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Z pozoru wydaje się, iż zamożne państwa
nie potrzebują budować struktur organizacji dobroczynnych, bo ich społeczeństwa żyją na stosunkowo
wysokiej stopie w porównaniu do obywateli innych
krajów. Dobrobyt jest jednak rzeczą nabytą i trwa
tak długo, jak długo jest dobra koniunktura w ekonomii i gospodarce, co przekłada się na uspokojenie
społeczne. Jednak wystarczy zmiana stabilnej pogody, wcale nie kierunków w polityce gospodarczej,
kiedy słońce chowa się za chmury, a z tych chmur
na ziemię spadają potoki lawinowego deszczu. Spokojne dotychczas rzeki występują z brzegów i podnosząc swój poziom zalewają ulice, wlewając się do
domów. Tymczasem ich mieszkańcy w popłochu
szukają schronienia na wyższych piętrach. Znamy
te scenariusze z ostatnich miesięcy 2010 roku, kiedy
bogactwo zamienia się w nędzę, a zamożni do niedawna obywatele sami oczekują pomocy państwa,
władz samorządowych i w konsekwencji – bliźnich.
Jak tu żyć bez organizacji niosących pomoc, poza
wojskiem, policją i strażą pożarną. To tylko skromny i niezbyt wyszukany przykład na to, że zorganizowana pomoc jest potrzebna w każdym kraju.
Należy pamiętać, iż nie zawsze kwitł solidaryzm, a raczej w poglądach dawnych społeczeństw,
pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, dominował egoizm i obojętność względem nie potrafiących sobie radzić z problemami dnia codziennego, cierpiących głód i niedostatek. W miarę postępu
cywilizacji przyszła refleksja, iż bieda generuje przestępców, złodziei, którzy dla zdobycia przysłowiowej
kromki chleba gotowi są napaść na sytego, dobrze
odzianego. Może też prowadzić do niepokojów kończących się rewolucją. Zaczęto więc się jednoczyć
w celu niesienia pomocy i otwierania instytucji
charytatywnych, co dzisiaj stało się już na szczęście normą w zorganizowanych społeczeństwach.
Jak sobie radzono dawniej, jakie instytucje
dobroczynne powoływali nasi przodkowie – i jakie
wspierali inicjatywy – możemy prześledzić w tym
dziele, nie mającym aspiracji pracy naukowej, a już
na pewno z ogromu problemów nie wyczerpującym
problematyki, która tutaj jest wyborem autorów.

Istniejąca przez wieki Warszawa, po wielekroć najeżdżana zbrojnie, okupowana i okradana,
nawiedzana przez zarazy, powodzie, pożary, jednoczyła się, organizowała i wspierała. Jak to w jednym
z rozdziałów tej publikacji, o „jałmużniku Warszawy”
– księdzu Baudouinie jest napisane: „w Warszawie
już nie azjatyckiej, ale jeszcze nie europejskiej”,
potrzeb i osób potrzebujących nie brakowało.
Ci, którzy dali początek ruchowi społecznikowskiemu, pomagali nade wszystko sobie, wzajemnie się wspierając, tworząc liczne zgromadzenia
zawodowe – czyli cechy rzemieślnicze. Nie tylko
dbali o interesy swojej branży, ale także o dobro
miasta i jego mieszkańców, na przykład walcząc
wspólnie z pożarami. Dobry przykład nie tylko, że
należy, ale także, iż zdecydowanie trzeba pomagać,
dali ci, którzy do tego miasta, jak do ziemi obiecanej z innych części Europy zjeżdżali. Dzieląc się
swoimi doświadczeniami i nierzadko szybko zbitymi
fortunami, zakładali organizacje zawodowe i pomocowe, budowali siedziby instytucji dobroczynnych,
a następnie łożyli na ich utrzymanie. Najwięcej przejawów warszawskiego społecznikostwa objawiło
się w czasach zaborów i powstań, kiedy porzucone
i zaniedbane miasto zdane było tylko na swoją łaskę. Obchodząc niekorzystne przepisy narzucone
przez zaborców i okupantów, zakładano instytucje
i organizacje, towarzystwa i stowarzyszenia, budowano szpitale i placówki opiekuńcze, wznoszono
gmachy użyteczności publicznej oraz stawiano pomniki bohaterom narodowym.
Pośród całego legionu darczyńców i filantropów, których umiemy dziś wymienić z imienia
i nazwiska, istnieje niemała rzesza bezimiennych
dobroczyńców, którzy budowali świątynie, fundowali szpitale oraz zakładali cmentarze. Wiele
zawdzięczamy urzędnikom miasta i jego kolejnym
prezydentom, którzy, nie bacząc na mizerię środków, sięgali do własnej kieszeni. Dzisiaj przy okazji
przytaczania dziejów budowy tej czy innej instytucji charytatywnej, nikt ich już nawet nie wymienia.
A przecież, gdyby nie ich przychylność i wsparcie
– owych dokonań by wcale nie było.

Tadeusz Władysław Świątek

Rafał Chwiszczuk
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I. CZYM JEST DOBROCZYNNOŚĆ
Dobroczynność pochodzi od greckiego
słowa philanthropia, oznaczającego nie tylko dobroczynność, ale również życzliwość. Polega ona na
bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej
lub materialnej osobom potrzebującym. Jest umiejętnością oddania tego, co posiadamy i podzielenia
się tym z bliźnim. U jej podstaw leży świecka idea zaczerpnięta z idei humanizmu, nie podyktowana nakazami jakiejkolwiek religii, ani chrześcijańskiej, ani
zakatu muzułmańskiego, ani też edaki judaistycznej.
Filantropia pod tym nazewnictwem utrwaliła się
szczególnie w XIX wieku. Jednak do grona filantropów zwykliśmy zaliczać ludzi wyłącznie wykształconych, o odpowiednim statusie społecznym i materialnym, których nade wszystko stać na niesienie
pomocy, nie liczących na zwrot tego, czym się dzielą
lub tego, co dają. Dla nich żadne honorarium nie
wchodzi w rachubę. To ludzie dzielący się swym stanem posiadania w imię solidaryzmu społecznego,
nierzadko nie tylko inicjujący, ale i fundujący różne
akcje społeczne i opłacający ich stałe istnienie, czasem stający się nawet fundatorami instytucji czy
tylko gmachów publicznych przeznaczonych na ściśle określone cele (szpitale czy sierocińce). Tak więc
filantrop to nierzadko również fundator.
Chrześcijanie kwalifikują czyny miłosierdzia
według klucza, który przekazał w Piśmie Świętym
sam Jezus Chrystus. On bowiem nauczał, iż potrzebującym należy pomagać, głodnych nakarmić
i napoić, a nie mającym
pieniędzy ofiarować je.
Należy jednak pamiętać, że czyny miłosierne
nie są przypisane do
jakiejkolwiek religii, są
odruchem serca, świadczą je ateiści ręka w rękę

z wyznawcami różnych religii na całym globie ziemskim, dlatego też dobroczynności nie należy koniecznie wiązać z wiarą. Czymże jest bowiem gorszy
dar niewierzącego od wierzącego?
Za patrona dobroczynności w Kościele
rzymskokatolickim uchodzi Wincenty a’ Paulo (15811660), duchowny francuski, w 1619 r. mianowany
przez króla Ludwika XIII generalnym jałmużnikiem
i superiorem galer francuskich, a więc kapelanem
więźniów. Założył zgromadzenie lazarystów, w Polsce zwanych misjonarzami, zorganizował pierwsze
zgromadzenie sióstr miłosierdzia. Został kanonizowany w 1729 r.
Kościół i klasztor Misjonarzy znajduje się na
warszawskim Krakowskim Przedmieściu, wzniesiony w latach 1682-1696 i 1726-1757, a klasztor sióstr
miłosierdzia, zw. Szarytkami, wraz z kaplicą p.w. św.
Kazimierza, zbudowany ok. 1700 r., stoi do chwili
obecnej przy ul. Tamka. Obydwa zakony sprowadzone zostały do Warszawy przez królową Ludwikę Marię. Św. Wincenty a’ Paulo jest patronem cmentarza
na Bródnie w dzielnicy Targówek, w pobliżu którego
przebiega ulica jego imienia, łącząca ulice Odrowąża
z Białołęcką.
Czyny miłosierne chrześcijanie dzielą według klucza ewangelicznego, jaki wskazał Jezus
Chrystus w opisie sądu ostatecznego: „Bo byłem
głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście
Mi pić…”. Tak więc wezwanie do czynienia dobra,
miłosierdzia, zgodnie z nauką Kościoła jest przywilejem, służbą, w każdym razie powinno nią być.

Magazyn Towarzystwa
Gniazd Sierocych.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Jej efektem jest niesienie radości, która zwykle nie
jest aktem jednostronnym, a wzajemnym, powracającym do darczyńcy, choćby tylko z tej racji, iż może
się podzielić tym, czego brakuje obdarowanemu…
Dobroczynność dzielimy na indywidualną
(możnych rodów) i instytucjonalną, świadczoną
przez instytucje (przedsiębiorstwa), lub specjalnie
powołane do tego celu organizacje, takie jak: Towarzystwo Dobroczynności, Czerwony Krzyż, czy Rotary Club itp. Dobroczynność nie jest pomysłem nowym, istniała chyba zawsze, przybierając poprzez
wieki różne formy, bo biedy i biednych, schorowanych i dotkniętych kalectwem, klęskami żywiołowymi bywały zawsze całe legiony. W Warszawie zorganizowane akcje dobroczynne prowadził już król Stanisław August Poniatowski, zakładając
z pomocą

Emilia (1836-1925) i Aleksander Temler (1825-1917).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

loży masońskiej rytu szkockiego pod nazwą: Göttin
von Eleusis (Bogini Eleuzyjska), której sam był czynnym członkiem w 52 stopniu wtajemniczenia. To na
jego polecenie baron Pierre Le Fort odwiedził Europę Zachodnią i przywiózł stamtąd pomysł na założenie fabryki pończoch dla biednych oraz szczepionkę
ospy wietrznej, tzw. krowiankę.
Zorganizowaną pomoc świadczyli w epoce
kapitalizmu warszawscy przemysłowcy, niezależnie od wyznania. Przekazywali ją początkowo za
pośrednictwem wyznaniowych instytucji charyta-
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tywnych, które charakteryzowały się demokratycznym systemem organizacyjnym. Chociaż działały
pod egidą Kościołów protestanckich: ewangelickoaugsburskiego (czyli luterańskiego) i ewangelickoreformowanego (kalwińskiego), to jednak ich
istnienie i kształt oraz formy działania zależały od
wyznawców, założycieli, nie kościoła. Oni decydowali, gdzie i jakie domy sierot, pomocy chorym,
szpitale – miały powstać. Te zaś były dostępne
nie tylko dla wąskiego grona współwyznawców,
ale wszystkich potrzebujących bez wyjątku, miały zawarowaną w swych statutach klauzulę, iż
świadczą pomoc „bez różnicy wyznania”. Ta forma
kultywowana jest do chwili obecnej. Przykład stanowi ewangelicki Dom Spokojnej Starości „Tabita”
w podwarszawskim Skolimowie, gdzie, obok ewangelików, przebywają liczni katolicy.
Wśród warszawskich rodów przemysłowych i bankierskich nie było
takich, które nie świadczyłyby na rzecz potrzebujących. Formy bywały różne: legaty wieczyste,
wypłaty świadczeń,
pomoc doraźna, zakup leków, odzieży,
mebli i wyposażenia,
dalej – opłaty za edukację dzieci, fundacje
bibliotek, domów starców, szpitali itp. Te formy
działania były w Europie Zachodniej już na początku XIX w.
normą, tutaj w Kraju Priwislańskim
wprowadzali je dopiero przybysze z zachodu. Celowali w tym przedstawiciele takich
rodzin, jak choćby: Szlenkierowie (fundatorzy m.in.
Szpitala Dziecięcego im. Karola i Marii), Szkoły Pielęgniarek (Zofia Szlenkierówna – dzisiaj w budynku
szkoły przy ul. Koszykowej jest szpital i przychodnia
wojskowa), Wedlowie (łóżka szpitalne w szpitalu
Ewangelickim), z ich pomocy korzystała ogromna
liczba osób przede wszystkim podczas wojny i okupacji, Temlerowie (działalność zbliżona do tej, jaką
prowadzili Wedlowie).
Ufundowanie łóżka w Szpitalu Ewangelickim
polegało na tym, że było ono imienne i nie „oczekiwało” na członka rodziny fundatora (ten był bogaty,
mógł w tamtym czasie leżeć w domu, nawet przejść
w nim skomplikowaną operację), tylko na niezamożnego, którego kładziono na nim i bez pobierania

CZYM JEST DOBROCZYNNOŚĆ
od niego opłat podejmowano leczenie, a nawet
zabiegi chirurgiczne pokrywane z funduszy zdeponowanych w banku na rzecz takiego „łóżka”. Ten system istnieje w dalszym ciągu w krajach protestanckich, w Anglii, Szwecji, Norwegii, Danii, Holandii,
Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych. Właśnie
we wspomnianym wyżej szpitalu, w 1847 roku,
dr Koehler wykonał pierwszą w tej części Europy
operację w uśpieniu eterowym, co otworzyło nowy
rozdział chirurgii polskiej.

przewodzącej niejako większości organizacji – warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności, przy
wsparciu Kościoła rzymskokatolickiego, w oparciu
o istniejące klasztory i zakony, bądź zakładając samodzielne fundacje, niezależne od Kościoła, subsydiowane ze zbiórek lub darowizn, czy zapisów testamentowych. To w żadnej mierze nie wykluczało hojności
na rzecz własnych kościołów. Wśród tej grupy rodzin
wysuwały się na czoło rodziny ks. Lubomirskich, Radziwiłłów, Czartoryskich, Czetwertyńskich i hrabiów

Praga około 1915 roku.
Centrum życia
społecznego
i kulturalnego
praskich Żydów
– w lewym górnym rogu
Gmach Wychowawczy
przy dzisiejszej
Jagiellońskiej i obok
nieistniejąca już synagoga
(przy Szerokiej).
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

Dążąc do pozyskania pieniędzy z coraz nowych źródeł, Kościół luterański w dwudziestoleciu
międzywojennym, w porozumieniu z Ministrem
Skarbu, rozpisał obligacje, których sprzedaż pozwalała na zgromadzenie rezerw na kontach licznych
instytucji dobroczynnych. W 1930 r. powstał Bank
Ewangelicki z siedzibą przy pl. Mirowskim.
Nie chcąc pozostawać w tyle za sferami burżuazyjnymi, przedstawiciele rodzimej arystokracji,
mający swoje rezydencje miejskie w Warszawie,
również organizowali pomoc. Koncentrowała się
ona na tworzeniu mocnych, prężnie działających
organizacji, począwszy od instytucji wiodącej,

Potockich, Skarbków. Wymienione wprost prześcigały się w pomysłach i wysokości kwot łożonych
na ulżenie doli biednym i potrzebującym. Ten fakt
należy podkreślić i dziś, kiedy potomkowie wymienionych rodzin, pozbawieni przez władzę ludową,
w wyniku przeprowadzonej w 1945 r. nacjonalizacji,
potężnych majątków ziemskich i przedsiębiorstw
działających w oparciu o nie – są współcześnie znowu
w czołówce prowadzenia zbiórek na cele charytatywne. Stanowią absolutne przeciwieństwo w stosunku do wcale już niemałej rzeszy nowej generacji
klas posiadających, których fortuny często wyrosły
na bazie uwłaszczeniowej, nie zawsze legalnie.
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Żydzi zamieszkujący
od wieków Warszawę także
wypracowali różne formy
filantropii – począwszy od
dawania ubogim jałmużny,
po kierowane przez gminę
żydowską duże i dobrze
zarządzane instytucje filantropijne, jak: szpitale, domy
starców i kalek, sierocińce,
tanie kuchnie (stołówki)
i kasy pożyczkowe. Wzmożony ruch społecznikowski
nastąpił w XIX w. Przykłady instytucji, organizacji
i przedsięwzięć można by
mnożyć. W 1843 r. wystawiono obok rogatki wolskiej z inicjatywy bankiera
Mathiasa Rosena (1805-1866), zasłużonego na
niwie ruchu asymilacyjnego Żydów, Dom Schronienia Ubogich, Sierot i Starców Starozakonnych.
Udzielano pożyczek, pomocy w postaci opału, odzieży, na zakup narzędzi rzemieślniczych.
W 1878 r. założono przy ul. Śliskiej 51 szpital dziecięcy. W 1879 r. przy Śliskiej 28, otwarto warsztaty
dla chłopców (w 1895 powstały tam warsztaty nauki rzemiosł również dla dziewcząt – w 1901 r. przeniesione do specjalnie postawionego budynku
przy ulicy Grzybowskiej 26). W 1901 r. utworzono
przy ul. Gęsiej 43 dom, w którym mieściły się: żłobek, ochronka i szkoła dla dzieci z ubogich rodzin.
W 1902 r. wybudowano na Czystem nowoczesny Szpital dla Starozakonnych. Nie zapomniano
i o drugiej stronie miasta, Pradze – w 1914 r. swoje podwoje otworzył Gmach Wychowawczy przy
ul. Jagiellońskiej ze szkołą, ochronką i przytułkiem
dla dzieci.
Powstawały organizacje, m.in.: Achiezer
(Bratnia pomoc dla Żydów, 1900), Ezras anijm (Towarzystwo Wspomagania Ubogich Żydów, 1901).
Największa przedwojenna żydowska świątynia – nie
istniejąca już dziś Wielka Synagoga na Tłomackie,
wzniesiona została w 1878 r. dzięki inicjatywie tych,
którzy chcieli podzielić się z innymi.
Jednak najlepiej zorganizowaną społecznością była „Kolonia Szwajcarska”, o której istnieniu
mało kto dzisiaj wie. Jej przedstawiciele, ludzie na
ogół już zamożni w chwili osiedlenia w Warszawie,
założyli tu i prowadzili: „Ognisko Szwajcarskie”,
Szwajcarski Czerwony Krzyż, Biuro Pośrednictwa
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Przedszkole Czerwonego Krzyża na Powązkach
około 1920 roku. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Pracy, Biuro „Stręczenia” Nauczycielek i Nauczycieli
oraz kasę emerytalną. Urodzeni w Szwajcarii, dokąd ich matki i żony pośpiesznie jechały przed urodzeniem potomka. Umierali tutaj, stąd ich groby
znajdują się na obu Cmentarzach Ewangelickich,
bo niewielu w tym środowisku bywało katolików.
Z tej kolonii wywodził się m.in. bard międzywojennej Warszawy – Eugeniusz Bodo (1899–1943), właściwie Eugen Junod, amant filmowy, aktor i reżyser.
Upływ czasu sprawia, że o wielu osobach i ich dokonaniach nie potrafimy już zgoła nic powiedzieć.
Przytoczone przykłady wskazują na jednakową aktywność wszystkich grup społecznych, religijnych i zawodowych występujących na przestrzeni
wieków w stolicy. Do tej grupy doszlusowali jeszcze
liczni w okresie zaborów wyznawcy prawosławia, po
których do współczesności dotrwały dwie cerkwie
i cmentarz.
Jak w każdym społeczeństwie, bywali darczyńcy na wielką i mniejszą skalę, wszyscy są dzisiaj
jednakowo godni przypomnienia. Tym bardziej, iż
byli to ludzie nietuzinkowi, z uwagi na sferę swych
zainteresowań i chęci jej dofinansowania. Warto
ich przybliżyć współczesnemu pokoleniu warszawiaków, które może zainspirować do naśladowania
działań w sferze zawsze u nas niedoinwestowanej
– dobroczynności.
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II. KLĘSKI JEDNOCZĄCE
SPOŁECZEŃSTWO
Patrząc z pozycji współczesnego Polaka, to
wcale nie jest oczywistym, iż klęski i burze dziejowe
wpływają integrująco i wyzwalają niespożytą energię wśród tych wszystkich, którzy chcą nieść pomoc.
Obserwując sytuację z ostatnich miesięcy, owe klęski żywiołowe, jakie dotknęły niektóre regiony Polski, a nawet zagroziły tym z pozoru bezpiecznym,
grono chętnych do niesienia pomocy okazało się
dość szczupłe, nawet w skali kraju. Pomocni są najbardziej ci zagrożeni, bądź już dotknięci nieszczęściem, a nie ci bezpieczni, którzy nie doznali żadnego zgoła uszczerbku, nie stracili dachu nad głową,
czy ponieśli znaczące szkody w swym stanie posiadania, a nawet na zdrowiu.
Zdecydowanie ubywa prawdziwych społeczników, skoro przepisy ustanowionego w państwie prawa dotkliwie uderzają w niosących pomoc, vide doprowadzenie do bankructwa przez
Urząd Skarbowy piekarza z okolic Wrocławia, który
nadwyżkę swoich wypieków przekazywał na rzecz
sierocińców i osób bezdomnych. Państwo zapłaciło
mu z nawiązką za serce. Ono tego serca nie okazało,
kiedy naliczyło dotkliwy progresywny podatek za
lata pomocy potrzebującym, zupełnie jak za czasów
komunistycznych, kiedy PRL walczyła ze wszelkiej
maści posiadaczami. W wyniku tej czynności darczyńca zbankrutował i podzielił los tych, którym pomagał, których przez lata żywił. Fatalny to prognostyk dla społeczników, nie pierwszy raz powtórzony
w kraju po „rewolucji 1989 roku”.
Musimy jednak wierzyć, że zdrowy rozsądek
zwycięży i państwo będzie się kierowało mądrymi
ustawami, ułatwiającymi działalność społeczną,
a nie w nią uderzającymi, nie karzącymi również
ochotnych pomocników, bo o nich jest coraz trudniej. Ważną rolę w kształtowaniu postaw odgrywało
i w dalszym ciągu odgrywa wychowanie w duchu
patriotycznym i religijnym, ale nade wszystko społecznikowskim. Ten ważny proces w kształtowaniu
jednostki decyduje o powodzeniu akcji, każdej najskromniejszej nawet zbiórki na rzecz potrzebujących. To nie wojskowy rozkaz czy ustawowy nakaz
powinien wyzwalać pokłady energii wśród wszystkich warstw społecznych. Likwidacja monarchii
i demokratyzacja życia obniżyła wprawdzie o co najmniej dwa szczeble dawną drabinę społeczną, ale
jej nie zniosła. Demokratyczne wyrównywanie szans

nie jest równoznaczne z równym poziomem choćby
życia całego narodu. Ten poziom jest bardziej niż myślimy zróżnicowany, zależy od wkładu w dobrobyt
jednostki. Im jest ona bardziej kreatywna, tym stara
się wypracować wyższy stan posiadania, a on prowadzi do dobrobytu jednostki, a pośrednio ogółu. Ważne, żeby ci najzamożniejsi, zamożni i mniej zamożni
byli wyczuleni na biedę, aby chcieli ją likwidować
sami z nieprzymuszonej woli, tworząc lub wspierając
instytucje, czy organizacje pomocy. Teorie mówiące
o tym, że jesteśmy równi, spaliły na panewce, równi
to powinniśmy być wobec prawa, ono powinno jednakowo dotyczyć bogatych, jak i biednych.
A jak bywało dawniej, jakie było wyczulenie
na ludzkie niedole i jak pomagano, prześledźmy na
zebranym materiale historycznym, bo z niego płynie
nauka dla kolejnych pokoleń Polaków, dla kontynuatorów ciągłości państwa i idei pomocy, która z całą
pewnością jest ponadczasowa, nieprzemijająca.

