warszawy.

Działacz polityczny, kolekcjoner sztuki, filantrop. Brał udział w powstaniu styczniowym na Wołyniu. Został
aresztowany i zesłany na ciężkie roboty na Syberię. Po 4 latach powrócił
z zesłania (1867). W roku 1880 został prezesem Towarzystwa Sybiraków Weteranów powstania 1863 roku,
wspierając ich moralnie i łożąc na ich
potrzeby znaczne środki. W czasach
ostrej rusyfikacji wraz z małżonką
wspomagali ludność unicką na Podlasiu. W roku 1906 został prezesem
Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego oraz posłem rosyjskiej
Dumy Państwowej. Był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego
miasta Warszawy, instytucji samopomocy społecznej w pierwszych latach
pierwszej wojny światowej, a także głównym opiekunem Tajnego Towarzystwa opieki nad Weteranami
w Warszawie. Książę był cenionym bibliofilem, zbieraczem pamiątek narodowych, cennych wydawnictw.
Od 1904 roku pełnił funkcję wiceprezesa WTD, od roku 1906 do 1918 był
prezesem.
Od pokoleń cała rodzina Czetwertyńskich angażowała się w działalność
dobroczynną. Żyjący do dziś potomek
Albert powołał w 2011 roku wspierającą ubogich starców Fundację
„Prometeusz”.

Pisarz, kronikarz Warszawy i twórca pozytywizmu warszawskiego.
Dowodził, że nie mesjanistyczne
uzurpacje lecz użyteczność i postęp cywilizacyjny może przynieść
Polsce niepodległość. W 1875 roku
nawoływał do utworzenia domu
noclegowego: nie dawniej jak przed
kilkunastoma dniami i nie dalej jak
w Dzielnicy Ujazdowskiej poza budynkami szpitalnymi, policja w nocy znalazła
sto kilkadziesiąt indywiduów kryjących się w jakiś dołach i dziurach. Nie
brak nam więc ludzi bez dachu („Kurier
Warszawski” 1875). Swoją filozofię
poparł konkretnymi działaniami zostając w 1881 roku członkiem WTD.
Podczas wyborów do Komitetu Opieki
nad Chłopcami przy Warszawskim
Towarzystwie Dobroczynności, został
zaproszony do pełnienia funkcji opiekuna sierot oddawanych do terminu
majstrom z zakładów Towarzystwa.
Był aktywnym obrońcą Czytelni
Bezpłatnych. W roku 1897 polemizował z artykułem „Przeglądu katolickiego”. Otóż „Przegląd” oskarża:[…],
że bezpłatne czytelnie Towarzystwa
przepełnione są złymi, bezecnymi książkami, jak utwory: Zoli, Dumasa, Suego,
Balzaka, i tak dale i że za pomocą złych
książek Czytelnie czyniły źle pod skrzydłami Towarzystwa Dobroczynności.
Że wydawanie książek Czytelnie uskuteczniały jakby na umyślnie, w dni świąteczne, w godzinach przedpołudniowych,
odrywając w ten sposób ludność ubogą od
nabożeństwa.[...] W dwudziestu trzech
Czytelniach znajduje się około czterdziestu czterech tysięcy tomów .Czy więc gdyby nawet znalazła się jakaś prawdziwie
„zła książka”, czy nie byłoby to dowodem
raczej - przeoczenia aniżeli – złej woli?
(B. Prus, Kroniki, T. XV, oprac. Zygmunt
Szweykowski)

Pierwsza kobieta dopuszczona na
ziemiach polskich do wykonywania
zawodu lekarza. Uzyskany w Petersburgu dyplom pozwolił jej na wykonywania zawodu lekarza w dziedzinie
pediatrii i zdrowia kobiet w granicach
Królestwa Polskiego i Rosji. Przełomem w jej karierze był rok 1882, gdy
w Warszawie wybuchła epidemia
i w celu ratowania życia kobiet w ciąży otwarto kilka schronisk, w których
leczyła. W latach 1882-1911 kierowała
zakładem położniczym Towarzystwa
Opieki nad Ubogimi Matkami i ich
Dziećmi. Była pierwszą kobietą lekarzem, która wykonała cesarskie cięcie. Wykształciła wielu doskonałych
lekarzy i ogromną liczbę położnych.
Pracowała społecznie w Towarzystwie
Kolonii Letnich dla Dzieci, w 1889 roku
zorganizowała szkołę dla położnych.
Od roku 1906 zaczęła aktywnie działać w Towarzystwie Kultury Polskiej.
Bardzo aktywna w Warszawskim
Towarzystwie Dobroczynności, na
początku lat 80-tych XIX wieku opiekowała się chorymi w Schronieniu dla
Nauczycielek, przez wiek, chorobę lub
kalectwo pozbawionych możności pracy
oraz (...) chwilowo miejsca nie mających
i poszukujących takowego. Schronienie
podlegało WTD.

Jego żona Oktawia sprawowała opiekę nad dziećmi zażywającymi kąpieli.

p o I I w o j nie
ś w ia t o w e j

W roku 1945 WTD zacieśnia współpracę
z „Caritasem”, który zwrócił się z prośbą
do Zarządu WTD już w kwietniu z prośbą […] o udzielenie zezwolenia na prowadzenie [ …] w Domu Dobroczynności
Warszawskiej przy ulicy Krakowskie
Przedmieście 62, Domu Noclegowego
i Kuchni z dożywianiem. „Caritas” pragnie powyższa placówkę prowadzić przez
okres najbliższych miesięcy, gdy ruch
migracyjny ludności wymaga szczególnej pomocy i opieki [..]. Akcje powyższa prowadziłyby Siostry Miłosierdzia,
zamieszkujące w chwili obecnej
w Dobroczynności. Tradycje współpracy WTD z Siostrami Miłosierdzia trwały od roku 1823, na mocy umowy miedzy
Julianem Ursynem Niemcewiczem a przełożonym Zgromadzenia Księży Misjonarzy
i Sióstr Miłosierdzia Zgromadzenia św.
Wincentego a’Paulo. To właśnie te siostry,
po wojnie, opiekowały się potrzebującymi, gotowały dla nich strawę, hodowały inwentarz zwierzęcy, w podwórzu uprawiały
warzywa.
Archiwum m.st. Warszawy, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
1840-1950

Zdjęcia z Archiwum Sióstr Miłosierdzia w Warszawie,
		 mieszczącego się przy ul. Tamka 35



E P I L OG

Działalność WTD nie została
przerwana w czasie 5 lat
drugiej wojny światowej ani
i Powstania Warszawskiego.
W budynku „Res Sacra Miser” udzielano zapomóg pieniężnych, rozdawano
żywność dla najbiedniejszych, wydawano dziennie 150 bezpłatnych obiadów,
prowadzono Kasę oszczędnościową
oraz Kasę im. Bolesława Prusa, udzielającą pożyczek na uruchomienie warsztatów pracy. Ponadto WTD prowadziło
dwanaście przedszkoli w różnych punktach Warszawy, szpital i dwa przedszkola
w Gościeradowie.
W listopadzie 1949 r. Ministerstwo
Administracji Publicznej wydało dekret
o zgromadzeniach, ograniczający publiczną działalność Kościoła, likwidujący stowarzyszenia katolickie i bractwa
kościelne oraz ich majątki. Prawo to objęło także Warszawskie Towarzystwo
Dobroczynności. Podczas zebrania Rady
naczelnej WTD, w dniu 17 listopada 1949
roku Prezes Zarządu p. St. Leśniowski zakomunikował, że w dniu 28.10 WTD otrzymało decyzję Prezydenta Miasta o likwidacji Towarzystwa […].

Jeszcze w roku 1949
Towarzystwo prowadziło:
• Dom Młodzieży WTD
• internat dla 160 dziewcząt
• dwa przedszkola
• kolonię letnią w Kepinie
• prewentorium Gościeradowie
• aptekę w Gościeradowie.