Powodzie
Antoni Magier w dziele zatytułowanym
Estetyka miasta stołecznego Warszawy (Warszawa ok.
1833) a’ propos powodzi cytuje m.in. słynne Kroniki
Miechowity: „…Wisła co do zdrowia dla mieszkańców zostaje w szczęśliwym położeniu. Wisła bowiem
odświeża w niej powietrze, wszelako przez jej wylewy,
które zwykle zdarzają się albo na początku wiosny,
albo w środku lata, znaczne szkody ponosi jako to:
Począwszy od najdawniejszych czasów do wylewów wiosennych, to najznaczniejsze wylewy Wisły następowały
zwykle w lecie, jako to r. 1270; w lipcu 1475 r.; przy końcu
lipca 1495 r. (ten wylew Wisły nazywano „potopem”);
Rok 1635, kiedy król Polski, Władysław IV, do
Prus Wisłą płynął, Wisła tak rozlała, że na Pradze dachy
tylko domów widać było i na cztery mile ku Radzyminowi pola i wioski zalała;
Rok 1731 – 31 marca; r. 1751 – 14 lutego wszystkie dworki na Rybakach, na Szolcu, także cała ulica
Furmańska były zalane, a wiele z nich gwałtowny pęd
wody albo zniszczył, albo uniósł – nawet z ludźmi.
Cała Praga stała w wodzie aż do wsi Brudna i dalej
rozciągało się jakby ogromne jezioro;
Rok 1782 – 9 marca, r. 1799 – 16 kwietnia
Wisła przybrała na łokci 6 cali 16, w roku bowiem 1798
dopiero wodowskaz, czyli hidrometr na Wiśle został
wystawionym, podzielony na stopy i cale reńskie, do
czego rząd pruski użył najwięcej inspektora J. Ch. Fierlinga, byłego kapitana u naszych pontonierów;
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Powódź na Czerniakowskiej – rok 1924.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Rok 1800 – 7 kwietnia łokci 7 cali 17; 1806
– 30 kwietnia łokci 7 cali 12; 1808 – 12 kwietnia łokci
7 cali 20;
R. 1813 – 29 czerwca na łokci 9 cali 19. Ten
wylew wody do czasu dostrzeganych na wodowskazie
był najwyższy i dochodził w Łazienkach Królewskich
o 2 wschody kamienne – czyli o pół łokcia, że nie była
woda w pałacu. W Jabłonnej była już w piwnicach oficyny pod kuchniami. A oto opis tej powodzi: „Ścisk był
wielki na tarasie zamkowym, rzeka wezbrała do niesłychanej wysokości. Cała Praga zalana, dachy i kominy
tylko z domów widać było, na których mieszkańcy
wołali rozpaczliwym głosem o ratunek. Cała okolica
zawiślańska, jak okiem zajrzeć, zniknęła, tylko woda
z białą pianą po niej szumiała. Na dwie przeszło mile
w około, wylew się ten srożył, do wsi Kobyłki łodziami
dopływano. W Warszawie całe wybrzeże nad Wisłą,
było pod wodą: wszystkie ulice, jak Furmańska, Bednarska, Rybaki, Solec i inne zalane (...)”.
„(...) Wśród tej klęski, mieszkańcy Warszawy
rąk nie opuścili. Natychmiast z jednej strony Towarzystwo Dobroczynności, z drugiej utworzone na ten
raz Towarzystwo Ratunkowe, pod przewodnictwem
gorliwych obywateli i obywatelek, zabrały się energicznie do zbierania funduszów na ratunek topielców.
Oprócz hojnych składek, do których chętnie wszyscy
należeli i najubożsi swój grosz wdowi dokładali, widowisko w Teatrze Narodowym, oraz koncert w kościele
księży-pijarów, dały niemały zasób do zapomogi. (...)”.
K. Wł. Wójcicki, Warszawa i jej społeczność w początkach naszego stulecia, Warszawa 1875.
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Naturalnie, powodzie się powtarzały. Nieokiełznana Wisła wylewała
zalewając tereny Powiśla,
Czerniakowa aż po Wilanów, a po drugiej stronie
– nisko położoną Pragę.
Jednak zawsze po tych klęskach ludzie odbudowywali swoje domostwa, a wraz
z nimi własną egzystencję.
Znowu nie gdzie indziej,
ale tu na terenie zalewowym, zagrożonym kolejnymi wylewami, bo zupełnie
niezabezpieczonym. Trwa
to do chwili obecnej. Kolejny raz po latach, grozę
podobnej sytuacji, warszawiacy przeżyli w 2010 r.,
podczas gdy ostatnie zagrożenie powodziowe odnotowano w dwudziestoleciu międzywojennym.
Tym razem poziom wody w Wiśle przekroczył stan
alarmowy, ale do zalania siedzib ludzkich nie doszło, bo na szczęście rozmiękłe już wały nie zostały
przerwane – obłożone gęsto workami z piaskiem
przez strażaków i służby miejskie.

Epidemie chorób
Od niepamiętnych czasów ludzkość dziesiątkowały choroby nazywane morowym powietrzem, względnie zarazami. Według lekarza tamtych
odległych czasów – Piotra Umiastowskiego – o „powietrzu morowym” możemy mówić wtedy, gdy
choroba obejmuje więcej niż jedno państwo (1591).
Epidemie pojawiały się w momentach i miejscach
najbardziej zagęszczonych i niespełniających zasad
higieny. Możni zwykle uciekali przed nimi do swych
odległych rezydencji i starali się przeczekać. Wracali,
gdy już niebezpieczeństwo minęło. Biedni nie mieli
wyboru, usiłowali przeczekać na miejscu, ryzykując
zachorowanie, albo przeżyli albo nie. Jeśli oszczędziła
ich zaraza, składali ręce do Boga i modlili się. Bogaci wystawiali w takich razach w intencji cudownego
ocalenia kościoły, kaplice, a przynajmniej figury świętych, którzy jako ich patroni „okazali łaskę” i powstrzymali rozprzestrzenianie się „groźnego powietrza”.
Zróżnicowana pod względem społecznym,
etnicznym i religijnym stolica Rzeczypospolitej, Warszawa, starała się być ojczyzną – a więc matką wszystkich. Najgroźniejsze ponoć były epidemie dżumy,
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które przetoczyły się przez Mazowsze i Warszawę
w latach 1526-1528, 1542-1543 i 1552-1565. Wśród
współczesnych epidemiologów nie ma jednak pewności, czy to była w istocie dżuma, skoro świadek epoki
lekarz Sebastian Śleszkowski w 1623 r. stwierdza, że
mogła to być ospa, bo nie ma dokładnych opisów objawów i przebiegu owej dżumy.
Cholera natomiast, ponad wszelką wątpliwość opisana, dotknęła Warszawę w 1831, 1836, 1837,
1848, w latach 1852-1856 i później, w 1866, 1867
i okresie od 1872 do 1873 roku. Ostatni raz dżuma
pojawiła się w stolicy w 1893 r. Obliczono, iż nawiedziła ona samą tylko Warszawę łącznie 11 razy. Średnia
zgonów wśród chorujących wynosiła 40%. Większość
zmarłych trafiła na Cmentarz Choleryczny na Golędzinowie, istniejący jeszcze w skromnych resztkach, nawet nie fragmencie. Byli na szczęście oddani lekarze
i rzesza ludzi, która nie bacząc na możliwość zarażenia pielęgnowała chorych na tę epidemiczną, ciężką
chorobę. Czy doznawali innej pomocy ci, którzy przeżyli i ich bliscy, historia wprawdzie milczy, ale można
domniemywać, że tak, bo swoim działaniem obejmowały ich różnorakie instytucje charytatywne istniejące
w danych okresach w mieście, jakie można prześledzić
w niniejszej pozycji, która stara się je nie tylko wymienić, ale również wskazać ich adresy i daty powstania.

Wojny i powstania
Kolejna klęska ludzkości – konflikty zbrojne, których nie zawsze dało się uniknąć. Z historii
naszej wiemy, że żyjemy na terytorium niespokojnym, narażonym od dawna na najazdy wrogich
armii, bo i przyroda pociągająca, bogactwa naturalne, a ziemia żyzna. Powstania to z kolei efekt
chęci zrzucenia jarzma narzuconego wojnami,
a wojen Mazowsze z Warszawą przeżyło bardzo
wiele. Sięgając tylko tzw. potopu szwedzkiego,
czyli najazdów, jakich dokonali Szwedzi w latach
1655-1658, wojny dotykały nas co kilkadziesiąt lat.
Trzy kolejno po sobie dokonane przez naszych najbliższych sąsiadów rozbiory Polski, przez
Prusy, Rosję i Austro-Węgry w latach 1772, 1793
i 1795 rok – obyły się prawie bez walki, spowodowały, iż duży kraj leżący w środku Europy, rozdarty
został pomiędzy trzech zaborców i popadł na długie lata w niewolę. Bitni z natury i broniący honoru
Polacy, szukając drogi ku wolności utraconej ojczyzny, uwierzyli Napoleonowi Bonaparte (1769-1821),
który w 1804 r. koronował się na cesarza Francuzów

i w szybkim tempie usiłował zawładnąć niemal całą
Europą. W nim upatrywali męża opatrznościowego,
który jako jeden i jedyny będzie w stanie przywrócić
im nie istniejącą na mapie Europy Rzeczpospolitą.
Tym gorliwiej garnęli się do tworzonej przez niego
potężnej armii, która miała zawojować Europę. Rozpętane przez niego w latach 1803-1815 wojny stały
się nadzieją na odbudowę Polski. Wprawdzie Napoleon w 1807 r. powołał do życia namiastkę dawnej
Polski – Księstwo Warszawskie pod berłem elektora
saskiego z dynastii Wettynów – Fryderyka Augusta
(1750-1827), którego mianował nawet księciem
warszawskim, ale to była raptem część ziem dawnej
Rzeczypospolitej, fragment terytorium państwa.
Księstwo Warszawskie połowicznie spełniło
nadzieje i aspiracje Polaków, upadło wraz z Napoleonem. W 1815 r. powołane na Kongresie wiedeńskim
Królestwo Polskie, nazwane Kongresowym, pod protektoratem cara rosyjskiego, zaogniło tylko sytuację
polityczną. Zaistniała w nim jednak sytuacja pozytywna, dobra koniunktura gospodarcza po latach
zastoju. Rozwój przemysłu i handlu dzięki światłym
decyzjom ówczesnych ministrów Królestwa Kongresowego: skarbu – Franciszka ks. Druckiego-Lubeckiego (1779-1846), spraw wewnętrznych, Tadeusza
hr. Mostowskiego (1766-1842) i sprawiedliwości,
Feliksa hr. Łubieńskiego (1758-1848), którzy do Polski
zaczęli sprowadzać cudzoziemskich rzemieślników,
głównie z Niemiec i Francji, zdecydowanych tutaj
założyć własne warsztaty i fabryki, z czasem będące
chlubą Polski w Europie i świecie.
Jednak w kraju narastał terror. Władze rosyjskie starały się rusyfikować Polaków, nie pozwalając
na rozwój rodzimego szkolnictwa, szalała cenzura.
17 października 1830 r. na całym terytorium Królestwa Polskiego ogłoszony został pobór rekruta. Wojsko zdominowali oficerowie armii carskiej, dlatego
w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. wybuchło powstanie, nazwane listopadowym. Z pewnymi wyjątkami, poparte w zasadzie przez całe społeczeństwo,
wszystkie bez wyjątku warstwy społeczne. Rozciągnięte w czasie na następny rok – 1831, odnotowało wyraźne sukcesy, zwycięskie bitwy, ale i porażki,
a niewykorzystanie pojedynczych zwycięstw przełożyło się na totalną klęskę. W efekcie przywódcy
musieli udać się na emigrację, a starających się przeczekać dotykały aresztowania, pobyty w Cytadeli,
zsyłki na Syberię i nie kończący się ucisk. Panie z tzw.
towarzystwa tworzyły punkty sanitarne, opatrywały
rannych, przede wszystkim ukrywały ściganych przed
władzami rosyjskimi.
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Pomnik generała Sowińskiego wystawiony
przed ostatnią wojną w parku założonym
z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Woli.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Niezmiennie, lepiej lub gorzej działały warsztaty i zakłady przemysłowe, poddawane podobnie
jak majątki ziemskie konfiskatom, jeśli policja udowodniła, że ich właściciele byli uczestnikami powstania. Warszawa była jednak słaba, niezbyt silna ekonomicznie, z niezbyt liczną warstwą mieszczańską. Ton
w niej nadawali zamożni mieszkańcy, arystokracja
i szlachta, dysponujący majątkami ziemskimi położonymi czasem nawet we wszystkich trzech zaborach,
co dla niektórych stawało się wybawieniem, bo polityka zaborców wobec Polaków nie była jednolita.
Najbardziej restrykcyjna w zaborze rosyjskim, nieco
łagodniejsza w zaborze pruskim, a najlżejsza na terytorium Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
Iskrą do kolejnego zrywu wyzwoleńczego
stały się początkowo manifestacje społeczne w Warszawie, z których jedną był pogrzeb Katarzyny
Sowińskiej (1776-1860), wdowy po bohaterskim
obrońcy Warszawy w 1831 r., gen. Józefie Sowińskim
(1777-1831). Generałowa w ramach Związku Dobroczynności Patriotycznej niosła pomoc i otaczała
opieką walczących w powstaniu listopadowym oraz
ich rodziny. Jej udział w pracach Komitetu oraz fakt,

16

iż na długo przed ukazem carskim o uwłaszczeniu
włościan ośmieliła się – dobrowolnie sama rozparcelować między chłopów swoje folwarki, Wierzbno
i Wyględów pod Warszawą (ob. część dzielnicy
Mokotów), a w konsekwencji paroletnie więzienie w klasztorze łomżyńskim, przyniosły jej sławę
i aplauz. Toteż pogrzeb Sowińskiej, który rosyjski
historyk tamtych czasów, M. Berg, nazywa pierwszą
manifestacją polityczną, odbył się przy udziale tłumu na cmentarzu ewangelicko-reformowanym dnia
11 czerwca 1860 r. Głos Warszawski z dnia 13 wspomnianego miesiąca wspomina, że gdy duchowny
przemawiając nad grobem nadmienił, iż zmarła
była wdową po pułkowniku wojsk polskich „z tysięcy
piersi powstał jeden głośny okrzyk przeczenia – nie po
pułkowniku lecz generale”.
Pierwsza, krwawymi ofiarami okupiona manifestacja, odbyła się na Krakowskim Przedmieściu
w dniu 27 lutego 1861 r. Następnie tzw. branka, pobór do wojska rosyjskiego, którą wielu przypłaciło życiem. I jako reperkusja tego – powstanie styczniowe
1863 r. Reakcja mieszkańców Warszawy była echem,
które odbijało się po ziemiach polskich we wszystkich trzech zaborach. Ogłoszona przez patriotycznie
nastawioną część społeczeństwa żałoba narodowa, objawiająca się noszeniem nie tylko żałobnych
czarnych strojów, ale także skromnej, wykonanej ze
srebra biżuterii, czasem bardzo misternej, specjalnie
patynowanej, by wyglądała jak poczerniałe srebro
czy żelazo. Były to brosze, pierścienie, sygnety, damskie i męskie, klamry, zapinki do włosów, nawet zegarki damskie noszone na łańcuszkach na szyi i męskie noszone w kieszonce kamizelki. Jeśli kamienie,
to półszlachetne, słabo oksydujące, podkreślające
skromność, ze szlifem prostym niezbyt misternym
i wyszukanym. Do tego ciemne łańcuszki do zegarków, cieniusieńkie do monokli i okularów, grube – do
kluczy. Każdy pałac, dwór na wsi, nawet dom w mieście i najskromniejsze mieszkanie, bywały twierdzami i ostojami polskości. W nich powstaniec, patriota,
mógł liczyć na dyskretne „przechowanie”, wyleczenie
z ran, wsparcie, na wszelką, daleko idącą pomoc. Do
takich postaw nie było rozkazów, dyrektyw, one pojawiały się samoczynnie i wynikały z odruchu serca.
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Trwały tak długo, jak długo istniała pamięć o ofiarach
powstania, ranach, mogiłach, zsyłkach i osobistych
tragediach. Naród się zjednoczył ponad strzeżonymi skrzętnie granicami dzielącymi jeden kraj, jedną
ojczyznę – Polskę. Nie było instrukcji, powielanej
i kolportowanej, rozumieli to bez zbędnych dyskusji,
zjazdów, wszyscy członkowie zniewolonego narodu,
który intuicyjnie wyczuwał, jak to należy robić. Już
wówczas dla najbiedniejszych organizowano tzw.
tanie kuchnie, pomysł powtarzany później aż do
chwili obecnej. To były punkty wydawania gorącego
jedno- lub nawet dwudaniowego posiłku, absolutnie bezpłatnie. Radzono sobie na miarę epoki, gotowano na miejscu, w wynajętym pomieszczeniu,
bądź dowożono i podgrzewano, a po wynalezieniu
termosów w latach dwudziestych, posiłki wożono
do punktu rozdawnictwa w termosach, tak jak to
jest kontynuowane do chwili obecnej.
Kolejną cezurę i egzamin zdał naród jeszcze
przed narodzinami niepodległej Polski, w pierwszych
dniach sierpnia 1915 r., kiedy ostatecznie rosyjskie
władze uciekły z Warszawy, a 5 sierpnia do miasta
wkroczyły pierwsze oddziały armii kajzerowskich
Niemiec. Wszystko było zorganizowane bez rozkazów. Powstały samoczynnie Komitet Obywatelski

Zwijanie bandaży – drugi miesiąc I wojny światowej.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

powołał obsadę wszystkich opuszczonych w popłochu urzędów i instytucji, dotychczas obsadzonych
w większości przez Rosjan. Kiedy naczelny wódz
wojsk niemieckich – generał-feldmarszałek Leopold,
książę bawarski, wjechał do miasta, był zdumiony organizacją. Niemcy dokonali pewnych korekt, bo sami
chcieli mieć nadzór nad wszystkim, jednak Polaków
nie odważyli się usunąć. Ci zaś zabiegali o rozwinięcie pewnych struktur administracyjnych. Trwała wojna światowa, której jeszcze nikt nie nazywał pierwszą, bo nie było wiadomo, że będzie kolejna. Polacy
organizowali pomoc nie tylko dla ubogiej ludności
miasta, ale całego terytorium jeszcze niewolnej Polski, będącej teatrem wojny. Wszędzie zgliszcza i bezdomni pogorzelcy, szczęśliwie Warszawa wtedy nie
ucierpiała, nie została totalnie zniszczona, wprawdzie miała wysadzone przez Rosjan wszystkie mosty,
ale zbombardowanych domów było niewiele. Niemcy nie byli jednakże wielkoduszni, ograbili warszawskie fabryki z maszyn i surowców, co później stało się
problemem dla dalszego ich istnienia.
Krótki, niemal dwudziestoletni okres niepodległej Polski, jej intensywnej rozbudowy i rozwoju, we wrześniu 1939 r. przerwał wybuch II wojny
światowej. Najechana przez Niemcy hitlerowskie
popadła w straszliwą noc okupacji. Rząd opuścił terytorium kraju i udał się na emigrację, początkowo do
Francji, następnie do Londynu – stolicy Wielkiej Brytanii. Tymczasem w okupowanym przez Rzeszę niemiecką kraju zawiązała się organizacja podziemna,
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Związek Walki Zbrojnej, przekształcona rozkazem
naczelnego wodza w Armię Krajową (AK) i Delegatura Rządu na Kraj, będąca najwyższym przedstawicielstwem i aparatem administracyjnym. Kolejną
organizacją godną odnotowania jest Rada Główna
Opiekuńcza (RGO), powtarzająca swój organizacyjny
sukces z czasów pierwszej wojny. Bieg historii zmienił 1 sierpnia 1944 r. wybuch Powstania Warszawskiego. Podczas nierównej walki z dobrze uzbrojonym okupantem zginęło ok. 200 tys. ludzi, spośród
1.300.000 mieszkańców Warszawy w momencie wybuchu wojny. Przeżycie i przetrzymanie tych tragedii
społeczeństwo stolicy zawdzięcza solidaryzmowi,
wzajemnej, niekłamanej, niewymuszanej pomocy.
Formy tej pomocy są wyspecyfikowane przy wymienionych instytucjach i organizacjach bądź w biogramach społeczników.
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Rok 1916 – ostatnie posiedzenie Komitetu
Obywatelskiego (sala portretowa na ratuszu).
Siedzą m.in.: Zdzisław ks. Lubomirski (ósmy od lewej),
inżynier Piotr Drzewiecki (dziewiąty od lewej),
profesor Samuel Dickstein (ósmy od prawej).
Stoją m. in.: Józef Natanson (pierwszy od lewej),
Franciszek Lilpop (drugi od lewej).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE DOBROCZYNNE
III. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
DOBROCZYNNE
Mała jest współcześnie świadomość, iż pośród organizacji rdzennie polskich występowały
w Warszawie również organizacje niepolskie, narodowościowe, mające na celu niesienie pomocy określonym narodowościom lub wyznawcom religii niekatolickich. Rzecz może zdumiewająca, ale niektóre z nich,
pomimo burz dziejowych, przetoczenia się dwóch wojen światowych, działają po dziś dzień, o czym będzie
jeszcze mowa, co zostanie uwypuklone w zamieszczonych poniżej krótkich notach historycznych.