Archiwum m.st. Warszawy, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności



Podopieczni Sióstr Miłosierdzia odpoczywają w ogrodzie

z dr o w e
społeczeństwo
g ł o dn y c h
nakarmi ć

W Warszawie […] znajduje się
przeszło 250 000 ludności stałej,
niestałej i przebywającej czasowo,
a w tej liczbie mieści się blisko
1/3 takich mieszkańców, którzy
z powodu swej niezamożności
zmuszeni są częstokroć spożywać
pokarmy źle ugotowane,
nieposilne, niezdrowe, a obok tego
za drogie do dochodówi.
E. Mazur, Pomoc żywnościowa w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1995 r.

24 stycznia 1869 roku otworzono pierwszą tanią kuchnię mieszczącą się w zabudowaniach
kościoła św. Jacka przy ulicy Freta. Jadalnia
przedstawia obszerną salę, wokół której stają ławki i stoliki otoczone prostemi stołkami.
Stolików jest dziesięć, przy każdym siąść może
sześć osób, jednocześnie więc obiaduje sześćdziesięciu współstołowników. […] Cena obiadu całego wynosi kop. 10, pół obiadu kop. 5.
Osoby w stanie nietrzeźwym będące, lub ubrane
w łachmanach, wstępu nie mają.
Podawano rosół, krupnik, kapuśniak, kartoflankę, grochówkę i czerwony barszcz.
Dodatkami do mięs były kartofle, groch, kapusta, brukiew i kasza. Do każdego obiadu dodawano także pół funta chleba żytniego. Napojów
nie podawano, na każdym stole stała karafka
z wodą.
Ż. Grotowski, Rozwój zakładów dobroczynnych w Warszawie, 1910 r.

W roku 1900 specjalnie
udostępniono robotnikom
tzw. „kuchnie ruchome”,
w gwarze warszawskiej zwane
„trąbizupkami”.



Wydawanie obiadów bezpłatnych w fabryce Handkiego
Wydawanie bezpłatnych obiadów

z dr o w e
społeczeństwo
p r z e p i s na
pożywną zupę

Pomoc żywnościowa dla ubogiej ludności
Warszawy przechodziła w XIX wieku
różne koleje losu. Początek stulecia
przyniósł próby obdarowywania
wszystkich głodnych i potrzebujących
bezpłatną, pożywną i popularną w całej
Europie zupą rumfordzką.

Zupa rumfordzka
przepis na 52 osoby:
Wody kwart 30
Kaszy kwart 5
Grochu kwart 5
Kartofli kwart 10
Śledzi sztuk 6
Wędzonki w kostkę krajanej
funt
Soli 3 kwaterki

Supa każda najmniej przez
4 godziny gotować się będzie.
Kasza lub mąka jęczmienna
dobrze jest, jeżeli na noc w kocioł ciepły, wodą ciepłą nalany
i suknem grubym nakryty wsypana będzie. Według doświadczenia pana Rumforda na sobie
i na ubogich, porcja supy takowej zdoła życie człowieka i na
24 godziny od głodu uwolnić.
[...] pamiętać należy by zawsze
gotować oną w tej proporcji,
np. na 50 ludzi, wody 30 a 20
rzeczy pożywnych [...]
„Nowy Pamiętnik Warszawski”, 1801 r.

z dr o w e
społeczeństwo
czystość
w arunkiem
h i g ien y

Aby upowszechniać nawyki
higieniczne, WTD postanowiło
bezpłatnie udostępnić
kąpieliska dzieciom z ochron
i młodzieży ze szwalni.
Wyjaśniano […] konieczność utrzymywania
skóry, bielizny oraz pościeli w czystości, […] częstego używania kąpieli. Sugerowano, aby starać się […] o zakładanie kąpieli ludowych po
wsiach i miastach najróżniejszego typu: łaźni,
natrysków, wanien, jeziorek oraz prawidłowo
urządzonych kąpieli rzecznych.
Archiwum m.st. Warszawy, Teka Korotyńskiego, Instrukcja dla
Protektorek i protektorów Wydziału Kąpieli Ludowych

Akcja zbierania pieniędzy na urządzenie kąpieliska przyniosła sumę 22 500 rubli, w tym
10 000 ofiarowali małżonkowie Rotwandowie.
W 1897 roku Towarzystwo Przytułków
Noclegowych odstąpiło WTD część gruntu przy
ulicy Stawki 4, na którym postanowiono wybudować kąpielisko. Łaźnia została otwarta rok
później.
H. Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, 2002 r.





Akcja Kąpieli Szkół – kąpiele u Bormanów, 1906 r.
Kąpiele szkół przed fabryką Rohn i Zieliński w Alejach Jerozolimskich nr 117.
Akcja Kąpieli Szkół w zakładzie „Janina”.

z dr o w e
społeczeństwo
gotowość pomocy
w ar s z a w s ki c h
lekar z y

My zaś w lekarskim
Wydziale szczerze
pracuiący oświadczamy, że [...] z tego cośmy raz dobrowolnie
przyrzekli na pomoc
cierpiącey i biedney
ludzkości, dopóki siły
dozwolą, wiernie uiszczać się będziemy.
M. Bergonzoni

Lekarze jak tylko dowiedzieli się
o ustanowieniu Towarzystwa
Dobroczynności w Warszawie,
nie omieszkali swoiey oświadczyć pomocy, tym więcey, iż
każdy z nich znaiąc obowiązki ludzkości, do tego był przyzwyczaiony: i tak bydź powinno: a dla chwały naszego stanu
żaden nie znayduie się z naszych współczłonków, któryby
się nieuważaiąc nawet na różne
uprzedzenia, do takowey posługi ludzkości nie przychylił.
Koledzy lekarskiego Wydziału,
oprócz ratowania po domach
biednych choruiących, dwa
razy w tydzień koleyno się zgromadzaią, i potrzebuiącym, tak
z Domu ubogich, iak ze wszystkich stron miasta daią zbawienne rady w chorobach wewnętrznych, i zewnętrznych.
Rocznik Towarzystwa Dobroczynności
od 1go Stycznia do 31go Grudnia 1815.

z dr o w e
społeczeństwo
o d p o c z y nek
na ś w ie ż y m
p o w ie t r z u

W kwietniu [1882 r.] powstaje przy
Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności
sekcja Towarzystwa Kolonii Letnich inicjatorem jego jest doktor Stanisława
Markiewicz, który już od ubiegłego roku
zabiega o wysłanie grupy dzieci na wieś,
a ostatnio projekt swój popularyzuje
w broszurze „Chcemy mieć kolonie letnie dla
ubogich dzieci” Prus […] wraz z doktorami:
Konradem Chmielewskim, Gustawem
Fritsche, Bolesławem Gepnerem, i Wiktorynem
Kosmowskim, oraz Adamem Goltzem,
Stanisławem Lesznowskim i Adolfem
Pawińskim bierze udział w odbywającej się
w mieszkaniu Markiewicza naradzie i wchodzi
w skład Komitetu organizacyjnego Sekcji,
który pisze instrukcje dla najbliższych kolonii
i jeszcze tego roku wysyła latem na wieś pięć
grup, w sumie 54 dzieci.
50 lat działalności Towarzystwa Kolonii Letnich dla Dzieci
im. D-ra Stanisława Markiewicza, 1882-1932, 1932 r.




Kolonie letnie doktora Stanisława Markiewicza
Mali koloniści pod opieką lekarzy

U ma c nianie
du c h a
polskości

W ochronach
prowadzono po
polsku nauczanie
w zakresie szkoły
elementarnej.
Dla dzieci z ubogich
rodzin była to jedyna
szansa nauczenia się
czytania i pisania.
Przekazywano też pewne elementy przygotowania zawodowego. Po upadku powstania styczniowego,
wskutek zaostrzonej rusyfikacji nauczanie w ochronach w języku polskim spotykało się ze sprzeciwem
władz carskich. Działacze
WTD nie poddali się carskiej
presji. Z perspektywy fundatorów i opiekunów była
to zarazem szansa wychowania młodego pokolenia
w duchu patriotycznym.

Prasa warszawska:
jeżeli należy dać biedakowi choć
chleba lub przytułek, to ileż
ważniejszym jest wpływ moralny Towarzystwa na przyszłe
pokolenia. Nie omylę się, jeżeli
twierdzić będę, że połowa dzieci naszych rzemieślników, robotników itp. przechodzi przez
ochronę. Za lat kilka, gdy ci
wychowańcy ochron wyjdą już
na ludzi, przekonamy się, czy
Towarzystwo umiało wpłynąć
na moralny i umysłowy rozwój
młodzieży [...] dziś obowiązkiem jest towarzystwa dołożyć
wszelkich starań, aby ochrony
nie zmniejszały swej działalności, ale ją zwiększały.
„Tygodnik Ilustrowany”, 1871 r.