400 osób z różnych środowisk społecznych i narodowościowych, zaś Stanisław August objął nad nim
protektorat. Niebawem, pod wpływem projektów
Le Forta, założyło ono z własnych środków Instytut
albo Dom Ubogich, którego dyrektorem został bar.
Le Fort. Jego macierzysta loża „Bouclier” w pełni poparła przedsięwzięcie. Już w 1783 r. poinformowała
o nim berlińską „Royale York” i – przypuszczalnie
– inne loże zagraniczne, z którymi korespondowała.
Sama zaś, przynajmniej w pierwszej połowie 1785 r.,
co miesiąc wpłacała na rzecz tego Instytutu po kilkadziesiąt złotych.

Warszawski Lombard Miejski
Bractwa dobroczynne
Jednym z pierwszych w Warszawie było
założone w 1545 r. przy kościele św. Jana Bractwo
Ubogich, które opiekowało się żebrakami. Kolejne
– Bractwo Miłosierdzia św. Łazarza – zawiązane staraniem ks. Piotra Skargi (1536-1612) powstało w 1590
roku. Jego członkami w dużej części byli możniejsi
duchowni oraz sam król. Bractwo prowadziło lombard dla ubogich, a w późniejszym okresie założyło
szpital św. Łazarza. W 1626 r. przy kościele św. Krzyża zawiązało się Bractwo św. Rocha, które założyło
szpital pod nazwą swojego patrona. Trzy lata później, w 1629 r., powstało Bractwo św. Benona, które
prowadziło Przytułek dla Sierot i Ubogich Podróżnych. Wszystkie te organizacje i instytucje działały
w obrębie Starego Miasta.

początkowo Rynek Starego Miasta
następnie pl. Teatralny – budynek Ratusza.
Powołany został z mocy dekretu Rady Miejskiej m. Warszawy z dnia 26 lipca 1796 r. Rozpoczął
swoją działalność 9 czerwca 1797 r. pod szyldem
– Dom Pożyczalni Publicznej. Był to pierwszy lombard miejski oparty na racjonalnych podstawach, do
1817 r. mieścił się w ratuszu staromiejskim, następnie przeniesiony do byłego pałacu Jabłonowskich,
który odtąd był siedzibą magistratu warszawskiego

Lombard na ratuszu.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Towarzystwo Dobroczynności
„IMĆ Pan Generał Baron Le Fort był najpierwszy, któremu przeszło na myśli przedsięwziąć ustanowienie instytutu dla ubogich, dla zgromadzenia dla
niego prawdziwie samych ubogich, odłączenia owych
od włóczęgów, dania pierwszym wyżywienia, wypędzenia drugich, albo ich przynaglenia do zarobienia
sobie na żywność”. Starosta warszawski Alojzy Fryderyk hr. Brühl, rok 1785.
Z inicjatywy wolnomularskiej, a przede
wszystkim „przyjaciela ludzkości cierpiącej” – jak
siebie nazywał baron Pierre’a Le Fort (zm. po 1800)
– powstało w Warszawie w początkach 1783 r. Towarzystwo Dobroczynności, pierwsza tego typu placówka w stolicy. Skupiło w krótkim czasie prawie
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aż po wybuch II wojny światowej. Lombard udzielał
pożyczek pod zastaw, należał do obiektów dobrze
chronionych, gdzie również interesy klientów i ich
depozyty były należycie zabezpieczone.

Towarzystwo Przyjaciół Ludzkości
Założone zostało w październiku 1799 roku,
a 1 stycznia 1801 r. na miasto wyjechały pierwsze
wózki rozwożące biedakom zupę, zwaną „rumfordzką”, od nazwiska Beniamina Rumforda (1753-1814),
który jako pierwszy zorganizował taką pomoc dla
biednych w Niemczech. W Gazecie Warszawskiej zachęcano do przekazywania datków na ten cel – „Żywi
ona familie obarczone dziećmi, kobiety ciężarne, starców i kaleków nie mogących sobie na chleb zarobić,
na koniec ludzi ubogich (...) czekających na służbę
jakową. Jeżeli nie jest dostatecznym pożywieniem, zachowuje przynajmniej od głodu, będącego pierwszym
źródłem nieszczęść i występków (...). W tym to celu
Towarzystwo Przyjaciół Ludzkości, zebrawszy pewny
fundusz, pierwsze zrobiło doświadczenie udzielając
ten pokarm blisko pięćdziesięciu osobom”. Przewodniczącym komitetu Towarzystwa został Franciszek
Ksawery Wasilewski.

Pochód ochron Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności – rok 1909.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Warszawskie Towarzystwo
Dobroczynności
ul. Krakowskie Przedmieście 62
(d. Klasztor Karmelitek Bosych).
„(...) Rok 1812 pozostawił po sobie zwykłe lat
krwawych potomstwo: żałobę, kalectwa, 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, rannymi i żebrakami.
Zewsząd wołano o nóż chirurgiczny, o szarpie, o pieniądze, o chleb. (...)”. Wiktor Gomulicki, Opowiadania
o starej Warszawie, Warszawa 1900.
Uroczyste otwarcie tej, jak się po wiekach
okazało, największej i najzacniejszej instytucji charytatywnej stolicy nastąpiło w wigilię Bożego Narodzenia 1814 r. Głównymi działaczami zostały kobiety: hr. Zofia z Czartoryskich Ordynatowa Zamoyska,
wojewodzina Gutakowska, księżna Sapieżyna, Maria
z Czartoryskich ks. Wirtemberska (1768-1854), Teresa Kicka (1790-1865) oraz Cecylia Beydale. Prezesem został Adam ks. Czartoryski (1734-1823),
wiceprezesem zaś hr. Ordynat Zamoyski. Towarzystwo od razu zyskało poparcie społeczne, przez co
szybko i z różnych stron posypały się datki, ale pieniędzmi dysponowano oszczędnie. W pierwszym
roku działalności wspomożono powracających
z niewoli oraz szpitale. Biednych umieszczano
w przytułku zorganizowanym w domu przy ulicy
Miodowej. Od 1816 roku Towarzystwo otrzymało

pomieszczenie w dawnym
klasztorze Franciszkanów
na rogu ulic Franciszkańskiej i Zakroczymskiej,
w którym dla ubogich
zorganizowano dom zarobkowy, a „na Woli Grzybowskiej, za miastem”, jak
to wtedy mawiano, mieścił
się zakład niedołężnych
starców i kalek. Początkowo utworzono dwa
Wydziały: Powszechnego Opatrzenia, czyli Dostarczenia Pierwszych do Życia Potrzeb (zajmował się
głównie likwidowaniem problemu żebractwa) oraz
Leczenia w Chorobach, Szczepienia Ospy Ochronnej
i Dawania Pomocy w Połogach. W roku 1818 Towarzystwo wprowadziło się do gmachu przy Krakowskim Przedmieściu (budynek dawnego klasztoru
karmelitanek bosych), wzniesiony przez Jana Baptystę Gisleniego. W 1825 r. Warszawskie Towarzystwo
Dobroczynności otrzymało ustawę podpisaną przez:
Ursyna Niemcewicza (1757-1841), prezesa Rady Administracyjnej, a zarazem Wydziału Opiekuńczego
i Wyszukiwania Funduszów, oraz sześciu członków:
Ludwika Platera (1775-1846), Jana Łubieńskiego
(1788-1878), Józefa Kossakowskiego (1757-1829),
księdza Macieja Węgierskiego, pastora Karola Diehla
(1767-1831) z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, oraz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
– pastora Karola Laubera (1778-1835). Ustawa obowiązywała do 1892 r. i stosownie do potrzeb była
przerabiana i uzupełniana. Utworzono wówczas
cztery wydziały (zamiast dwóch): Administracyjny,
Egzaminacyjny, Lekarski oraz Wsparcia po Domach.
W latach 1833-1836 rozbudowano dzięki
pożyczce bankowej zakład przy Krakowskim Przedmieściu, dobudowując oficynę od ul. Bednarskiej
(a miało to miejsce po pożarze domu na Woli).
W 1838 r. powstał Wydział Ochron przemianowany
na Wydział Opieki nad Sierotami i Ubogimi Dziećmi
po tym, jak w roku 1842 przy Nowym Świecie utworzono dom sierot dla chłopców, a przy Krakowskim
Przedmieściu dom sierot dla dziewcząt. W 1839 r. zawiązano dwa wydziały: Wydział Wykorzeniania Żebractwa oraz Wsparcia Prawnego (oba zamknięto po
roku czasu). W roku 1860 powstały: Wydziały Czytelni Bezpłatnych oraz Kasy Pożyczkowej; Komitet Zabaw oraz Komitet Teatru Amatorskiego. W roku 1861
działały 3 żłobki, 11 ochron, 6 bezpłatnych czytelni
i 9 kas groszowych. W roku 1890 członkowie WTD

Siedziba Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności przy Krakowskim Przedmieściu.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

opracowali nowy statut, zatwierdzony przez władze
23 lutego 1891 r. Oprócz tego do 16 zwiększono ilość
wydziałów – Gospodarczy, Starców i Kalek, Wsparć,
Ochron i Żłobków, Sal Zajęć i Szwalni, Sierot, Lekarski, Kas Groszowych Oszczędności, Czytelni Bezpłatnych, Rachunkowości i Kontroli, Kas Pożyczkowych
Cyrkułowych, Kuchni Tanich, Kąpieli Ludowych,
Przytułków dla Rekonwalescentów, Dochodów Niestałych oraz Wyszukiwania Pracy (przemianowany
w 1901 r. na Wydział Pośrednictwa Pracy).
Po egidą tej jakże ważnej dla pełnej potrzeb
ówczesnej Warszawy powstało wiele zakładów dobroczynnych, m.in.: Zakład Starców i Kalek (mieścił
się w gmachu głównym Towarzystwa wraz z Zakładem Sierot Dziewcząt), Zakład Sierot Chłopców im.
St. Jachowicza, kasy pożyczkowe, ochronki, czytelnie, tanie kuchnie.
W okresie międzywojennym Towarzystwo
Dobroczynności posiadało następujące placówki:
Zakład Sierot i Półsierot Chłopców im. Jachowicza
przy ul. Freta 10; Zakład Sierot i Półsierot Dziewcząt
przy ul. Rakowieckiej 21; Internat im. Kronenberga
oraz Patronat przy ul. Freta 10 i Szwalnię Pierwszą
przy ul. Starej 2; dwa żłobki przy ul. Freta 10; Ochronę im. Ks. G. Baudouina przy ul. Piwnej 11; Ochrony
przy ul. Hożej 13, ul. Chłodnej 40, ul. Tarczyńskiej 27,
ul. Targowej 46 i 69; dwie szkoły jednoklasowe przy
ul. Miedzianej 6 i ul. Siennej 22; przytułek dla starców i inwalidów przy ul. Krakowskie Przedmieście
62, przytułek dla rzemieślników i robotników fabrycznych przy ul. Młynarskiej 35.
W Zakładzie sierot i półsierot chłopców im.
Jachowicza w 1925 roku przebywały 203 osoby;
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Towarzystwo Ubezpieczeniowe Lekarzy
ul. Niecała 7.
Zostało założone w końcu 1820 r. staraniem
doktorów: Józefa Czekierskiego (1777-1827), Franciszka Brandta (1777-1837) i Maurycego Woydego
(1797-1877), a w 1857 r. zespolone z Kasą Wsparcia
dla Podupadłych Lekarzy oraz Wdów i Sierot po
Nich Pozostałych. Od 1837 r. Towarzystwo zaczęło
wydawać swój Pamiętnik. Dzięki zapisowi na rzecz
Towarzystwa przez dr. Jana Bącewicza (1799-1864)
kwoty 150,000 zł. nabyło przy ul. Niecałej 7 nieruchomość, którą przebudowano na siedzibę. Wieloletnim sekretarzem Towarzystwa Lekarskiego był
dr Wiktor Szokalski (1811-1891), nazywany „ojcem
polskiej okulistyki”.

Instytucja Jałmużnicza
Arcybractwa Nieustającej Adoracji
Przenajświętszego Sakramentu
przy kościele św. Kazimierza
Ludwik Plater (1775-1846) – jeden z członków
Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności w roku 1825.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

w zakładzie sierot i półsierot dziewcząt przy ulicy
Rakowieckiej 21 osób; w Szwalni pierwszej przy ulicy
Starej – 68 dziewcząt oraz 240 przychodnych; w internacie dla sierot chłopców im. Kronenberga przy
ulicy Freta 10 – 31 chłopców; w przytułku dla starców
i inwalidów – 194 osób (154 kobiet i 40 mężczyzn);
w przytułku dla rzemieślników i robotników fabrycznych przy ul. Młynarskiej 35 – 37 pensjonariuszy.
W wymienionym roku – w samej tylko Warszawie – Towarzystwo Dobroczynności w swoim
majątku posiadało następujące nieruchomości:
przy Krakowskim Przedmieściu 62 (główna siedziba Towarzystwa), dom przy Al. Jerozolimskich 30,
dom przy ul. Smolnej 21, dom przy ul. Chmielnej
112/114, nieruchomość przy ul. Freta 10, ¼ część
nieruchomości przy ul. Piwnej 11, ½ nieruchomości przy pl. Napoleona 2, dom przy ul. Tarczyńskiej
27, nieruchomość przy ul. Puławskiej 24 (po 1934 r.
stanął tutaj dom dochodowy w równej linii z domami Wedla), nieruchomość przy ul. Młynarskiej 35,
nieruchomość przy ul. Rakowieckiej 21 (sierociniec
dla dziewcząt).
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Nowe Miasto 2.
Założona w 1846 r. w celu wychowywania
osieroconych panien i wspierania osób wstydzących
się żebrać. Instytucję stworzyło 200 osób obojga
płci, spośród których w 1902 r. wybrany na prezesa
zarządu został Ignacy Badowski, wiceprezesem był
Julian Jankowski. Kapitał żelazny powstały ze zbiórek
i składek członków w tym okresie wynosił 2.524,23 rb.
W poprzednim roku 3 wychowanki, sieroty zupełne,
ukończyły edukację w zakładzie naukowym prywatnym, do którego je posłano. Każda z podopiecznych
tak długo pozostawała w Instytucji, dokąd nie ukończyła pensji żeńskiej. Osoby ubiegające się o wsparcie
były przedstawiane bezpośrednio prezesowi przez
któregoś z członków organizacji. Każda z panien miała zakładaną stosowną dokumentację. Nie rozpatrywano podań jedynie zgłoszenia osobiste.

Komitet (zw. Kołem) Pań Opiekunek
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Erywańska 4 (ob. ul. Kredytowa).
Zainicjowane zostało w 1853 r. przez ówczesnego przewodniczącego Wydziału Jałmużniczego
Kolegium Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Warszawie – płk dr. Ottona Oettingena (1811-1856).
Początkowo występowało pod nazwą: Stowarzy-
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szenie Dam Opiekunek nad Biednymi Zboru. Liczba wspieranych wynosiła wówczas około 60 osób.
Istniało ono niedługo i dopiero 10 marca 1874 r. za
czasów, kiedy funkcję II proboszcza parafii pełnił
pastor Karol Gustaw Manitius (1823-1904), powstało Stowarzyszenie Pań Opiekunek nad Biednymi
Zboru. Otoczyło ono opieką 150 niezamożnych
osób. Kolejna informacja o tej organizacji pochodzi
z 1899 roku. Wówczas Komitet Pań Opiekunek składał się z 10 pań, tyle samo istniało kół, do których
należało 199 stowarzyszonych członkiń. Zajmowały
się one zabezpieczeniem wielorakich potrzeb podopiecznych, m.in.: wydawały węgiel marznącym,
żywność głodującym, odzież, opłacały mieszkania,
roztaczały opiekę nad chorymi w domu, udzielały
też zapomóg pieniężnych itp.
W 1904 r. utworzono przy Komitecie Oddział
Opieki Specjalnej dla Dzieci, którego zadaniem było
fachowe zajęcie się dziećmi pozostającymi z różnych
przyczyn bez opieki rodzicielskiej. Umieszczano je
w szkołach i placówkach zborowych. W 1905 roku,
z inicjatywy pastora Juliana Machlejda (1866-1936),
rozpoczęto wydawanie biednym bezpłatnie lub
za drobną opłatą obiadów. Otwarto w tym celu
kuchnie, pierwsza powstała przy ul. Erywańskiej 4,
w domu parafialnym, kolejna powstała przy ul. Smoczej 43, na terenie zakładów garbarskich Stanisława
Leopolda Pfeiffra (1856-1929). Kuchnie te działały
pod nazwą „Posiłek” aż do wybuchu II wojny światowej. Były obsługiwane przez Koło Pań Opiekunek.
W
dwudziestoleciu
międzywojennym
Koło (d. Komitet) Pań Opiekunek weszło w skład
większego gremium, jakim był Komitet Opieki nad
Biednymi, w skład którego wchodzili m.in. opiekunowie zborowych instytucji charytatywnych.
Druga wojna światowa
przyniosła ogromne straty w ludziach oraz zniszczenie dorobku instytucji
dobroczynnych. Komitet
przestał istnieć. Po wojnie

praca charytatywna zaczęła się powoli odradzać.
Koło Pań Opiekunek reaktywowało swoją działalność, ale już nie na tak rozległą skalę. Przykładowo,
w okresach przedświątecznych członkinie Koła Pań
składają swym podopiecznym paczki złożone ze
specjalnie zakupionych produktów.

Stowarzyszenie Pań
Św. Wincentego a’ Paulo
ul. Ordynacka 4.
Powstało w 1854 r. z inicjatywy Pauliny z hr.
Krasińskich Górskiej. Jego celem było niesienie pomocy najbiedniejszym rodzinom, w których ich pracujący członkowie dotknięci byli jakąś chorobą lub
kalectwem.
Funkcję prezeski w 1902 r. pełniła Helena
hr. Krasińska, wiceprezesek – Pelagia hr. Wielhorska
i Maria Antonina z Fragetów ks. Światopełk-Mirska
(1869-1938). Fundusze na działalność wspomagającą biednych zarząd pozyskiwał drogą kwest organizowanych między innymi w kościołach warszawskich oraz z hojnych darów członków organizacji.

Kasa Wsparcia Lekarzy oraz Wdów
i Sierot po Lekarzach
ul. Niecała 7.
Założona w 1857 r. z mocy ustawy ministra
spraw wewnętrznych w celu udzielania wsparcia
pieniężnego lekarzom cywilnym, którzy z różnych

Zestaw narzędzi
medycznych
z początku XX wieku.
Ze zbiorów
Lidii Światopełk-Zawadzkiej.
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powodów, choroby, kalectwa, podeszłego wieku
lub nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, nie mogą
wykonywać zawodu, wdowom po nich i sierotom
nie mającym środków do życia. Wnoszący o pomoc
niekoniecznie musiał być członkiem Kasy, ale musiał wykazać swój związek z przynależnością do Towarzystwa Lekarskiego, własny lub rodzinny.
Kasą zarządzał każdorazowy prezes Towarzystwa Lekarskiego oraz ukonstytuowany zarząd.
W 1903 r. funkcję tę sprawował dr Teodor Dunin
(1854-1909). Kasa posiadała 927 członków, wnoszących składki roczne lub jednorazowe w znaczących
kwotach. Fundusze kasy składały się z kapitału nieruchomego lokowanego na hipotece domów lub
ruchomego deponowanego w procentach od kapitałów deponowanych w procentach oraz zapisów
na cele specjalne. Fundusze stałe w wymienionym
wyżej roku wynosiły 70.514 rb.

Rosyjskie Towarzystwo
Dobroczynności
w Królestwie Polskim
ul. Bednarska 23.
Zostało zatwierdzone w 1866 r. Według
ustawy miało się opiekować ubogimi wyznania
prawosławnego z terenu arcybiskupstwa warszawskiego oraz podtrzymywać cerkiew prawosławną w Królestwie Polskim i szkołach cerkiewnych.
Opieka nad chorymi polegała na wyszukiwaniu
im zajęć i pracy, sprzedaży wyrobów, rozdawaniu
odzieży. Ponadto udzielano schronienia tym, którzy nie mogli pracować z uwagi na zły stan zdrowia
oraz pomagano w wychowaniu dzieci rodzicom
niezamożnym.
Towarzystwo utrzymywało Przytułek Maryjski otwarty w 1869 roku przy ul. Franciszkańskiej 2,
mogący jednorazowo przyjąć 110 dzieci i 8 dorosłych. Ogółem członków liczyło 340. O przyjęcie do
przytułku mogli ubiegać się ci, którzy przedstawili
świadectwo ubóstwa.
Zarząd składał się z 10 członków (z czego
połowę stanowiły kobiety). Prezesem był generał
Komarow, opiekunem zakładu Maryjskiego – rzeczywisty radca stanu, Aleksander Płotnikow, kierowniczką tego przytułku była K. T. Kułakowska.
Towarzystwo posiadało 1 nieruchomość, z której
roczny dochód w wysokości 40.972 rb. pozwalał na
pokrycie wydatków, które kształtowały się na poziomie 27.000 rb. rocznie.

24

Towarzystwo Czerwonego Krzyża
w Warszawie
ul. Senatorska 15.
Powstało 4 kwietnia 1883 r. w celu niesienia
pomocy lekarskiej i materialnej w czasie wojny na
polach bitewnych w szpitalach polowych, a w czasie pokoju otaczające opieką inwalidów wojennych,
rodziny żołnierzy rannych oraz inwalidów, wspomagające też ludność ubogą. Na czele zarządu Okręgowego stał prezes – Naczelnik kraju – gen. piechoty Mikołaj Iwanowicz Czertkow, a wiceprezesem była małżonka generała – Jej Ekselencja Olga
Iwanowna Czertkowa. W zarządzie zasiadali: abp
prawosławny Hieronim, rotmistrz Iwan Grigorewicz
Podgorodnikow, gen.-lejt. Iwan Aleksandrowicz Fułłon, gen. mjr Konstanty Konstantynowicz Godlewski, rotm. Iwan Aleksandrowicz Pencherzewski, gen.
lejt. Nikołaj Władymirowicz Bibikow, gen. mjr Paweł
Michajłowicz Iwanow, rzeczywiści radcy stanu: Dymitr Michajłowicz Martynow i Iwan Władimirowicz
Makarenko.
W 1902 roku było 4 członków honorowych
i 1 członek dobroczyńca oraz 191 członków rzeczywistych i 578 członków wspierających. Na różne akcje wydatkowano 199.152,92 rb.

Komitet Towarzystwa Czerwonego
Krzyża Pomocy Zdymisjonowanym
Wojskowym i Ich Rodzinom
ul. Senatorska 15.
Zatwierdzony i założony został 4 kwietnia
1884 r. przez Zarząd Okręgowy Warszawski oraz
Cyrkularz Zarządu Głównego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Celem organizacji była opieka
nad wojskowymi, którzy stracili zdrowie skutkiem
ran, kalectwa itp. podczas służby czynnej, udzielanie zapomóg zdymisjonowanym wojskowym i ich
rodzinom.
Komitet liczył 58 członków, któremu przewodził prezes – Jadwiga Władimirowna Czertkowa oraz członkowie zarządu w osobach: Anatolij
Teodorowicz Timanowski i Aleksiej Aleksandrowicz
Chodorowski. Funkcję kierownika kancelarii pełnił
Aleksander Aleksandrowicz Sudrawski, a sekretarzy:
bar. Karol Alekxandrowicz Küdener, M. A. Struwe,
M. I. Karski, bar. Bukshewden, Zdzisław Popławski,
Borys Iwanowicz Tiażelnikow. Poza nimi w skład zarządu wchodziło 24 kuratorek i opiekunek.

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE DOBROCZYNNE
Komitet utrzymywał kilka instytucji pomocowych: Przytułek dla dzieci im. Marii Hurko, istniejący od 1886 r., do którego prawo przyjęcia
miały wyłącznie dzieci dymisjonowanych ze stopni
wojskowych. Liczba miejsc wynosiła 49, wyłącznie
dla dzieci wyznania prawosławnego i rzymskokatolickiego. Opiekunką tego domu była Nadieżda
J. Tiażelnikowa. Od 1887 r. instytucja posiadała tanie
mieszkania dla zdymisjonowanych żołnierzy i ich
rodzin, płatne wprawdzie, ale w niewysokiej cenie
wynajmu. Własność komitetu stanowiły również:
Przytułek dla Starców Żołnierzy Prawosławnych
pod pomnikiem Grochowskim, założony w 1888 r.
dysponujący 12 miejscami i Ochrona dla dzieci przychodzących (z 22 miejscami) ludności miejscowej,
z której miały prawo korzystania m.in. dzieci żołnierzy. Opiekunką była tutaj Olga Karolowna Mienkin.
Prowadził też czasowy przytułek w Ciechocinku, założony w 1889 r., w celu leczenia ponad 200 dzieci
wojskowych wodami mineralnymi i kąpielami szlamowymi. Kolejnym obiektem nadzorowanym przez
Komitet był Dom Wdowi Maryjski im. Cesarzowej
Marii Teodorówny na Pradze, otwarty 1 października 1897 r., dysponujący 10 miejscami bezpłatnymi
oraz 30 miejscami płatnymi po 204 rb. rocznie, przeznaczony dla wdów po oficerach okręgu warszawskiego. Kuratorem placówki była Nadieżda Jekaterinowna Tiażelnikowa. Poza tym, utrzymywał także
Dom Aleksandryjsko-Maryjski Inwalidów i przytułek
na Bielanach, otwarty 19 lutego 1890 r., do którego
przyjmowani byli inwalidzi
niższych szarż wojskowych
nie mogący pracować.
Pierwszeństwo przysługiwało rannym oraz kawalerom orderu św. Jerzego.
Miejsc było 103, zarządzanych przez kuratora Mikołaja Wolnarskiego.

Dochód Komitetu wynosił przeciętnie 42.000
rb., natomiast wydatki na utrzymanie i eksploatację
obiektów oraz pensje dla personelu administracyjnego, opiekuńczego i pomocniczego, kształtowały się
w granicach 36.900 rb. Kapitał żelazny sięgał kwoty
141.795 rb. Rocznie zapomogi pieniężne otrzymywało ok. 100 oficerów i ponad 600 szeregowych żołnierzy, rzadziej przekazywano zakupione specjalnie ze
zgromadzonych funduszy narzędzia, opłacono czyjś
pobyt w uzdrowisku itp. Na co dzień starano się rozmieścić zgłaszających się w posiadanych placówkach
i zapewnić im dalszą egzystencję.

Dom Zarobkowy im. Staszica
ul. Wolska 4.
Powstał w 1890 r. z zapisu wielkiego filantropa ks. Stanisława Staszica (1755-1826). Zajmował dom własny podzielony na dwa oddziały: męski
i kobiecy. Łącznie mógł przyjąć 60 osób. Kuratorem
był Bolesław Chorąży. Lekarzem opiekującym się
był dr Antoni Wejssel. Funkcję intendenta pełnił tu
Adolf Żytkiewicz, a buchaltera (księgowego) – Jan
Rodewald. Kapitał zapasowy wynosił 20.257,91 rb.
Wartość nieruchomości oszacowano w 1904 r.
na 134.695,12 rb.; kapitał obrotowy – 241.807 rb.
Dochód roczny kształtował się na poziomie ok.
13.800 rb., podczas gdy wydatki obliczano na
13.750 rb.

Szpital
Czerwonego Krzyża.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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Kasa Emerytalna Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej

Dworzec Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

ul. Składowa 2.
Otwarta 1893 r. w celu pomocy emerytom,
pracownikom kolei warszawsko-wiedeńskiej. Majątek jej w końcu 1903 r. wynosił 4. 925.857 rb., co
świadczy, że była najzasobniejszą organizacją finansowo-zapomogową – w dodatku obsługującą emerytów i ich rodziny. Jej przychód roczny kształtował
się na poziomie 79764.700 rb., z czego wydatki pochłaniały 293.507 rb. W wymienionym roku liczyła
6.820 członków, w tym 146 emerytów (mężczyzn)
i 103 emerytowane kobiety, oraz 754 pobierających
emeryturę za pośrednictwem kasy. Kwota ze składek
sięgała 301.609 rb.
Kasą zarządzał Komitet złożony z 12 członków pod przewodnictwem dyrektora kolei – radcy
tajnego Ferdynanda Rydzewskiego (1848-ok. 1918),
a obowiązki wiceprezesa pełnił – dyrektor finansowy
kolei – Karol Strasburger (1848-1916), naczelnikiem
biura był Zygmunt Czubalski.

Kasa Przezorności dla Robotników
Stałych Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
ul. Składowa 2.
Zatwierdzona w 1895 r. udzielała pożyczek
i gromadziła fundusze emerytalne dla robotników
zatrudnionych na kolei warszawsko-wiedeńskiej.
W końcu 1902 r. jej kapitał wynosił 928.885 rb. przy
5.396 członkach. Kasą zarządzał Komitet złożony
z 12 przedstawicieli wybranych spośród członków.

26

Ognisko Szwajcarskie (Home Suisse)
ul. Złota 44.
Zostało założone w 1895 r. po zatwierdzeniu jego statutu przez władze carskie 30 maja
wymienionego roku. Głównym celem powołania
organizacji była szeroko pojęta pomoc świadczona
przybyszom z Republiki Helweckiej do Warszawy.
W pierwszej kolejności roztaczało ono opiekę nad
kobietami, którym oferowało tanie noclegi o europejskim standardzie i wyżywienie. Kolejnym była
legalizacja dokumentów pobytu w Kraju Priwislańskim i załatwienie wszelkich formalności w urzędach
rosyjskich, ostatnim, załatwienie obywatelom szwajcarskim pracy na terytorium Królestwa Polskiego
i to dobrze płatnej, u sprawdzonego pracodawcy.
Na pomoc w „Ognisku” mogły liczyć szczególnie guwernantki, nauczycielki i bony.
Prowadzące „Ognisko Szwajcarskie” – Towarzystwo Szwajcarskie – składało się z trzech członków honorowych, wybieranych spośród Szwajcarów
mających specjalne zasługi mieszkających w Warszawie. Zrzeszało ono 62 członków rzeczywistych,
płacących składkę w wysokości 3 rb., i 19 ofiarodawców (składka roczna 1 rb.). Na czele Ogniska stał
zarząd złożony z: prezesa, którym był znany warszawski cukiernik Fryderyk Zamboni (1845-1908),
równocześnie honorowy konsul Szwajcarii (ul. Marszałkowska 127), wiceprezesa – Ch. Jaquat, sekretarza Ch. Neyrouda, skarbnika Karla Lassauda oraz

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE DOBROCZYNNE
członków nie wymienionych z imienia: Billequeza,
Pollinacciego, Chapuisa, Amodona i Am. Burkhardta.
W 1901 r. odnotowano rekordową liczbę pensjonariuszek – 154, które przebywały w „Ognisku” łącznie
1844 dni. 33 umieszczono w domach prywatnych
na stałych posadach, a przychodzącym wydano
125 obiadów. Na „réunionkach”, czyli przejazdem na
zjazdach lub konferencjach przebywało 190 kobiet.
Formalności przy przyjmowaniu do „Ogniska” nie
było żadnych, należało jedynie złożyć na ręce prezesa dyplom z paszportem i odpowiednie referencje
z poprzednich miejsc pracy lub w siedzibie Konsulatu Szwajcarskiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 127.
Nie były to jedyne organizacje prowadzone
przez przybyszy ze Szwajcarii na terenie Warszawy.
W kalendarzach warszawskich z lat 1900-1916 można jeszcze trafić na Szwajcarskie Towarzystwo Dobroczynności i Towarzystwo Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża, często występujące w informacjach
jako Szwajcarski Czerwony Krzyż. Niestety nikt dotychczas nie podjął trudu opisania podobnych organizacji istniejących w stolicy pod zaborem rosyjskim
i prowadzonych przez cudzoziemców.

Towarzystwo Opieki
nad Nauczycielkami i Guwernantkami
Pochodzenia Francuskiego
ul. Szczygla 8.
Powstało w 1897 r. po uprzednim zatwierdzeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych, które
miało miejsce 29 kwietnia 1896 r. Celem jego działania było zapewnienie francuskim guwernantkom
miejsca zamieszkania do czasu znalezienia pracy
w Warszawie. W pokojach gościnnych Towarzystwa
wolno im było przebywać również w niedziele i dni
świąteczne. Łącznie liczyło 56 członków, z których
składek i dobrowolnych wpłat utrzymywało pokoje hotelowe i pomieszczenia klubowe. Prezesem
honorowym Towarzystwa był margrabia Pierre de
Persan, konsul generalny francuski (Konsulat Francuski, ul. Włodzimierska 23). Zarząd Towarzystwa
ukonstytuowany w 1903 r. tworzyły następujące
osoby, w większości pochodzenia francuskiego: prezesowa Helena Andlauer (przebywająca w majątku
Czerwin w gub. łomżyńskiej), funkcję wiceprezesa
pełniła panna Adela Greffier, a kasjerki p. Delacroix.
W skład Komitetu opiekuńczego placówki weszły
panie: Prenant, Manuel, inżynierowa Kiślańska,
Thélie i Bass. Sekretarzem był Nicolaus Delacroix,
a zarządzającą była Marie Luise Mourey. Kapitał zapasowy wynosił 2.383,43 rb., dochody w 1903 r. sięgały
2.752,38 rb., a wydatki 2.487,90 rb. W hotelu Towarzystwa przebywało 181 guwernantek przez 2.196 dni
w ciągu roku, choć miejsc stałych było zaledwie 12.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
Czynnych i Byłych Nauczycieli
Wyznania Mojżeszowego
ul. Karmelicka 13 m. 2.

Fryderyk Zamboni (1845-1908)
– warszawski cukiernik rodem ze Szwajcarii.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Postało w 1897 r. w celu udzielania zapomóg i innych form pomocy nauczycielkom i nauczycielom wyznania mojżeszowego. Stowarzyszenie
liczyło 103 członków rzeczywistych, wyłącznie Żydów
i 175 protektorów. Członkami rzeczywistymi mogli
być wyłącznie pedagodzy wyznania mojżeszowego,
natomiast protektorami osoby wszelkich zawodów,
które mogły korzystać z praw i przywilejów przysługujących członkom rzeczywistym, z wyjątkiem wsparć
finansowych. Składka roczna członka wynosiła 6 rb.
Majątek Stowarzyszenia wyszacowany był
na 8.000 rb. Organizacja dysponowała biblioteką
liczącą ok. 3 tys. tomów, a czytelnia dysponowała
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30 tytułami czasopism krajowych i zagranicznych.
Czytelnia czynna była od godz. 10 rano do 11 wieczorem, a kancelaria Stowarzyszenia od 7 rano do
10 wieczorem. Członkowie posiadali ulgi i otrzymywali pomoc w znalezieniu zatrudnienia i otrzymaniu
opieki lekarskiej.
Zarząd składał się z prezesa, którą to funkcję
w 1904 r. piastował J. Ałapin, wiceprezesa – Emil Peretz (w 1916 r. będzie inicjatorem zał. Tow. Pomocy
Żydom Ofiarom Wojny), skarbnika – L. Sobierajski
i pięciu członków: Łosia, Filmusa, Kryńskiego, Grosglika i Sołowiejczyka.

Instytucja Tanich Mieszkań
im. Hipolita i Ludwiki
małżonków Wawelberg

Kazimierz Loewe, Kajetan Mościcki, Emil Sokal,
Adolf Suligowski, dr Józef Tchórznicki, Ludwika Wawelberg, Michał Tabęcki. Funkcję administratora
domów pełnił inż. Karol Szokalski, lekarzem był
dr Juliusz Brunner.
Instytucja posiadała na posesji nr hip.
3094A/11 przy ul. Górczewskiej – trzy domy czteropiętrowe po 110 łokci długości, mieszczących 320
mieszkań „dla tyluż rodzin moralnego prowadzenia,
stwierdzonego świadectwami osób, u których były
w obowiązku. Oprócz wymienionych budynków
mieszkalnych są jeszcze trzy oficyny, przeznaczone na
urządzenia ogólnego użytku, a mianowicie na pralnię
mechaniczną, kąpiele, ochronę, salę zabaw, czytelnię,
ambulatorium lekarskie, pokoje izolowane dla chorych
zaraźliwych i sale przedpogrzebowe”.

ul. Górczewska 11.
Powstała w 1898 r. z fundacji Hipolita i Ludwiki Wawelbergów, w celu dostarczenia niezamożnej
ludności miasta Warszawy zdrowych i tanich mieszkań. Komitet założycielski składał się z 15 członków,
którym przewodził mecenas Stanisław Rotwand
(1839-1916) – jako prezes, wiceprezesem był arch.
Edward Lilpop (1844-1911), a członkami: Michał
Bergson, Jan Berson, Mikołaj Brauman, Aleksander
Czajewicz, Edward Geisler, Wilhelm Henneberg,

Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy
dla Literatów i Dziennikarzy
ul. Nowy Świat 41.
Założona została w marcu 1899 r. w celu
udzielania pożyczek i zapomóg pieniężnych osobom
pracującym na polu literatury lub dziennikarstwa
polskiego i ich rodzinom oraz ułatwienia członkom
gromadzenia oszczędności.
W kwietniu 1903 r. posiadała 289 członków
rzeczywistych i 7 honorowych. Zarząd pozostawał
w rękach Komitetu złożonego z prezesa – Tadeusza
Korzona (1839-1918), sekretarza – Ignacego Chrzanowskiego (1866-1940), skarbnika – Krzysztof Chamiec i pięciu członków.
Kandydat musiał wypełnić stosowną deklarację z rozwinięciem w niej swej działalności na niwie literackiej lub publicystycznej (dziennikarskiej)
i po akceptowaniu jego kandydatury przez komitet
musiał wnieść opłatę w wysokości 5 rb. wpisowego
i rozpocząć wpłaty co najmniej 50 kop. miesięcznie
na fundusz obrotowy i 1,50 rb. na fundusz przezorności (ubezpieczenie, przyp. autora).
Pożyczki „na procent” mogły być udzielane
do wysokości ½ wkładu w fundusz przezorności, bez
poręczenia, wyższe za poręczeniem. Wypłacane zapomogi dzieliły się na terminowe i bezterminowe.

Hipolit Wawelberg (1843-1901).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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Kasa Przezorności i Pomocy
Warszawskich Pomocników Księgarskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15.
Powstała w 1899 r. z inicjatywy pracowników
(subiektów) warszawskich księgarń dla zabezpieczenia ich egzystencji w wypadkach losowych przez
gromadzenie i pomnażanie zdeponowanych na
procent kapitałów, udzielania zapomóg losowych
i innych form pomocy.
Kapitał obrotowy w 1904 r. wynosił 1.271 rb.,
a zakładowy 2.330 rb. Natomiast oszczędnościowy
– 4.049 rb. Wysokość składki na kapitał oszczędnościowy wynosił 4% pensji miesięcznej. Na kapitał
obrotowy należało wpłacać po 25 kop. (dla pobierających 50 rb). Zarząd składał się z prezesa
– W. Lindemanna, wiceprezesa – (nazwiska nie podano) i dwóch kasjerów, braci A. i R. Winiarzy. Funkcję
sekretarza pełnił K. Gierdawa. Komisja decydująca
o powiększaniu kapitału obrotowego składała się
z trzech członków. Zabiegający o członkostwo musiał przedstawić na piśmie życiorys, wypełnioną deklarację i potwierdzenie opłaty składek.

Towarzystwo Francuskie
Wzajemnej Pomocy
ul. Szczygla 8.

honorowy – margrabia Pierre de Persan, równocześnie konsul generalny francuski; prezes – Pierre Marchason; wiceprezes – Andre Camus i kasjer – Nicolas
Delacroix. Zarząd wyłaniał spośród siebie Komitet,
który tworzyli: Dr Vacqueret, C. Bidet, B. Courquin,
A. Bernhard, A. Gauthier, F. Sally i H. Durien. Kapitał
Towarzystwa wynosił na dzień 1 stycznia 1903 roku
9.948,54 rb., dochód – 1.819 rb. a wydatki – 1.793 rb.
Osoby potrzebujące wsparcia zgłaszać się mogły
bezpośrednio do prezesa, na jego adres (ul. Instytutowa 6), bądź do Konsulatu Francuskiego w Warszawie przy ul. Włodzimierskiej 23 (ob. ul. Czackiego).