U ma c nianie
du c h a
polskości
s p o t kania
z li t era t ur ą

We wczesnym okresie
działalności czytelni
bezpłatnych rozwój każdej
z nich zależy przede wszystkim
od osoby zarządzającej
i opiekuna czytelni. Od 1875
roku rozpoczęto kupowanie
książek. Uprzednio zasoby
czytelni stanowiły wyłącznie
dary.
Czytelników posiadają Czytelnie około dwunastu tysięcy, a każdy bierze około 36 książek rocznie. Otóż- jak myślicie: czy rzemieślnik czytający trzydzieści sześć tomów rocznie, ma czas
chociażby […] wysiadywać po bawariach?...
B. Prus, Kroniki, T. XV, 1987

Fundusze zdobywano w różny sposób.
W latach 1876-1883, kiedy to naczelnikiem Sekcji czytelni bezpłatnych był Adolf
Pawiński, historyk, rozpoczęto pozyskiwać
środki organizując płatne odczyty popularnych pisarzy dla szerszej publiczności.
Między innymi 9 kwietnia 1889 roku odczyt Henryka Sienkiewicza o powieści historycznej przyniósł dla czytelni bezpłatnych dochód w wysokości 1400 rubli.




Pocztówka z 1918 r.
1889 r., wydział czytelni bezpłatnych WTD, po środku prezes S.Leszczyński

uma c nianie
du c h a
polskości
d z ia ł aln o ś ć
o ś w ia t o w a

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ogłosiło wykaz
odczytów, jakie na rzecz tegoż Towarzystwa odbędą się w miesiącu
marcu r.b. w Sali Muzeum przemysłu i rolnictwa.
Oto dokładna ich lista:
1. Dnia 7-go marca, w niedzielę, o godz. 8-ej wieczorem, odczyt
pana Stanisława Bełzy p.t.: „Nad Złotym Rogiem”; ilustrzowany
obrazami niknącemi.
2. Dnia 11-go marca, w czwartek, o godz. 6 i pół wieczorem,
odczyt p. J.J. Boguskiego p.t.: „Energia promienista”,
z doświadczeniami.
3. Dnia 14 marca, w niedzielę o g. 1 z południa, oraz (dokończenie)
dnia 13 marca we czwartek, o godz. 6 i pół wieczorem, odczyt
pana Walerego Gostomskiego, p.t. „Ryszard Wagner i jego
trylogia”.
4. Dnia 21 marca, w niedzielę, o godzinie 6 i pół wieczorem, odczyt
p. Ksawerego Sporzyńskiego, p.t. „Na krańcach Norwegii”,
ilustrowany obrazami niknącemi.
5. Dnia 25 marca, we czwartek, o godzinie 1 z południa oraz
(dokończenie) dnia 28 marca, w niedzielę, o g. 1 z południa,
odczyt p. Antoniego Pileckiego p.t. „Przyroda w poezyi”.
6. Dnia 1 kwietnia, we czwartek, o godzinie 6 i pół wieczorem,
odczyt p. Maksymiliana Flauma, p.t. „Mózg i żołądek”,
ilustrowany niknącemi obrazami.
Z uwagi na cel odczytów oraz na tak starannie ułożony ich
program, Towarzystwo Dobroczynności żywi nadzieję, iż
zamierzone odczyty zdołają zyskać należne poparcie ze strony
publiczności.
„Gazeta Rzemieślnicza” 1897 r.

kul t ura w z b o g a ca

Osobną pozycję w budżecie WTD stanowiły dochody
z teatru. W 1821 roku, dzięki pomocy Zofii Zamoyskiej,
urządzono salę koncertowo-widowiskową w gmachu głównym WTD przy
Krakowskim Przedmieściu.
Urządzano w niej koncerty
(m.in. Stanisława Moniuszki
i Józefa Wieniawskiego),
wystawy malarskie
(Henryka Siemirackiego,
Jana Matejki), ale przede
wszystkim służyła ona
Teatrowi Rozmaitości.
Najbardziej ożywione były
lata 1859-1862 i po roku 1865.



W roku 1841 kompozytor
Ludwik Adam Dmuszewski,
chcąc spopularyzować osiągnięcia i aktywność warszawskich filantropów,
wystawił jednoaktową komedio-operę zatytułowaną
„Ochrona ubogich dziatek”.
Komedyą tę graną w teatrze
warszawskim Rozmaitości dobrze przyjęła publiczność. Autor
sztukę swą kazał teraz wydrukować, poświęcił opiekunkom
sal ochrony i dochód ofiarował
dla instytutu Ochrony i szkółki
Towarzystwa Dobroczynności.
„Biblioteka Warszawska”, 1841 r.

wnętrze Teatrzyku Dobroczynności, 1877 r.

W Teatrzyku Dobroczynności
uczniowie i uczennice śp.
Chęcińskiego, urządzili dwa
przedstawienia amatorskie na
rzecz pozostałej po nich rodziny. Wybór sztuk był dobry, gra
amatorów także dobra. Tylko,
że łatwiej przyszło o amatorów do wystąpienia na scenie
niż o amatorów do przyjścia na
przedstawienie i do zapłacenia
rubla za krzesło. Podobne niepowodzenie spotkało w części
także rodzinę po kompozytorze
Ziętarskim, dla której urządzono niedawno koncert. Nie ro-

Zapis testamentowy tak wielu trzeba pomóc.

Wczoraj o g. 2-ej po poł. sędzia
Skrzetuski w V-ym wydziale cywilnym sądu okręgowego
warszawskiego ogłosił w obecności regenta Kulikowskiego,
adw. przys. Matuszyńskiego,
jednego z egzekutorów testamentu i 6 świadków, testament
mistyczny zmarłej w d. 21-ym
maja r. b. Maryi z. Pawłowskich Jankowskiej, obywatelki
m. Warszawy.
Łączną część majątku swego,
wynoszącego około 500 000 rb.
nieboszczka przeznaczyła na
cele użyteczności publicznej:
Oto główniejsze zapisy:
1) Warszawskiemu Towarzystwu dobroczynności
na założenie ochronki im. Ś. p.
Maryi Jankowskiej 30,000 rb1.
2) Instytutowi głuchoniemych
w Warszawie 20,000 rb1.
3) Warszawskiemu szpitalowi
dla dzieci 10,000 rbl.
4) Zakładowi paralityków fundacyi Sobańskich 10,000 rbl.
5) Szpitalowi oftalmicznemu
im. ks. Lubomirskich 5,000 rbl.
6) Kościołowi św. Aleksandra
w Warszawie 3,000 rbl.
7) Na budowę kościoła
rzymsko-katolickiego św. Floryana na Pradze 10,000 rbl.

8) Kasie Mianowskiego na wydawnictwo dzieł w języku polskim 20,000 rb1.
9) Akademii umiejętności
w Krakowie 20,000 rbl.
10) Na założenie kasy cyrkułowej
pożyczkowej dla robotników
i rzemieślników warszawskich,
pochodzenia polskiego 10,000 rbl.
11) Ochronie przy ulicy Tamka
pod wezwaniem św. Kazimierza 15,000 rbl.
12) Koloniom letnim w Warszawie 5,000 rbl.
13) Przytułkowi dla ubogich,
wychodzących ze szpitali przy
ul. Dzielnej 5,000 rbl.
14) Schronieniu dla nauczycielek w Warszawie 3,000 rbl.
15) Na utworzenie przy warszawskim instytucie
politechnicznym 5 stypendyów
dla niezamożnych uczniów pochodzenia polskiego 15,000 rbl.
16) Na dom schronienia (Przytulisko), przy ul. Wilczej, 5,000 rbl.
Ogółem suma zapisów wynosi około 200,000 rubli. Wykonawcami testamentu z woli zapisodawczyni są: adw. przys.
Bolesław Matuszyński i p. Konrad Sulimierski.
„Rozwój”, 1899 r.