Kasa Pomocy dla Kobiet
ul. Nowy Świat 57.
Postała w 1901 roku z celu gromadzenia
oszczędności i udzielania pożyczek oraz wsparć kobietom pracującym fizycznie, chrześcijankom – począwszy od 16-go roku życia.
Kapitał zakładowy wynosił w 1904 roku
– 3.150 rb.; liczba członków 1.245; składka miesięczna na kapitał obrotowy 15 kop., na kapitał przezorności (ubezpieczenie) od 20 kop., wpisowe 15 kop.
Prezesem była Anna hr. Branicka (1863-1953), wiceprezesem – Maria Małkowska, sekretarką – Leopoldyna Skwarecka.

Zatwierdzone 9 marca 1900 r. przez ministra
spraw wewnętrznych Cesarstwa Rosyjskiego, powołane przez Francuzów mieszkających w Warszawie
w celu udzielania szeroko pojętej pomocy obywatelom francuskim przybywającym do Królestwa
Polskiego. Towarzystwo dofinansowywane przez
rząd francuski w kwocie 500 fr. rocznie udzielało pożyczek potrzebującym, wypłacało zapomogi losowe
tym Francuzom, którzy będąc w Warszawie znaleźli
się w potrzebie, musieli wykupić lekarstwa, opłacić
lekarza, wyprawić pogrzeb lub nabyć bilety na dalszą podróż, czy też powrót do kraju.
W 1904 r. Towarzystwo liczyło 12 członków
wieczystych (Membres perpétuels), 37 honorowych
i 188 zwykłych. W skład zarządu wchodzili: prezes

Pierwsza prezes Kasy Pomocy dla Kobiet
– Anna hr. Branicka (1863-1953).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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Kasa Pogrzebowa
Warszawskiego Powiatu
ul. Marszałkowska 69.
Założona w 1901 r. w celu udzielenia wsparć
pieniężnych do wysokości 1.000 rb. na pogrzeb
zmarłych członków. Członkami Kasy mogły być osoby obojga płci wyznań chrześcijańskich w wieku od
21-55 lat. W 1910 r. liczyła 1000 członków, jej kapitał
żelazny wynosił 3.060 rb., a obrotowy 1.000 rb. Przy
zapisie kandydaci wnosili 3 rb. tytułem wpisowego
na kapitał żelazny i 1 rb. na kancelarię, prócz tego
metrykę urodzenia i świadectwo zdrowia. Opłata miesięczna wynosiła 1 rb. Na czele zarządu stał
M. Celiński – prezes, wiceprezesami byli: W. Pniewski
i W. Schreyer, a członkami komisji rewizyjnej: B. Kalinowski, W. Roguski i C. Rozwadowski.

Warszawski Zarząd Okręgowy
Towarzystwa Ratowania Tonących
ul. Szkolna 8.
Utworzony w 1901 r. w celu niesienia pomocy tonącym i usuwania przyczyn nieszczęśliwych wypadków z ludźmi i statkami na wodzie. Towarzystwo posiadało na Wiśle, przy Parku Praskim,
stację ratunkową z corocznymi „posterunkami
ratowniczymi”, czyli dyżurami ratowników. Swoją
działalnością obejmowało całą Gubernię Warszawską, jednak z uwagi na brak funduszy działalność
ta ograniczała się do rejonu Wisły w obrębie Warszawy. Członkami rzeczywistymi mogli być zarówno mężczyźni, jak i kobiety, bez względu na status
społeczny. Składka roczna wynosiła 5 rb., albo jednorazowo 100 rb. Wpłacający składki jednorazowo,
bądź składający ofiary na organizację, otrzymywali
status członków dożywotnich. Rozróżniano też
członków protektorów – płacących mniej niż 5 rb.
miesięcznie, bądź 25 rb. jednorazowo, zostawali oni
dożywotnimi członkami protektorami.
Członkowie wnoszący corocznie 200 rb.
lub jednorazowo 2.000 rb. otrzymywali prawo noszenia złotego znaku na kokardzie wstęgi Orderu
Św. Andrzeja. Taki sam srebrny znak otrzymywali
członkowie wpłacający nie mniej niż 50 rb. rocznie
lub 500 rb. jednorazowo. Na prawo noszenia znaku
zezwolenie w postaci dyplomu wydawał Główny
Zarząd Towarzystwa.
Skład zarządu był następujący: prezes
– rzeczywisty radca stanu, inż. Ludwik Kwieciński,
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wiceprezes – dyr. Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja”
– Henryk Barylski, inspektor Okręgu, radca kolegialny – Stefan Miłobęcki, kasjer Okręgu – radca stanu,
Michał Pronaszko, radca stanu, inż. Ireneusz Ćwikiel,
adwokat przysięgły – Wojciech Schreyer, budowniczy, Karol Makowski, Lucjan Jeziorowski, sekretarz
gubernialny, Antoni Umiński.

Kasa Pogrzebowa
przy Kasie Zaliczkowo-Wkładowej
Emerytów Warszawskich
ul. Jasna 6.
Powstała 14 kwietnia 1902 r. w celu udzielania jednorazowych wsparć pieniężnych na pogrzeby zmarłych członków kasy. Członkiem mógł zostać
każdy emeryt pobierający emeryturę z kasy gubernialnej warszawskiej, będący zarazem członkiem
kasy Zaliczkowo-Wkładowej Emerytów.
Kapitał kasy wynosił 500 rb. w 4% obligacjach Renty Państwowej i 30 rb. w gotówce. Kapitał obrotowy tworzony był z obowiązkowych
wpłat członków i opłat kancelaryjnych wnoszonych przez każdego członka w kwocie 15 kop.
miesięcznie. Kasa liczyła 320 członków (wg danych z 1904). Kasą kierował prezes – Roman Hagmayer, członek honorowy – Damian Strumeński
i trzech członków: Andrzej Umaniec, Henryk Lisowski i Jan Bourda.

Towarzystwo Pomocy dla Biednych
Poddanych Austro-Węgierskich
ul. Marszałkowska 107.
Założone w 1902 r. w celu niesienia pomocy
poddanym austro-węgierskim. Dochód organizacji
wynosił 955 r. i 42 kop. – wydatki 971, 60 rb. Stan
majątkowy towarzystwa na 1 stycznia 1902 r. wykazywał 3.226,95 rb. kapitału żelaznego i 510,06 rb.
w gotówce. Budżet na rok 1902 wynosił 500 rb.
Towarzystwo liczyło 103 członków. Na czele zarządu stał inż. Władysław Łatkiewicz – prezes,
sekretarz Teodor Nachtlicht, skarbnik Karel Fiszer
(Fišer). Komisję rewizyjną tworzyli S. Zemanek, inż.
Z. Błachowski i L. Korber. Funkcje zastępców pełnili:
Władysław Zaleski i Iwo Librowicz. Podania można było składać pod adresem Towarzystwa, bądź
w Konsulacie Austro-Węgier w Warszawie przy
al. Jerozolimskiej 23 (ob. Al. Jerozolimskie).
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Czesko-Słowackie Stowarzyszenie
Dobroczynne „Beseda”

Warszawskie Towarzystwo Wzajemnej
Pomocy Artystów Muzyki

ul. Marszałkowska 107.

ul. Włodzimierska 13 (ob. ul. Czackiego).

Powstało w końcu 1902 r. w celu wspierania
osób pochodzenia czeskiego i słowackiego zamieszkałych w Warszawie. Wydawało zapomogi osobom
wymienionych narodowości, niosło pomoc w wychowaniu dzieci i udzielało bezpłatnej pomocy
lekarskiej. Założycielem Schroniska było Towarzystwo Czesko-Słowackie liczące ogółem 105 członków, do którego wpisowe wynosiło 2 rb., a składka
roczna 3 rb. Prezesem był Jan Čemus, wiceprezesem
– Karel Günath, sekretarzem – Józef Neubert, skarbnikiem – Zdenek Alina, zastępcami: Ludomir Ryba,
Alojzy Mačura i Karel Fišer.
Kapitał towarzystwa stanowiło 3 tys. rb.,
a dochód roczny 359 rb. i 15 kop., wydatki to ok.
352,43 rb. Zebrania członków odbywały się w pierwszą sobotę każdego miesiąca.

Zostało założone w 1903 r. z celu niesienia
pomocy muzykom i ich rodzinom. Prezesem był
bar. Leopold Kronenberg (1849-1937), funkcję wiceprezesa sprawował w nim rejent Mieczysław Józefowicz, sekretarza – Wacław Gargulski, a skarbnika
– Adolf Aquilino. Kapitał zapasowy wynosił 97.714
rb., zyski w kwocie 5.783 rb. rocznie. W 1904 r. liczyło
509 członków.
Członkiem mógł zostać każdy stały mieszkaniec Warszawy, przedstawiony przez dwóch członków już zapisanych, składając świadectwo lekarskie
o zapadnięciu na zdrowiu. Wpis opłacany był w zależności od klasy. Członek opłacający składkę przez
okres 20 lat, po 40 latach życia u kobiet, a 50 u mężczyzn, pobierał pensję dożywotnią stosownie od
klasy, będącą tajemnicą organizacji.

Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa
dla Nauczycieli i Nauczycielek
Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego
ul. Hortensja 2 (ob. ul. Górskiego).
Założona w czerwcu 1902 r. w celu niesienia pomocy nauczycielom obojga płci, wyznań
chrześcijańskich, zatrudnionych w prywatnych
szkołach lub w charakterze korepetytorów w dworach i domach prywatnych. Miała na celu umożliwienie zbierania funduszy oraz udzielania zapomóg finansowych, z uwagi na przypadki życiowe,
lub docelowych. W 1910 r. posiadała 210 członków,
miesięczna składka wynosiła 2 rb. Na czele zarządu stał Wojciech Górski (1849-1932), założyciel
i dyrektor pobliskiego prywatnego gimnazjum
męskiego. Funkcję wiceprezesa sprawował Paweł
Sosnowski, sekretarza – Adam Jaczynowski, skarbnika – Maksymilian Białowiejski, a buchaltera (czyli
księgowego) – Zygmunt Tyszka.

Wojciech Górski (1849-1932) – prezes
Kasy Oszczędnościowo-Zapomogowej
dla Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych
Wyznania Chrześcijańskiego.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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Schronisko Chwilowe dla Przyjezdnych Kobiet, 1915 r.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Warszawskie Towarzystwo
Ochrony Kobiet
ul. Mazowiecka 11.
„(...) Cywilizacya dziś w całej niemal Europie
tak się już na punkcie ochrony kobiet posunęła, że
młoda dziewczyna może doskonale i bezpiecznie podróżować sama, bez męzkiej opieki dobroczynnej się
obywając i usuwając się zwłaszcza od męzkiej opieki
podejrzanej. (...)”. Świat, 24 grudnia 1908.
Od 1908 r. Warszawskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, na wzór organizacji w innych miastach
europejskich, pomagało samotnym kobietom przybywającym do Warszawy. Na dworcach kolejowych
stały panie w opaskach z żółtymi krzyżami. Do nich
przyjeżdżająca do stolicy samotna dama z prowincji
mogła zgłosić się po pomoc. Na ul. Mazowieckiej 11
znajdował się hotelik z ochronką dla dzieci, restauracją, informacją i pośrednictwem pracy. Cena za
usługi była uzależniona od możliwości finansowych
kobiet ubiegających się o pomoc.

Warszawskie Żydowskie Towarzystwo
Ochrony Kobiet
ul. Twarda 4.
„Dawno już wypowiadał Talmud nasz te głębokie i piękne słowa: „Słońce się zaciemnia nad miastem, gdzie młoda kobieta woła o pomoc, a nikt jej
z pomocą nie spieszy”. Dlaczego Duch Boży i natura
cała tak się zasmuca, gdy kobieta pomocy nie doznaje?
Dlatego, że kobieta jest istotą słabą! Ten jeden wzgląd
już wskazuje, że kobietom specyalna należy się ochrona
i obrona ze strony społeczeństwa. Ochrony tej zwłaszcza
potrzeba kobietom zupełnie młodym, niedoświadczonym, dziewczętom, które rodziców nie mają, lub którym
rodzice żadnej pomocy ani moralnej, ani materialnej
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dać nie są w możności, kobietom wdowom, wdowom
z dziećmi nieletnimi. Ważnym obowiązkiem jest roztoczyć nad młodemi dziewczętami opiekę, aby nauczyły
się pracy, aby mogły uczciwie na życie zarabiać i opiekę,
aby dusza ich była zacną i czystą! Albowiem pamiętajcie, jakie niebezpieczeństwo zawisło nad młodą kobietą, która nie umie pracować i nie ma wpojonych, zasad
cnoty i czystości – grozi jej wielka hańba i upodlenie!
Kto więc posłuszny jest tej pięknej, wspomnianej wyżej
wskazówce talmudycznej, kto ma współczucie dla słabych i ciemnych, i komu na sercu leży dobre imię śród
ludów dzieci Izraela – ten niech się wpisze do szeregu
Członków Warszawskiego Żydowskiego Towarzystwa
Ochrony Kobiet, będzie to i spełnienie nakazu religijnego i społecznego wielkiego obowiązku. Każdy Obywatel
czy Obywatelka powinien być Członkiem Warszawskiego Żydowskiego Tow. Ochrony Kobiet – Zarząd” (Odezwa w 3 językach odbita w 5 tys. egz.).
Powstało w 1908 r. – jego pomysłodawcą był
Józef Kernbaum (1856-1939), podpisany pod odezwą wraz z gronem osób z kręgu warszawskiej gminy żydowskiej. Prezesem został Henryk Nusbaum
(1849-1937), na jego zastępców wybrano Hermana
Ginsberga i Józefa Kernbauma, na skarbnika – Ignacego Bendetsona, sekretarza – Joachima Pretza.
W skład zarządu weszli poza nimi: Maksymilian Kohn,
Helena Mayznerowa, Józefowa Goldbaumowa, Regina Zmigryderowa, Anna Charlambowowa, Helena
Eichhornowa, Berta Tenenhaumowa, Boża Maymerowa, dr Samuel Biro i Henrykowa Goldflamowa.
W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się: Bernard
Lauterbach, Henryk Farbstein, adwokat Stanisław
Goldstein. Do Koła Pań współpracujących z zarządem przyłączyły się: Ida Cymermanowa, Gustawa
Eiłenbandowa, Klara Endelmanowa, Jadwiga Endelmanowa, Teofila Essigmanowa, Ewelina Goldbaumowa, Zofia Grodzińska, Zofia Hopfenblumowa,
Leontyna Judtowa, Regina Lauerowa, Róża Linden-
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bergowa, Helena Lipszycowa, Helena Natansonowa,
Zofia Rejchmanowa, Helena Wohlowa, Klara Zamenhofowa, Maria Zettelowa i Julia Zilbermintzowa. Poza
nimi byli jeszcze członkowie honorowi i rzeczywiści,
z tego powodu skład organizacji już w chwili jej powstania stał się bardzo liczny. Organizacja przetrwała do wybuchu II wojny światowej.

Rada Główna Opiekuńcza (RGO)
Powstała z inicjatywy społecznej w 1916 r.
Inicjatorem jej założenia był Adam hr. Ronikier
(1881-1952), inżynier, który zjednał dla swego
przedsięwzięcia szerokie kręgi społeczne pośród
ludzi zamożnych, bowiem głównym celem jej działania była szeroko pojęta pomoc ludności miast
i wsi poszkodowanej działaniami wojennymi. Radę
Główną Opiekuńczą tworzyli: prezes – Stanisław
Dzierzbicki (1854-1919), wiceprezes Rady – Adam
hr. Ronikier, Zygmunt Chrzanowski (1872-1936).
Swoją działalnością obejmowała Królestwo Polskie,
w porozumieniu z okupacyjnymi władzami niemieckimi. Aktywność utrzymywała do 1918 r., a do
1920 r. jej agendy działały jeszcze na terytoriach
Litwy, Łotwy i Estonii. RGO prowadziła sierocińce,
punkty pomocy medycznej, kuchnie dla ubogich,
kursy zawodowe i warsztaty rzemieślnicze, udzielała też zapomóg pieniężnych.

Powołana podczas trwania I wojny światowej, reaktywowała swoją działalność 22 lutego 1940
roku w Krakowie, po 20-letnim okresie „uśpienia”,
za zgodą gubernatora Hansa Franka, przy szerokim
wsparciu metropolity krakowskiego, ks. kardynała
Eustachego księcia Sapiehy (1867-1951), wówczas
na jej czele stanęli: Janusz ks. Radziwiłł (1880-1967)
i Adam hr. Ronikier. Od maja wymienionego roku
RGO rozpoczęła odbudowę swoich struktur. Rozlokowane w Generalnym Gubernatorstwie punkty
RGO aktywnie pomagały Polakom z przyłączonych
do Rzeszy (głównie Wielkopolski i Pomorza) terenów. Organizowały pomoc dla wysiedlonych mieszkańców Zamojszczyzny, uchodźców z Wołynia,
a podczas Powstania Warszawskiego i po jego upadku, zakładały szpitale i punkty sanitarne obsadzane
personelem lekarskim i pielęgniarskim, co w tych
warunkach nie było łatwe. Otwierały punkty rozdawnictwa odzieży, obuwia i żywności (tzw. suchy
prowiant), miejsca dożywiania. Na polecenie władz
niemieckich w stolicy powstał Polski Komitet Opiekuńczy Warszawa-Miasto i PolKO Warszawa-Powiat,
którym przewodniczył Janusz Machnicki (1886-1962)
– kierownik resortu aprowizacji, jego zastępcą został

Pierwsze posiedzenie RGO (rok 1916).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Stanisław Wachowiak. PolKO Warszawa-Miasto dzielił się na 12 okręgów opiekuńczych, każdy z wieloosobowym aparatem wykonawczym. Okręgi dzieliły
się na obwody odpowiadające dzielnicom w sensie
administracyjnym i rejonom, odpowiadającym komisariatom policji państwowej, dysponowały też
opiekunami domowymi.
Niespodziewanie w 1943 r. Adam Ronikier
został aresztowany w związku z udanymi próbami wydostawania więźniów z miejsc kaźni. Jednak
dzięki wielorakim zabiegom został ostatniego dnia
marca 1944 r. zwolniony. W chwili wybuchu powstania, warszawska delegatura PolKO została odcięta
od centrali w Krakowie. Wówczas podjęła niezależną działalność pod nazwą Rada Główna Opiekuńcza – Zarząd na m. st. Warszawę. Pracownicy RGO
angażowali się w różne formy pomocy społecznej.
Jeszcze przed ostateczną kapitulacją Powstania
Warszawskiego zarząd RGO – już 15 września 1944
roku – reaktywował swoją działalność w Pruszkowie,
gdzie po otwarciu przez Niemców obozu przejściowego – Dulag 121 – znalazł się również na jego terenie, niosąc pomoc wysiedlonej ludności Warszawy,
przewożonej tutaj przez Niemców. Dzięki odwadze
pracowników RGO wielu ludzi zostało zwolnionych
z tego obozu, nawet skierowanych na leczenie poza
tym obozem.
Środki finansowe RGO czerpała od władz
okupacyjnych, z pomocy zagranicznej, głównie od
rządu USA, tajnych akcji rządu RP na uchodźctwie,
ofiarności społecznej oraz od Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża wszechobecnego na wszystkich
frontach II wojny światowej. Oblicza się, że do 1945
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Reklama prasowa z okresu I wojny światowej.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

roku z pomocy RGO korzystało ok. 700-900 tysięcy
osób rocznie. Zdała więc ona egzamin nie tylko ze
swej pożytecznej działalności, ale nade wszystko
doskonałej organizacji, mogącej być wzorem jeszcze dzisiaj. Swój chrzest bojowy przeszła w dwóch
wojnach. Z powodzeniem zastąpiła zarówno władze
państwowe, jak i samorządowe. Potrafiła porozumieć się z nieobliczalnym często okupantem i docierać nawet do obozów koncentracyjnych i oflagów.

PLACÓWKI MEDYCZNE I OPIEKI PALIATYWNEJ
IV. PLACÓWKI MEDYCZNE
I OPIEKI PALIATYWNEJ
Szpital św. Ducha
ul. Elektoralna 12.
Jest to najstarszy szpital Warszawy. Jedno ze
źródeł podaje, że pierwszy akt fundacji miał miejsce
w 1388 r. W tym właśnie roku książę mazowiecki,
Janusz, podarował kościół św. Ducha z dochodami
i gruntem pod szpital. Początkowo mieścił się na Starym Mieście. W 1861 r. naczelny chirurg i ordynator,
dr Franciszek Groer (1807-1876), przeniósł szpital do
nowego budynku, gdzie powstały dwa nowoczesne oddziały chirurgiczne i oddział internistyczny
(wewnętrzny). Miały w nim swoją siedzibę kliniki
uniwersyteckie: internistyczna, chirurgii i ginekologii. Ogółem szpital posiadał 188 łóżek dla chorych,
8 łóżek dla dozoru pacjentów w oddzielnych „pokoikach”. W 1901 r. leczyło się w nim 3.018 pacjentów,
a z ambulatorium skorzystało 18.700 osób.
Na czele administracji szpitala stał rzeczywisty radca stanu – Ludwik Fitkał (zm. 1909), intendent – radca stanu M. Deboli, kasjer, M. Madaliński
i sekretarz, K Stankiewicz. Jego obsadę lekarską
stanowili: naczelny lekarz, dr M. Brunner i ordynatorzy: J. Pawiński, M. Sokołowski, K. Kwietniewski,
L. Nencki, A. Łogucki, lekarze miejscowi, czyli dyżurni: A. Maszewski i Fitkał, dyrektorzy klinik: wewnętrznej – Kudrewiecki, chirurgicznej – prof. I. Kuzniecow,
kobiecej – dr Al. Fiedorow.

Opłata za leczenie w pokoikach – 2 rb. dziennie, a za dozorcę (czyt. pielęgniarza/pielęgniarkę)
– po 50 kopiejek dziennie. Opłatę należało wnieść
z góry – za cały miesiąc. Koszt pobytu na salach
ogólnych – wewnętrznych – po 50 kop. dziennie,
a na chirurgii po 1 rb. dziennie. Średni koszt utrzymania chorego na sali ogólnej wynosił 88 rb. i 87 kop.
a w oddzielnych salkach – 117 rb. i 37 kop. za dzień.
Dochody szpitala z czynszów i nieruchomości
w 1903 r. kształtowały się na poziomie 32.075 rb.,
z odsetek od kapitału – 14.127 rb. – z innych źródeł
37.210 rb. Wydatki na chorych, na leczenie, opiewały
na 88.900 rb., na remonty – 29.200 rb. w skali roku.
W jego murach w 1939 r. powstał Szpital Maltański.

Warszawski Dom
Schronienia Starców
św. Ducha i Panny Marii
ul. Przyrynek 1.
Założony w 1388 r. dla opieki nad starcami
obojga płci, mieszkańcami Warszawy. Zgodnie ze statutem zapewniał mieszkanie z opałem i oświetleniem,
pomoc lekarską oraz wypłatę zapomóg na codzienne
wydatki z kapitałów powierzonych, zdeponowanych
przez pensjonariuszy. Koszt utrzymania I-ej klasy wynosił – 450 rb., zaś II-giej – 100 rb. rocznie.

Szpital św. Ducha przy ulicy Elektoralnej.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Przebywający w nim mogli wychodzić na
miasto, pod warunkiem powrotu na godz. 10-tą
wieczorem. Uczestniczyli oni w życiu religijnym
poprzez udział w nabożeństwach w kościele Panny
Marii. Trzykrotne upomnienie pozbawiało możliwości przebywania w placówce, powodowało utratę
wniesionej opłaty.
Na początku XX w. Dom był już pod zarządem miejskim. Funkcję kuratora pełnił radca stanu,
Mikołaj Wohak, intendenta – Bolesław Żejma, a lekarza opiekującego się placówką – dr Władysław
Świątecki. Kapitał zakładowy wynosił 175.102 rb.,
a wartość nieruchomości przy ulicach Przyrynek
i Samborskiej – łącznie – 64.489 rb. Przytułek dysponował 140 miejscami, na które wydatkowano rocznie ok. 8.780 rb. Placówka przyjmowała wyłącznie
wyznawców katolicyzmu, nie posiadających rodziny
i majątku, mających najmniej ukończone 52 lata.
Każdy pensjonariusz musiał się wylegitymować
świadectwem „dobrego prowadzenia” przez ostatnie 10 lat, „pełnią władz umysłowych”, oraz wnieść
żądaną opłatę i dowieść, że przez ostatnie lata zajmował się pożyteczną pracą i mieszkał w Warszawie.

Szpital św. Łazarza
ul. Książęca 2.
Szpital św. Łazarza powstał najpewniej
w 1595 r. w wynajętym domu na Nowym Mieście
przy ul. Mostowej 7/9. Inicjatorem jego założenia
był ksiądz Piotr Skarga (1536-1612), który przeznaczył go „dla osób wstydzących się żebrać”. Marszałek Franciszek Bieliński (1683-1766), przeznaczył go
dla chorych wenerycznie. W 1832 r. został przeniesiony na pl. Św. Aleksandra 1588/9 (ob. pl. Trzech
Krzyży), w roku 1842 znalazł się w budynku przy
ulicy Książęcej, w którym przetrwał aż do wybuchu
II wojny światowej we wrześniu 1939 r.
Posiadał następujące oddziały: chorób wenerycznych, skórnych (dermatologiczny) i rakowy.
Każdy z oddziałów dzielił się na kategorie: ogólną,
półpensjonarzy (przetrzymywanych okresowo) oraz
pensjonarzy (przewlekle chorych). Łącznie dysponował 300 łóżkami, w tym 118 męskimi i 182 kobiecymi. Przy szpitalu działała klinika wenerologiczna
oraz chorób skórnych.
Na czele administracji stał kurator – inż.
J. Skibiński, intendent, radca dworu, N. Cydzik,
sekretarz – L. Mroczkowski i kasjer – L. Skwarecki.
Personel: radca stanu, dr med. Ks. Watraszewski

36

i ordynatorzy: J. Diehl, F. Żera, dr med. W. Kopytowski, T. Trzciński, J. Wojciechowski, Fr. Giedroyć, dr
med. A. Kozerski i R. Bernhardt. Lekarzem dyżurnym był dr J. Krysiński, asystentami: J. Pstrokoński,
M. Sawicki, K. Dobrowolski, M. Dobrzyński i K. Chomenko. Ambulatorium obsługiwali: D. Sachs, J. Widawski i aptekarz, K. Zawadzki. Według szacunków
z 1902 r. w szpitalu leczyło się 3.916 chorych, a porad
w ramach ambulatorium udzielono 23.127 pacjentom. Szpital posiadał 32.532 rb. kapitału zapasowego, nieruchomość obejmującą 185.930 łokci kw.
Jego dochód kształtował się na wysokości 53.400 rb.
rocznie, a wydatki sięgały ponad 60.000 rb. – wpływy z leczenia i innych tytułów to kwota 60.215 rb.

Szpital św. Jana Bożego
ul. Bonifraterska 12.
Powstał w 1660 r. dzięki staraniom braci bonifratów na Lesznie, przy zabudowaniach klasztornych. Na początku dysponował 8 łóżkami i przyjmował wyłącznie umysłowo chorych. Następnie został
przeniesiony na teren obecnego Ogrodu Saskiego,
a od ok. 1715 r. mieścił się już przy ul. Bonifraterskiej. Posiadał 3 oddziały: pensyonarzy, czyli stałych
pensjonariuszy, niespokojnych chorych oraz ogólny.
Łączna liczba łóżek wynosiła 200. Według statystyk
w 1900 r. leczyło się w nim 397 pacjentów. Dochody w następnym roku wyniosły 42.651 rb. Wśród
wymaganych formalności przyjęcia wymieniano
akt kwalifikacji (w dzisiejszym rozumieniu skierowanie) wypisany przez lekarza miejskiego i deklaracja
dla zabezpieczenia kosztów kuracyjnych. Na czele
administracji stał kurator – W. Zaremba, intendent
– J. Leśniakowski i sekretarz – F. Gumiński, rezydujący
w gmachu szpitala. Personel lekarski w tym czasie
składał się z lekarza naczelnego – był nim J. Sabasznikow, oraz ordynatorzy: Br. Taczanowski, A. Rosental, K. Rychliński i T. Łapiński, asystenci: G. Steffen
i L. Kulski. Zniszczony w 1944 r. nie został odbudowany po działaniach wojennych.

Szpital św. Rocha
ul. Krakowskie Przedmieście 24.
Założony został w 1707 r. przez braci miłosierdzia przy ul. Ordynackiej, a od 1710 r. przy Krakowskim Przedmieściu 24. Na początku XX w. dysponował ogółem 100 łóżkami, 18 nadetatowymi (czyli
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możliwymi do dostawienia). Na wewnętrznym znajdowało się 27 łóżek dla kobiet, 25 dla mężczyzn, a na
chirurgii 38 ogółem, w tym 20 dla kobiet.
Administrację szpitala sprawowali: kurator
gen. mjr książę A. G. Wachwachow, intendent – kpt.
H. Hermann, buchalter – kpt. K. Laskowski. Personel
lekarski tworzyli: lekarz naczelny – radca kolegialny,
J. S. Małow i ordynatorzy: A. Kruszewski, O. Hewelke,
A. Gabszewski, J. Pruszyński, A. Ciechomski, K. Wisłocki, lekarz miejscowy – J. Kolasiński, ambulatorium:
J. Zawadzki, Stamirowski, K. Minkiewicz, K. Dudrewicz, P. Siergiejew, A. Kopczyński, J. Halpern, J. Jaworski; asystenci: E. Lewensztern, S. Malinowski i inni.
W ciągu 1903 r. leczyło się w nim 1.466
pacjentów, a 26.452 udzielono porad ambulatoryjnych. Szpital wykazywał posiadanie 116.790 rb.
kapitału zapasowego oraz następujące nieruchomości: gmachy szpitalne przy Krakowskim Przedmieściu i folwark Rakowiec. Wydatki we wspomnianym roku kształtowały się na poziomie – 33.844 rb.,
a wpływy – 36.900 rb.

Szpital Ewangelicki
ul. Karmelicka 10 róg ul. Mylnej.
Powstał w 1736 na terenie dawnego cmentarza Dysydentów na Lesznie, zlikwidowanego w 1792
roku po otwarciu nowych cmentarzy ewangelickich
obojga konfesji, na Woli przy ul. Młynarskiej 54/58.
Był to drewniany, parterowy domek mający służyć
grabarzowi, w którym jedną zaledwie izbę przeznaczono dla starców i chorych. W 1769 r. wspólnie ze
zborem reformowanym wzniesiono nowy drewniany dom przeznaczony wyłącznie dla chorych.
Kiedy w 1785 r. powstał Wydział Jałmużniczy parafii
ewangelicko-augsburskiej, wówczas staraniem starszego tego wydziału, Jakóba Ragge-Rogowskiego
(1720-1794), wybudowany został pierwszy murowany budynek szpitala. Szpital utrzymywany był
wyłącznie z ofiar i miał charakter dobroczynny. Jego
pierwszym chirurgiem był Kacper Schmidt, kolejnym
– Langer, a pierwszą pielęgniarką Sara Walter.

Za prezesury zboru dr. Jana Fr. W. Malcza
(1795-1852) wybudowano w dużej mierze z jego
ofiarności, w 1821 r. nowy szpital, który w dalszej kolejności rozbudowano od strony ul. Mylnej. Meble,
narzędzia chirurgiczne i wszelkie przybory lekarskie
podarowali parafianie. Poświęcenie nowego gmachu szpitala odbyło się w 1837 roku, 30 lat później
– w 1867 r. – zainstalowano w nim oświetlenie gazowe, a w 1869 r. zainstalowano wodociąg dzięki
zapisowi Michała Kazanowskiego. Te znaczące inwestycje modernizacyjne postawiły tę placówkę
w czołówce szpitali warszawskich, i to nie tylko pod
względem wyposażenia, ale i stosowanych metod
leczniczych.
Już w 1847 r. dr Józef Koehler przeprowadził w nim pierwszą operację w uśpieniu eterowym,
stanowiącą wyłom w chirurgii Europy północnowschodniej. W 1893 r. rozpoczęto budowę kolejnego gmachu szpitalnego wraz z nową kaplicą.
W 1908 r. Karol Haberbusch ufundował szpitalowi
laboratorium bakteriologiczne, a Emil Gerlach
w 1924 r. zafundował pracownię rentgenologiczną.
W 1925 r. na terenie przyszpitalnym powstała siedziba Diakonatu dla ok. 30 wykwalifikowanych sióstr,
wykształconych za granicą w wiodących szpitalach
Niemiec i Szwajcarii.
Pierwszym naczelnym lekarzem szpitala
w latach 1837-1847 był dr Ferdynand Dworzaczek
(1804-1877), twórca szkoły nowoczesnej diagno-

Dr Jan Fr. W. Malcz (1795-1852)
– za jego prezesury w roku 1837
oddano nowy gmach
Szpitala Ewangelickiego.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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styki, jego następcą został sławny dr Tytus Chałubiński (1820-1889), pełniący tę funkcję w latach
1847-1858. Obaj nieśli odważną i skuteczną pomoc
w zwalczaniu epidemii cholery w Warszawie. Po nich
służbę lekarską pełnili najwyższej rangi specjaliści
z różnych dziedzin medycyny. Ostatnim naczelnym
lekarzem Szpitala Ewangelickiego był dr Feliks Podkóliński (1878-1966), podtrzymujący tradycję swych
wielkich i sławnych poprzedników. Szpital miał oddziały wszystkich specjalności, własną aptekę oraz
ambulatorium otwarte dla wszystkich chorych,
zwłaszcza najbiedniejszych mieszkańców dzielnicy
żydowskiej „bez różnicy wyznania” (z zapisu w statucie placówki). Podczas okupacji szpital znalazł się
na terenie getta. Oddzielony był murem, a wiodło
do niego aż 17 wejść od strony aryjskiej (jak przysłowiowe 17 bram Jerozolimy).
Szpital Ewangelicki został zamknięty wiosną 1943 r. z uwagi na likwidację getta. Wówczas
parafia ewangelicko-augsburska zorganizowała go
w nowym miejscu, w jednym z budynków należących do zboru przy ul. Królewskiej 35, do którego
przeszedł cały jego personel. Po wybuchu Powstania Warszawskiego, wzorem 1920 r. (kiedy został
lazaretem) szpital stał się placówką powstańczą,
miał nawet dwie własne w filie przy ulicach: Szpitalnej 5 i Mokotowskiej 12 – w domu Metodystów.
Dnia 2 października 1944 r., po kapitulacji Warszawy, część chorych i rannych wraz z pastorem Zygmuntem Michelisem (1890-1977) i kilkunastoma
diakonisami znalazło się w obozie przejściowym
w Pruszkowie. W 1947 r. parafia ewangelicko-augsburska usiłowała reaktywować szpital, otwierając
ambulatorium w domu
parafialnym przy ulicy
Kredytowej 4, jednak na
polecenie władz komunistycznych zostało ono
zlikwidowane.

Szpital Ewangelicki
u zbiegu ulic
Karmelickiej
(ul. Karmelicka 10)
i Mylnej.
Ze zbiorów
Tadeusza W. Świątka.
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Dom Starców i Sierot Wyznania
Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Kredytowa 4.
Założony został w 1739 r. początkowo na
terenie dawnego cmentarza Dysydentów na Lesznie, zlikwidowanego w 1792 r. po otwarciu nowych
cmentarzy ewangelickich obojga konfesji, na Woli
przy ul. Młynarskiej. Przeniesiony następnie do budynku parafialnego na ul. Erywańską 4 (ob. Kredytowa). W 1904 r. przebywało w nim 38 starców obojga
płci i 50 dzieci w wieku 5-15 lat. Dzieci otrzymywały
odpowiednie do zdolności wychowanie i wykształcenie. Ich pobyt w placówce był bezpłatny. W obu
placówkach przebywali pensjonariusze bez różnicy
wyznania, można nawet zaryzykować stwierdzenie,
że przewagę stanowili wyznawcy innych religii, katolicy i Żydzi.

Szpital Dzieciątka Jezus
ul. Żelazna 4/6/8/10/12 (ob. ul. Lindleya).
Kompleks szpitalny, stojący niegdyś przy
dzisiejszym pl. Powstańców Warszawy otwarty został staraniem ks. Gabriela Baudouina (1689-1768)
w 1762 r. Na przełomie XIX i XX w. placówkę przeniesiono do nowo wybudowanych nowoczesnych
gmachów, w sporej mierze stojących i dziś na granicy Śródmieścia i Ochoty (ich projektantem był
znany architekt warszawski – Józef Pius Dziekoński).
Wzniósł on 22 nowoczesne budynki, w tym kościół i cerkiew, mogące przyjąć łącznie około 1000

Szpital Dzieciątka Jezus
– widok od strony placu
(rok 1897).
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

chorych (klinika terapeutyczna – 61 łóżek, chirurgiczna – 60, diagnostyczna – 40, oczna – 20, chirurgiczna w dwóch budynkach – 120, terapeutyczna
w trzech budynkach – 180, oddział ginekologiczny
– 58, instytut położniczy – 60, dom wychowawczy
dla starszych dzieci – 200, dla młodszych – 38 i dla
chorych zaraźliwie – 21). Oświetlenie od początku
było elektryczne, a ogrzewanie centralne. Wyposażenie techniczne było bardzo nowoczesne, począwszy od aparatury medycznej, poprzez windy, skończywszy na pralni mechanicznej.
Twórca tego szpitala – Piotr Gabryel Baudouin, urodził się we Francji w mieście Avernes
w zamożnej i poważanej rodzinie w 1689 r. Do czasu osiągnięcia pełnoletności „pobrzękiwał” szabelką
wystrojony w złocony uniform przybocznej straży królewskiej, ale w wieku dwudziestu jeden lat,
mimo wielkiej kariery, jaką mu wróżono, znudzony
pozbył się go i wstąpił do Misjonarzy. W trzy lata
później otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku
1717 oddany misji niesienia pomocy ubogim i potrzebującym przyjechał do Warszawy. Warszawa
tamtych czasów uważana na zachodzie Europy za
„miasto już nie azjatyckie, a jeszcze nie europejskie”
w pewnych fragmentach i warstwach była zamożna
i wykształcona w innych zaś nędzna i natychmiast
potrzebowała pomocy. To, co francuskiego misjonarza na całe życie ukierunkowało, był pewien wypadek – któregoś wieczoru spacerując peryferyjnymi uliczkami miasta napotkał psa rozszarpującego
zwłoki porzuconego najpewniej niemowlęcia. Postanowił wówczas, że całym sobą odda się, by nieść
pomoc osieroconym dzieciom i pobuduje dla nich

odpowiednią placówkę. Zgromadzenie misjonarskie
jego pomysł z utworzeniem szpitala dla podrzutków
poparło, jednak dalekie było od wsparcia finansowego. Baudouin rozpoczął swoją misję umieszczając
opuszczone dzieci w rodzinach zastępczych, a równolegle chodził po możnych i wpływowych prosząc
o datki na budowę szpitala. W roku 1732 udało mu
się wreszcie kupić dom i urządzić w nim ochronkę.
Budynek ten znajdował się przy Krakowskim Przedmieściu, w miejscu którego stał później pałac Karasia, a gdzie dzisiaj jest pusty plac (obok pomnika
Kopernika) zamieniony w parking. Radość jego była
duża, ale jak się później okazało, ksiądz Baudouin był
dopiero w połowie swojej misjonarskiej drogi. Dalej
chodził po bogatych i prosił o datki, organizował
loterie, otrzymywał spadki. Będąc już w posiadaniu
niezłej sumki obracał nią niczym kupiec i spekulant,
kupując towary i grunty, a następnie sprzedając je
dalej z zyskiem. W pewnym momencie mając ledwie
połowę potrzebnej sumy nabył od zgromadzenia
misjonarzy rozległy plac, zwany „włóką świętokazimierską” (dzisiejszy obszar pomiędzy Świętokrzyską,
placem Powstańców Warszawy, Złotą i Marszałkowską). Kamień węgielny pod budowę szpitala położono 24 czerwca 1754 r. Wtedy też przyszła księdzu
do głowy myśl, aby lecznica była nie tylko szpitalem
dla sierot, ale jednocześnie „szpitalem Jeneralnym”.
Przywilej na wybudowanie takiej placówki wydał
król August III 28 maja 1758 r. Pieniędzy wystarczyło
tylko na zakup gruntów i rozpoczęcie budowy, jednak Baudouinowi sprzyjało szczęście – kolejne datki
i darowizny od bogatych pozwoliły kontynuować,
a wreszcie zakończyć budowę.
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Sala główna
Szpitala Dzieciątka Jezus
– rok 1897.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

Jak ważna i potrzeba była to placówka, mówią dziś dawne statystyki: w 1774 r. przyjęła 621 chorych, w roku 1778 – 1191, 1788 – 2075, 1795 – 2124.
Dzieci pod swoją kuratelą w roku 1771 miała 423,
w roku 1782 – 684, 1792 – 796, 1827 – 1257.
Przyjmowanie dzieci podrzuconych odbywało się za pomocą „koła”. Matka umieszczała niemowlę w rodzaju szafki, zwróconej otworem do
ulicy i pociągała za sznur od dzwonu. Na to hasło
dyżurna siostra wykręcała ruchomą szafkę w swoją stronę i wyjmowała dziecko. Dyskretne „koło”
wkrótce zlikwidowano, a dzieci zaczęto przyjmować jawnie spisując ich dane.
Do 1799 r. na terenie szpitala znajdował się
cmentarz, na którym pochowano około 30 tysięcy osób. Ok. 1820 r. uradzono, że gmach jest zbyt
mały, a przybudówki dostawiane do niego latami

– niewygodne i niepraktyczne. Komisja Województwa Mazowieckiego postanowiła szpital przebudować. W następnych latach pod jednym dachem
skupiły się: szpital właściwy, dom podrzutków, instytut szczepienia ospy, oddział kobiet obłąkanych,
instytut położniczy połączony ze szkołą akuszerek
wiejskich oraz szkoła felczerów. Był to gmach długi
na 220 metrów.
Warszawa końca XIX w., rozbudowująca
się wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia i w okolicy
Dworca Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
potrzebowała gruntów pod kamienice mieszkalne
i gmachy publiczne. Coraz większa cena za ziemię,
na której stał szpital sprawiła, że podjęto decyzję
o jego przeniesieniu w nowe miejsce. Pozwoliło to
wybudować nową, większą i nowocześniejszą placówkę medyczną.

„Teatr” anatomiczny
w Szpitalu Dzieciątka
Jezus – rok 1897.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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Szpital w 1901 roku dysponował 600 łóżkami i następującymi oddziałami: 12 wewnętrznymi
(czyli internistycznymi) z kliniką, 5 chirurgicznymi
i 1 ginekologicznym. Sam Instytut Położniczy dysponował 50 miejscami, a oddział dla rekonwalescentów dwunastoma. Dom Wychowawczy posiadał
120 miejsc dla niemowląt, 200 dla dzieci starszych
i aż 3.826 rozmieszczonych na wsi. Personel administracyjny składał się z kuratora, którym był Władysław hr. Wielopolski, intendenta – Bolesława Brzezińskiego, pomocnika intendenta – Karola Karpusa,
sekretarza – Jana Dybczyńskiego, buchaltera Felicjana Hajdamowicza i kasjera – Stanisława Wolskiego.
Obsada lekarska była następująca: prof.
Maksimow, pomocnik naczelnego lekarza – dr
K. Karwowski, ordynatorzy: Z. Chrostowski, L. Anders, H. Gajkiewicz, J. Winiarski, B. Grzankowski,
T. Dunin, S. Kamieński, A. Karczewski, W. Krajewski,
B. Sawicki, J. Skłodowski, A. Śmiechowski, W. Schteyner, A. Chełmoński, M. Jakowski. Byli jeszcze lekarze
miejscowi, czyli stali, ambulatoryjni, i asystenci. Dyrektoriat Kliniki tworzyli: prof. Maksimow, a jego zastępcami byli: Jastrebow, Szczerbakow i Gutnikow,
ordynatorami zaś: S. Cykowski, Zalewski, Knaster
i Z. Kusociński.
W 1902 r. leczyło się w szpitalu 9.172 osoby,
w domu wychowawczym przebywało 537 starszych
dzieci, 1.741 niemowląt i na wychowaniu na wsi
– 5.180 dzieci. W instytucie położniczym było leczonych 1.104, w oddziale rekonwalescentów – 222 pacjentów. Wydatki na szpital wynosiły 185.980 rb.
Kapitał zapasowy szpitala sięgał 194.790 rb. – do
szpitala należał folwark Ś-to Krzyski i dom wychowawczy w Kręczkach.

Szpital Starozakonnych na Czystem
ul. Dworska 17 (ob. ul. Kasprzaka).
Około 1794 r. grono ludzi pod kierunkiem
Dawida Jeremiasza Königsberga rozpoczęło działania mające na celu urządzenie własnego szpitala.
W 1799 r., w wynajętym domu przy ul. Nowolipie 30,
założono pierwszą placówkę medyczną dla Starozakonnych. Budynek po kilku latach okazał się „zbyt
szczupły”, więc w roku 1808 wynajęto inny, większy
lokal przy ul. Marszałkowskiej 119. Nieruchomość tę
po 3 latach wykupiono na własność (wtedy to jednym ze źródeł dochodu dla szpitala był jednogroszowy podatek od funta koszernego mięsa). W 1824
roku w związku z królewskim dekretem, który przeniósł Żydów w inne rejony Warszawy, gmina zakupiła przy ul. Zielonej (dziś obszar Cytadeli) teren pod
budowę kolejnej placówki. Wykończony i urządzony
budynek szpitala, obliczony na ok. 70 łóżek w 1827
roku oddano do użytku. W 1832 r. w związku z kolejną przeprowadzką warszawskich Żydów, szpital
został przeniesiony na ul. Pokorną 12 (nr hip. 2098),
gdzie pozostał aż do maja 1902 r.
Zbieranie funduszy na budowę nowego,
znacznie większego, a przede wszystkim nowoczesnego obiektu na terenach za rogatkami wolskimi
trwało od początku 1887 r., a prace ruszyły na wiosnę

Nowe zabudowania kompleksu szpitalnego
Dzieciątka Jezus (rok 1901) – wówczas były
to peryferie miasta, dzisiaj to granica między
Śródmieściem a Ochotą.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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1894 r. Nowa placówka medyczna powstawała na
następujących gruntach: części majątku Wielka
Wola i Czyste lit. C o pow. 40011 m2, należącego do
Filipa Rodkiewicza, części kolonii we wsi Czyste nr
362 o pow. 963 m2, należącej do Teodora Pieńkowskiego, części majątku Wielka Wola i Czyste nr 490
o pow. 23435 m2, należącego do Bronisława Pieńkowskiego, części kolonii we wsi Wielka Wola i Czyste o pow. 2587 m2, nr 490 należącej do Bronisława
Wilmana.
Nowy szpital otworzył swoje podwoje
w 1902 r. W sumie przeznaczonych było 535 łóżek
(252 dla mężczyzn, 270 dla kobiet i 13 dla dzieci).
Szpital Starozakonnych był w tamtym okresie jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych
w Warszawie.
W czasie II wojny światowej budynek znalazł
się poza granicami getta – na przełomie 1940 i 1941
roku oddział zakaźny przeniesiono na ulicę Żelazną
86/88, chirurgiczny na ul. Leszno 1, a ginekologiczny
na ul. Tłomackie 4.

Towarzystwo Opieki
nad Ubogimi Matkami i Ich Dziećmi
ul. Hoża 70.
Założone w 1805 r. w celu udzielania pomocy ubogim kobietom w ostatnim okresie ciąży oraz
po odbyciu połogu, w przypadku braku środków do
życia i niemożności utrzymania siebie i dziecka. Wyznaczało również wysokość zapomóg. W drastycznych wypadkach oddawało dzieci na wychowanie
na wieś.

Szpital Ujazdowski – rok 1920.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

42

Towarzystwo zrzeszało 393 członków założycieli, którzy wnieśli jednorazowo po 550 rb. każdy
lub zobowiązali się wpłacać przez 10 lat po 25 rb.
rocznie. Członkowie rzeczywiści, których było 24
– wpłacali w przeciągu 3 lat po 25 rb. rocznie. Natomiast członkowie zwyczajni – w liczbie 359, płacili
po 5 rb. rocznie.
Zarząd spoczywał w rękach Rady Opiekuńczej składającej się z 20 osób: 10 pań i 10 panów.
W razie ustąpienia członka następcę wybierało
walne zgromadzenie, które też dokonywało wyboru członków do Rady Opiekuńczej i Komitetu
Gospodarczego, zatwierdzanego przez generała
– gubernatora warszawskiego. Funkcję prezesa
pełnił – Władysław hr. Sołtan, członkami byli: Maria
hr. Kossakowska, Antonina Twarowska, Wanda Wilczyńska i dr W. Trychowski.
Przytułek położniczy przy ul. Hożej był w stanie obsłużyć ponad 400 kobiet rocznie, ok. 40 dzieci
zwykle umieszczano na wsi, a pod opieką zakładu
pozostawało ok. 123 dzieci. Liczba miejsc stałych
wynosiła 21 (13 łóżek dla rodzących, 8 łóżek dla matek karmiących) oraz 1 łóżko dla położnic z gorączką
połogową.
Majątek organizacji stanowiły domy: przy
ul. Hożej – wyceniony na 44.016 rb. i przy ul. Wspólnej 69 – o wartości 9.000 rb.; depozyt bankowy nie
przekraczał 2.000 rb.; dochód – 12.069 rb. rocznie.

Szpital Ujazdowski Wojskowy
Al. Ujazdowskie 6/8.
Założony w 1815 r. w epoce napoleońskiej
obsługiwał armię cesarza, która odsyłała tu swych
rannych z pól bitewnych na terytorium Rzeczypospolitej. Szpital poza zamkiem ujazdowskim
mieszczącym niegdyś koszary królewskie zajmował
20 budynków rozsianych
w parku. Do chwili obecnej zachowały się raptem
dwa, jeden mieszczący
Centralną Bibliotekę Lekarską i drugi do niedawna zajmowany przez przychodnię balneologiczną.
Zamek wraz z towarzyszącymi pawilonami był
wielokrotnie przebudowywany i adaptowany do
celów leczniczych, m.in.
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w 1852 r. przez Jerzego Voelcka. Większość pawilonów wyburzono w 1971 r. podczas budowy Trasy
Łazienkowskiej. Zamek służący przez całą wojnę
i okupację jako szpital, po 1945 r. został wysadzony
przez armię sowiecką, odbudowany później na Centrum Sztuki Współczesnej.

Instytut Oftalmiczny
im. Ks. E. Lubomirskiego
ul. Smolna 8.
Założony 31 sierpnia 1827 r. z zapisu Edwarda ks. Lubomirskiego (1796-1823), poety i dyplomaty, pracownika poselstwa rosyjskiego w Berlinie,
zmarłego w wyniku śmiertelnego postrzału w pojedynku. Początkowo Instytut mieścił się w wynajętym
budynku przy ul. Ś-to Krzyskiej (ob. ul. Świętokrzyska). W 1835 r. przeniesiony został do zakupionej
kamienicy przy ul. Marszałkowskiej, z której w 1870
roku został kolejny raz wyprowadzony, tym razem na
ulicę Smolną, do nowoczesnego gmachu przystosowanego do specyficznych funkcji, z ciemnią, salami
diagnostycznymi i salą operacyjną.
W 1904 r. posiadał 50 łóżek dla chorych na
różne schorzenia oczu. W tym okresie rocznie leczyło się 553 pacjentów, 58.059 skorzystało w tym roku
z porad udzielonych przez lekarzy w przyszpitalnym
ambulatorium. Instytut posiadał 93.814 rb. kapitału,
a wartość jego nieruchomości wyszacowana została
na 140.150 rb. Wydatki wyniosły 14.038 rb., a dochody 15.151 rb. Na czele zarządu z ramienia rodziny fundatora stał Jan Tadeusz ks. Lubomirski (1826-1908),
właściciel dóbr na Wołyniu, mieszkający w Warszawie przy ul. Wareckiej 3. Jak podaje Kalendarz na
Pogotowie Ratunkowe w Warszawie z 1904 r. przed
II wojną światową placówka dysponowała 82 łóżkami. Istniała do 1944 r. Ostatnim kuratorem był książę
regent, Zdzisław Lubomirski (1865-1943), syn
poprzedniego, prawnik,
u którego ogromna aktywność społeczna zrodziła się podczas trwania I wojny światowej.

Szpital Najświętszej Maryi Panny
na Pradze
ul. Panieńska 10.
Powstał w 1868 r. z trzema oddziałami: internistycznym, chirurgicznym i ginekologicznym oraz
wyodrębnionym oddziałem dla przewlekle chorych
(chronicznych). Łączna liczba łóżek wynosiła 322.
Personel administracyjny składał się z kuratora radcy
st., dr. W. Kryże, intendenta, J. Łapińskiego, buchaltera, S. Rębalskiego, sekretarza – F. Fitkała. Personel
lekarski składał się z lekarzy stałych i dochodzących. Szpital świadczył opiekę medyczną wszystkim mieszkańcom Pragi. Posiadał 135 miejsc, ale
w 1901 r. odnotowano w nim pobyt 176 pacjentów.
W 1900 r. do użytku oddano zachowany do chwili
obecnej pawilon stojący frontem do ul. Panieńskiej
i wyremontowano wcześniej powstałe budynki
z 1868 i 1895 r., które przy okazji nieco zmodernizowano. Obecny budynek frontowy od pl. Weteranów,
powstał w latach 1934-1936, w nim urządzono m.in.
ambulatorium i izbę przyjęć.

Szpital Dziecięcy
ul. Aleksandria 25 (ob. ul. Kopernika).
Został otwarty 23 września 1868 r. dzięki
zbiórkom publicznym i zapisom prywatnym staraniem dr. Antoniego Sikorskiego (1834-1913). Posiadał 3 oddziały: interny (wewnętrzny), chirurgii oraz
chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Ogółem dysponował 153 łóżkami. Zarząd składał się z 5 członków, w 1904 r. byli nimi: dr Antoni Sikorski (założyciel) – wybrany na prezesa zarządu, a zarazem lekarz
naczelny. Ordynatorami tutejszych oddziałów byli:
dr Leon Dudrewicz, Józef Peszke, A. Malinowski,
A. Dobrzański, E. Dytel, Z. Dobrowolski, A. Grużewski,

Szpital Dziecięcy
– rok 1894.
Ze zbiorów
Tadeusza W. Świątka.
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Sala chorób wewnętrznych Szpitala Dziecięcego
– rok 1894. Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Sala operacyjna Szpitala Dziecięcego – rok 1894.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

L. Rabek, W. Sawicki, W. Rodys, K. Orzeł. Funkcję lekarza dyżurnego sprawował dr D. Wójcicki, mający
do pomocy dwóch asystentów: H. Czarkowskiego
i I. Wołyńskiego. Rocznie mogło być leczonych ponad 1400 dzieci, a z porad ambulatorium korzystało
ponad 30.000 małych pacjentów.
Kapitał żelazny tego szpitala sięgał kwoty
110.000 rb., wartość samej nieruchomości wynosiła
ponad 200.000 rb. Kapitał obrotowy to 43.100 rb.,
podczas gdy wydatki roczne sięgały 27.200 rb. Zakładany planem budżet na lata następne był zaokrąglany do kwoty 30.000 rb. Do szpitala przyjmowane
były dzieci do lat 13, dotknięte wszelkimi chorobami, poza umysłowymi, syfilisem i zaraźliwym zapaleniem oczu.

Dochody schroniska nie przekraczały 15.000 rb.
W 1902 r. przebywało w nim 95 kobiet i 52 mężczyzn, w tym tylko 2 płacących.

Schronienie dla Nieuleczalnie Chorych
im. Feliksa hr. Sobańskiego
ul. Nowowiejska 32.
Założone w 1873 r., początkowo dla zaledwie czterech chorych, przez Feliksa Hilarego
Michała hr. Sobańskiego (1833-1913). Już po roku
posiadało we własnym budynku 160 miejsc stałych. Mogli w nim przebywać bezpłatnie paralitycy
i chorzy nieuleczalnie. Zakład utrzymywał na stałe kapelana, posiadał czytelnię. Na jego czele stał
zarząd złożony z Feliksa hr. Sobańskiego i czterech
członków: Ludwika Górskiego, rzeczywistego radcę
stanu, Jana Byszewskiego, Andrzeja Gawrońskiego
i Jana Pawła Łuszczewskiego, oraz opiekunek: Eugenii Czerwiakowskiej, Marii Balińskiej i Marii Szymanowskiej. Nadzór bezpośredni nad instytucją
sprawowała przełożona – Pelagia Pągowska, mająca do pomocy 32 osoby służby i 4 dozorczynie.
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Szpital Wolski
ul. Wolska 4.
Powstał w 1876 r. dla leczenia chorób wewnętrznych na 75 łóżek. Rocznie mogło się w nim
leczyć 1.100 pacjentów, a porad ambulatoryjnych
udzielano 32.820. Kapitał zapasowy szpitala w 1902
roku wynosił 36.093 rb., dochód roczny – 15.500 rb.
a wydatki na leczenie i administrację zamykały się
kwotą ca 22.800 rb.
Administracja szpitala wyglądała następująco: kurator – Bolesław Chorąży, intendent – Al. Żytkiewicz, urzędnik kancelarii – Wł. Kaczorek. Personel
lekarski to: naczelny lekarz – dr med. M. Sadowski,
ordynator, A. Wejssel, E. Biernacki, Fr. Kijewski,
A. Manduk, lekarze ambulatorium: Z. Monsiorski,
J. Luxenburg, H. Uliński, J. Szlifsztein, S. Popławski,
S. Rychter i A. Tuchendler, asystenci: L. Zembrzuski,
B. Bartkiewicz, J. Kizler, B. Szybowski, lekarz dyżurny:
J. Jarzyński. Opłata dzienna to od 50 – 1 rb.

Dom Schronienia św. Ducha
– Oddział dla Starych Sług i Robotników
ul. Przyrynek 4.
Oddział został otwarty 1876 r. dla zapewnienia opieki starym, dobrze prowadzącym się służącym
i wyrobnikom. Posiadał 135 miejsc, ale w 1901 roku
odnotowano pobyt w nim 176 pensjonariuszy. Tutaj przyjmowani byli ludzie wszelkich wyznań, bez
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względu na stan cywilny. Kandydat musiał złożyć
metrykę urodzenia, świadectwo kontroli służących
lub robotników, poświadczenie dobrego prowadzenia się i zatrudnienia z ostatnich dwóch lat, świadectwo niekaralności. Podanie należało adresować
na imię i nazwisko kuratora. Kalectwo lub choroba
decydowała o kolejności przyjęcia. Placówkę prowadziła rada miejska.

Szpital Dziecięcy
im. Małżonków Bersohn i Bauman
ul. Sienna 60 z drugim wejściem
od ul. Śliskiej 55.
Wybudowany został z funduszy Majera
Bersohna (1787-1873) i jego córki Pauliny Bauman
w roku 1878. Postawiony z myślą o żydowskich dzieciach przyjmował wszystkich potrzebujących bez
wglądu w wiarę. W 1904 r. zarząd spoczywał w rękach
komitetu w składzie: Mathias Bersohn (1824-1908)
– pełniącego funkcję prezesa, Jana Bersohna, Władysława Bersohna, protektorek w osobach: Pauliny
Bauman i Cecylii Bersohn oraz lekarza naczelnego,
dr S. Portnera. Intendentem był Stanisław Centnerszwer, a sekretarzem – M. Huzarski. Personelowi
lekarskiemu przewodził dr: S. Portner, nominowany
na naczelnego lekarza placówki, któremu podlegali
ordynatorzy: J. Kramsztyk, A. Poznański, A. Koral. Lekarzem dyżurnym był dr I. Szenhak. W ambulatorium
przyszpitalnym pracowali: F. Winawer, S. Meyersohn,
M. Wolfsohn, M. M. Kraushar, J. Eliasberg, Ludwika
Natanblut-Cejtlin, M. Halpern, J. Fryde, A. E. Tuchendler i J. Wertheim.
Szpital dysponował 35 łóżkami – w ciągu roku
leczyło się w nim 541 dzieci bezpłatnie, a 38.582
udzielono porad bezpłatnych w ramach ambulatorium, 157 dzieciom zaszczepiono ospę. W latach
1903-1912 pracował w nim Janusz Korczak. Szpital
posiadał bogatą bibliotekę z zapisu prezesa zarządu zawierającą 1.558 dzieł lekarskich z dziedziny
pediatrii, z której korzystali profesorowie i studenci
Wydziału Lekarskiego UW. Kapitał zapasowy placówki wynosił 90.000 rb., nieco ponad tę kwotę liczyła
wartość nieruchomości.
W roku 1923 szpital został zamknięty ze
względu na trudności finansowe – zapisy testamentowe w związku z szalejącą w kraju hiperinflacją
uległy dewaluacji. Sytuację uratowała Anna Braude-Hellerowa (1888-1943) i placówkę ponownie
otwarto, już nie pod zarządem Fundacji Bersohnów

i Baumanów, a Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W czasie II wojny światowej szpital znalazł się w granicach
„małego” getta. Po jego likwidacji chorych przeniesiono do gmachu na rogu Żelaznej i Leszno. Budynek po wyłączeniu z granicy getta, do października
1944 r., nadal służył dzieciom. Po wojnie do 1952 r.
znajdowała się w nim siedziba Centralnego Komitetu Żydów Polskich, później został ponownie dostosowany do potrzeb szpitalnych.

Schronienie św. Władysława
dla Paralityków
ul. Belwederska 4.
Powstało w 1881 r. z fundacji Władysława
hr. Czarneckiego (ok. 1845-1918), miało na celu
bezpłatne utrzymanie osób sparaliżowanych obojga płci, nie posiadających środków utrzymania. Nie
przyjmowało umysłowo chorych, epileptyków, osób
dotkniętych chorobami skórnymi lub ocznymi. Zamożniejszych paralityków utrzymywało za opłatą. Na
czele zarządu stał rzeczywisty radca, Aleksander Gagatnicki, pełniący z wyboru funkcję prezesa, a poza
nim w skład tego gremium wchodzili: dr A. Kruszewski, Feliks hr. Grabowski, Józef Pius Dziekoński,
Stanisław Kwapiński, a funkcje opiekunek pełniły:
Maria Czarnecka i Julia Wiemanowa. Przełożoną była
Felicja Piotrowska. Zakład dysponował 85 miejscami
dla obłożnie chorych – sparaliżowanych, i liczba ta
zwolna rosła z roku na rok. Dzienny koszt utrzymania chorego wynosił w nim 34 rb. i 76 kop. Kapitał
wieczysty z zapisu fundatora wynosił 100.000 rb.
Wartość nieruchomości z domem mieszczącym zakład wynosiła 75 tys. rb. Roczny dochód szacowano
na 11.543 rb. Istniał do 1954 r.

Schronienie dla Nauczycielek
ul. Chmielna 25.
Założone w 1882 r. celem otoczenia opieką i pomocą nauczycielek pozostających w służbie
rządowej i pracujących prywatnie, które z uwagi na
wiek, choroby lub kalectwo nie mogły wykonywać
wyuczonego zawodu i nie miały środków na utrzymanie. Liczba członków założycieli była nieograniczona – w 1910 r. było ich 245, którzy wnieśli po
3.000 rb. jednorazowo lub w ratach – po 150 rb.
Schronisko dysponowało początkowo 40
miejscami, a w 1910 r. przebywało już w nim 210
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nauczycielek. Fundusz wieczysty wynosił 34.625 rb.,
wydatki zamykały się kwotą 15.250 rb., a dochód
z tytułu wpłat to ok. 12.800 rb.
Funkcję prezesa rady pełniła Emilia Bloch,
a prezesa schroniska – Maria ks. Woroniecka. Stałym
lekarzem była Anna Dobrska. Instytucja prowadziła
również Dom Emerytek w Zielonce pod Warszawą.

Schronienie dla Nieuleczalnie Chorych
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Żytnia 36.
Powstało w 1882 r. z inicjatywy Augusta
Schoenfeldera (ok. 1826-1900), jubilera prowadzącego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
wytworny sklep ze swymi wyrobami. Wziął on na
siebie trud sfinansowania całego przedsięwzięcia,
ale przyłożył się do tego również przemysłowiec
branży garbarskiej – Stanisław Leopold Pfeiffer
(1856-1919), który zapewnił pieniądze na dalszą
egzystencję placówki. Kolegium kościelne oddało
do ich dyspozycji plac przy ul. Żytniej 36, na którym
w rekordowym tempie jednego roku powstał piętrowy budynek, mający pomieścić ok. 50 pensjonariuszy. Już 27 września wymienionego roku odbyło
się jego poświęcenie. W 1889 r. dobudowano drugie piętro oraz pralnię, co wpłynęło na zwiększenie
liczby chorych.
Ta szczególnie potrzebna w mieście placówka rozwijała się pomyślnie dzięki ofiarności rodziny Pfeiffrów i wiernych całego zboru, którzy nie
szczędzili pieniędzy w kolejnych zbiórkach. Opiekę
nad chorymi sprawowały 3 diakonice, specjalnie
przeszkolone do zajmowania się chorymi szczególnej troski, oraz personel pomocniczy, zatrudniony
przez Kolegium kościelne.
W 1898 r. nastąpiła kolejna
rozbudowa i modernizacja
obiektu, tak iż przebywało
w nim blisko 80 chorych,

Szpital św. Stanisława
w okresie
międzywojennym.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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w większości nie wyznawców, na co dozwalał statut
placówki, mówiący o tym, że przyjmuje wszystkich,
bez różnicy wyznania. W 1902 r. było już blisko 100
pacjentów, w budynku zainstalowano kanalizację, wanny, wodociągi, unowocześniono pralnię.
Wówczas była to jedyna tak nowoczesna placówka
w Warszawie.
Dobrze prosperującą instytucję postanowiono połączyć z Domem Starców prowadzonym
od 1843 r. przy ul. Erywańskiej 4 (ob. ul. Kredytowa).
W związku z tym dobudowano potężny korpus do
istniejącego budynku. Ostateczne połączenie obu
placówek nastąpiło w 1903 r. Ogólna liczba pensjonariuszy wynosiła wówczas 136 chorych, a w 1905 r.
już 185. Według tego samego źródła w 1935 r. było
ich 201. Podczas Powstania Warszawskiego dom podzielił los wszystkich instytucji zborowych.

Szpital Miejski Św. Stanisława
ul. Wolska 35.
Wzniesiony w 1885 r. dla chorych zakaźnych,
posiadał 120 łóżek. Leczyło się w nim przeciętnie
1.400 pacjentów rocznie. Dysponował nieruchomością, na której stały zabudowania o wartości łącznej
200.000 rb. Wydatki wynosiły 45.300 rb., a dochody
33.350 rb. Formalności przy przyjęciu były jak w innych szpitalach – przyjmowano chorych gorączkujących. Szpital posiadał do przewozu karetkę konną.
Administracja: kurator – dr med. J. Weszebor,
intendent – M. Pietruszka, sekretarz – Wł. Kruszewski,
personel lekarski: lekarz naczelny – dr med. F. Sommer, st. ordynator, I. Weber; ordynatorzy: St. Radziszewski, W. Dąbrowski, asystent chirurga, J. Gerlach,
lekarz dyżurny: R. Gutowski.
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Dom Kalek
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Nowo-Żytnia 36.
Powstał w 1887 r. w celu opieki nad kalekami. Dysponował 80 miejscami. Kandydaci obowiązani byli złożyć podanie wraz ze świadectwem
lekarskim i dowodami, że wyznają religię ewangelicko-augsburską. Opłata za pobyt wynosiła 12 rb.
miesięcznie na salach ogólnych i 200 rb. rocznie za
pobyt w pokojach jednoosobowych. Była to placówka samofinansująca.

Dom Starców i Kalek
Zboru Ewangelicko-Reformowanego
ul. Leszno 20.
Założony w 1887 r. niemal równocześnie
z podobną placówką Zboru Ewangelicko-Augsburskiego celem opieki nad kalekami. Dysponował
10 miejscami, co stanowiło miarę liczby wyznawców.
Przyjmował starców obojga płci wyznania ewangelicko-reformowanego, mających co najmniej 60 lat,
oraz kaleki bez ograniczenia wieku. Przy zakwaterowaniu trzeba było złożyć metrykę urodzenia, dowód
meldunkowy i świadectwo lekarskie.
W skład zarządu wchodzili: pastor Fryderyk
Jelen – przewodniczący, Emilia Grodzińska, Natalia
Klink, Piotr Jacob, Ludwik Regelman, Wawrzyniec
Dickman, Kazimierz Diehl. Lekarzem ordynującym
był dr Leon Nencki.

Warszawskie Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia św. Elżbiety
ul. Smolna róg al. Jerozolimskiej
(ob. Aleje Jerozolimskie).
Powstało w 1888 r. przy ul. Smolnej, gdzie
posiadało barak drewniany mieszczący ambulatorium i pomieszczenia dla chorych na choroby
wewnętrzne. W sumie jednorazowo mogło przyjąć
24 pensjonariuszy oraz 24 przychodzącym udzielić
porady. Z czasem z porady ambulatoryjnej mogło
skorzystać 30 pacjentów. Otwarto również 2 filie: na
Pradze Północ – przy ul. Stalowej 5 i na Woli – przy ul.
Wolskiej 160.
Celem Zgromadzenia było udzielanie bezpłatnej pomocy lekarskiej ubogiej ludności bez różnicy wyznania i narodowości, poza tym przygotowanie

wyszkolonych w opiece chorych sióstr miłosierdzia
w celu opieki na wojnie, w czasie nieszczęść zbiorowych, epidemii i pożarów, a także opieka nad chorymi w szpitalach wojskowych i cywilnych.
Zgromadzenie liczyło 152 siostry, na czele
z przełożoną – żoną jenerała lejtnanta, Natalią Kożuchową. Lekarzem baraku Aleksandra III (męskiego)
był prof. Iwan Wasiliew, pomocnikiem, Eugeniusz
Francke, lekarzem baraku Marii Aleksandrówny (kobiecego) był dr A. Heinrich, a jego pomocnikiem,
dr A. Keller. Ambulatorium obsługiwali lekarze:
Guirard i Zunge. Komitet gospodarczy prócz naczelnika składał się z 5 członków. Wydatki wynosiły
42.215,87 rb., a utrzymanie samej tylko lecznicy
wynosiło 18.861,46 rb. W lecznicy bezpłatnej chorych przyjmowali lekarze zarządzający barakami,
natomiast z płatnej korzystali chorzy zarejestrowani
w administracji, a opłata za poradę kształtowała się
w granicach od 2 rb. do 5 rb. Obliczano, iż w ciągu
roku udzielano 24.668 porad w samej tylko lecznicy św. Elżbiety, natomiast w ambulatoriach na Woli
i Pradze – ponad 19.985.

Towarzystwo Zwolenników Homeopatii
ul. Nowy Świat 16.
Powstało w 1892 r. w celu zakładania i utrzymania w Warszawie szpitali homeopatycznych oraz
leczenia pacjentów lekami homeopatycznymi. Członkiem mógł zostać każdy, kto wniósł opłatę wpisowego w wysokości 2 i 3 rb. składki rocznej. W 1904 r.
liczyło 132 członków. Utrzymywało lecznicę dla chorych przychodzących i aptekę – wydawało również
miesięcznik – Lekarz Homeopata. W 1904 r. wykazywany dochód wyniósł 638 rb. przy wydatkach
w kwocie 518 rb. Organizacja posiadała w banku
kwotę 7.401 rb. 10 kop. przeznaczoną na budowę
szpitala homeopatycznego. W skład zarządu wchodzili: A. W. Wilczewski – prezes i pięciu członków:
J. Drzewiecki, Wł. Hnatkiewicz, St. Martynowski, St.
Blikle i J. Lelewel. Aptekę prowadził mgr A. Poliński.

Pogotowie Ratunkowe
ul. Leszno (pocz. 27) – późn. 58.
Założone zostało ze składek społecznych
w 1896 r. z inicjatywy lekarza i społecznika, Józefa
Zawadzkiego (1865-1937) i Konstantego hr. Przeździeckiego (1866-1909). Na rok przed otwarciem
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Jedna z wielu form
finansowania
Pogotowia Ratunkowego
– kartka pocztowa.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

Przeździecki sprowadził na własny koszt z Wiednia
trzy karety do przewozu rannych oraz niezbędne
narzędzia. Fundusz Pogotowia stanowiły składki,
ofiary indywidualne i dochody z zabaw. W 1897 r.
Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej zorganizowało pierwszą stację pogotowia przy ul. Okólnik,
którą w kilkanaście miesięcy później przeniesiono
na Leszno (od roku 1900 na Lesznie już we własnym
budynku). W pierwszym roku działalności Pogotowie otrzymało 1279 wezwań, a w 1900 – 7837. Zatrudniało już wtedy 16 lekarzy i 9 sanitariuszy, dysponowało 4 powozami i 11 końmi.
W 1937 r. Pogotowie zatrudniało 77 osób,
w tym 33 lekarzy, tabor liczył 12 karetek samochodowych. W cytowanym roku udzieliło pomocy
35.537 poszkodowanych; wydatki w tym czasie wynosiły 213,9 tys. zł, a subwencja od miasta wyniosła
56,3 tys. zł. Na Lesznie przetrwało do roku 1940,
gdzie ciągle znajdowała się centrala warszawskiego
Pogotowia Ratunkowego, z oddziałem przy ul. Hożej uruchomionym dopiero w 1928 r. Przez cały czas
swego istnienia, do wybuchu II wojny światowej,
Pogotowie było instytucją społeczną utrzymywaną
ze składek, zbiórek, własnych wydawnictw – dofinansowywane jedynie
z kasy miejskiej.

Salka
Pogotowia Ratunkowego.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

48

Schronisko dla Kobiet Samotnych
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Elektoralna 23.
Powstało w 1898 r. z inicjatywy Zboru Ewangelicko-Augsburskiego. Początkowo mieściło się
w wynajętym lokalu przy ul. Nowy Świat 17, z którego
wkrótce przeniosło się na ul. Warecką 14. Kobiety samotne mogły w nim spędzać wolny czas. Jak podaje
Zwiastun Ewangelicki z 1900 r. – 5 kobiet mieszkało
tam na stałe, chwilowo – 10 i ok. 15 przychodziło.
W 1904 r. Schronisko przeniesiono do budynku parafialnego przy ul. Erywańskiej 2 (ob. ul.
Kredytowa), do pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez dom Starców i Sierot. Pod tym adresem
przetrwało ono przypuszczalnie do ok. 1920 r. Brak
dokumentów sprawia, iż dalsze jego losy nie są znane. Faktem jest, iż korzystały z niego kobiety w wieku od 16-35 lat, pozbawione rodziny, krewnych lub
opiekunów, mieszkające stale w Warszawie. Przeznaczono dla nich 6 łóżek na pobyt stały i 10 czasowy, kilkudniowy lub na jedną noc dla przyjezdnych.
Łóżka oddzielone były zasłonami. W ramach tak
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wygospodarowanego pomieszczenia przy każdym
łóżku z osobna stała szafa na ubrania, krzesełko
i maleńki stolik. Pensjonariuszki mogły otrzymać
rano i wieczorem gorącą herbatę lub kawę oraz
obiad. Opłaty były minimalne. Kobiety nie mogące
płacić, dzięki dofinansowaniu parafii ewangelickiej,
mogły przebywać tam darmo. Zainteresowanym
pomagano w znalezieniu pracy dającej godziwy zarobek, dzięki temu mogły się samodzielnie utrzymać
i ustępowały miejsca następnym potrzebującym.
Zborowe Schronisko dla Kobiet Samotnych
działało w ramach szerszej organizacji Warszawskiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony
Kobiet (o którym jest mowa wcześniej), w którego
statucie znajdował się następujący zapis: „Celem
Towarzystwa jest ochrona dziewcząt i kobiet od
upadku oraz pomoc kobietom upadłym do powrotu na uczciwą drogę”. I dalej: „Towarzystwo otwiera
zakłady oddzielne dla każdego wyznania chrześcijańskiego, w którym opiekę i zarząd powierza osobom tegoż wyznania” (Zwiastun Ewangelicki, 1903).
Sprawozdania z następnych lat do wybuchu I wojny światowej wskazują na stały rozwój Schroniska,
a liczne zapisy pozwalały na dalsze utrzymanie tej
pożytecznej instytucji.
Na dworcach kolejowych rozwieszano plakaty ostrzegające samotnie podróżujące kobiety
przed radami i usługami ze strony osób nieznanych:
„Należy się zwrócić do członków Towarzystwa z opaską żółto-niebieską lub naczelników stacji; kobiety
młode znajdą odpowiednie pomieszczenie a także
pomoc w uzyskaniu dla siebie zajęcia za pośrednictwem Schronienia tymczasowego dla kobiet. Kobiety
podróżne wyznania katolickiego przy ul. Mazowieckiej 11, ewangelickiego – ul. Elektoralna 23”.

prawnik, pełniący z wyboru funkcję prezesa. Wiceprezesem był Konstanty ks. Lubomirski, skarbnikiem
– dr Korniłowicz, a funkcję sekretarza przyjął na
siebie dr Rychliński. Obok nich członkami zarządu
byli jeszcze: pp. Bobrowski, dr Bucelski, sędzia Kronenberg, sędzia Mondelhawer, adwokat Papieski,
dr Rembieliński, dr Wisłocki i dr Wiesel.

Schronisko dla Kobiet
p.n. „Dom Św. Jadwigi”
ul. Wiejska 16.
Powstało w 1901 r. w celu zapewnienia pannom w wieku od 14 do 30 lat, pozbawionych środków, utrzymującym się z pracy fizycznej (ręcznej),
całkowitego utrzymania, tj. mieszkania i całodziennego wyżywienia możliwie za umiarkowaną opłatą,
ponadto wyszukanie dla nich odpowiednich zajęć
i stałego zabezpieczenia ich bytu materialnego.
Kapitał Schroniska w gotówce wynosił 3.000
rb. zebranych ze składek jednorazowych i rocznych
członków, których w 1902 r. było już 115. Wpłacali
oni minimum po ok. 5 rb. rocznie. Członkiem mógł
zostać każdy deklarujący regularne opłacanie składek rocznych. Na czele stał komitet złożony z prezes
– Władysławowej margrabiny Wielopolskiej, wiceprezes, Henrykowej hr. Potockiej, skarbnika – Michałowej ks. Woronieckiej, intendentki, Adamowej Herse’owej i hr. Mycielskiej, sekretarki – Ośmiałowskiej
oraz członków: Julii hrabianki Aleksandrowiczówny,
Maciejowej ks. Radziwiłłowej.

Towarzystwo Opieki nad Chorymi
Pozaszpitalnymi p.w. Św. Antoniego
ul. Włodzimierska 1 (ob. ul. Czackiego).

Towarzystwo Opieki
nad Nerwowymi i Umysłowo Chorymi
w Warszawie
ul. Włodzimierska 1 (ob. ul. Czackiego).
Utworzone w 1900 r. w celu opieki nad nerwowymi i umysłowo chorymi poprzez otwieranie
zakładów mogącymi podjąć profesjonalną opiekę
nad tymi chorymi przy zapewnieniu im stałej fachowej pomocy medycznej.
Na dzień 31 grudnia 1902 r. Towarzystwo
wykazało majątek wartości 15.132 rb. powstały ze
składek 450 członków. Zarząd tworzyło 11 osób, na
którego czele stał red. Stanisław Libicki (1852-1933),

Powstało 12 sierpnia 1901 r. w celu udzielania pomocy i udostępnieniu czasowego pomieszczenia ubogim chorym, którzy aktualnie nie znajdują
dla siebie miejsca w żadnym szpitalu warszawskim,
a także nie mają spokojnego miejsca do przebywania w czasie choroby we własnym mieszkaniu.
Takim pacjentom Towarzystwo udzielało bezpłatnej
pomocy lekarskiej w swoich lecznicach i ambulatoriach, zakupywało leki i starało się zapewnić spokojne miejsce na okres trwania choroby.
Dożywotnim prezesem Rady opiekuńczej
była główna pomysłodawczyni organizacji – hrabianka Julia Aleksandrowiczówna. Funkcję wiceprezesa
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Wnętrze Baraku
dla Chorych Starców
(rok 1909).
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

pełnił ordynat Maurycy hr. Zamoyski (1871-1939),
skarbnikiem był dr Roman Skowroński, sekretarzem
– dr Adam Leśniowski, naczelnym lekarzem organizacji był dr Roman Skowroński, a lekarzem kierującym ambulatorium przy ul. Włodzimierskiej (ob. ul.
Czackiego) był dr Juliusz Wiśniewski.
Środki materialne Towarzystwo pozyskiwało
z dobrowolnych ofiar i składek członków. Udzielało porad i konsultacji w swoim ambulatorium we
wszystkich specjalnościach medycznych. Liczba
członków w końcu 1903 r. wynosiła 148, opłacających składki po 10 rb. rocznie. Nowo przyjmowani
członkowie podlegali balotowaniu.

Przytulisko
ul. Wilcza 3.
Utworzone dla zubożałej szlachty w 1902 r.
oraz kobiet bezdomnych, które po przeszkoleniu
pielęgnowały chorych w domach prywatnych bez
względu na religię. Już w pierwszym roku istnienia
przyjęło 124 osoby. Dochody sięgnęły 9.008,11 rb.,
wydatki wyszacowano na 6.946,53 rb. Majątek przytuliska wynosił 50.190,03 rb. Na czele zarządu stał
prezes – szambelan Stanisław hr. Kossakowski. Poza
nim w skład zarządu wchodzili: Anastazy Siemieński,
Michał ks. Woroniecki, ks. Stanisław Radzikowski.
Funkcje opiekunek sprawowały: Zofia z Bower de
Saint Clairów hr. Stanisławowa Kossakowska i Teresa
z hr. Zamoyskich Jakóbowa hr. Potocka.

Praga – Barak dla Chorych Starców (rok 1909).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Barak dla Chorych Starców
ul. Floriańska 1.
Ustawiony został w 1906 r. obok kościoła św. Floriana przez znanego społecznika dr. Józefa Tchórznickiego. Mógł zapewnić gościnę jednocześnie
120 potrzebującym. Jednak ok. 42% jego lokatorów
nie ukończyło 60 roku życia. Byli wśród nich mężczyźni tak zbiedzeni, iż wyglądali na starców, mimo
nieosiągnięcia sędziwego wieku. U licznych stwierdzano nieuleczalne choroby, przez co nie nadawali
się do jakiejkolwiek, nawet najlżejszej pracy. Było to
potwierdzeniem słów wypowiedzianych przez Bolesława Prusa: „(...) Dzięki małej opiece nad dziećmi,
niedostatecznym pokarmom, bezładnemu trybowi
życia i pracy, dzięki ciemnocie, niechlujstwu i nędzy,
przeciętny Polak żyje ok. 33 lat, podczas gdy dzięki
przestrzeganiu obowiązków względem hygieny, długość życia przeciętnego Anglika wynosi 53 lata. (...)”.

PLACÓWKI MEDYCZNE I OPIEKI PALIATYWNEJ
Szpital Położniczy św. Zofii
ul. Żelazna 90.
Otwarto go w 1912 r. dzięki inicjatywie
doktora Zaborowskiego oraz w dużej mierze dzięki
hojności bankiera Leona Goldstanda (1871-1926),
właściciela Zaborowa i Zaborówka pod Warszawą.
„(...) Dzięki przystępnym ofertom, złożonym przez
przedsiębiorców, i współudziałowi Komitetu budowy,
do którego weszli zaproszeni obywatele, szpital zdaniem rzeczoznawców, zbudowany został niezwykle
tanio. Budowla mimo to przedstawia się dostatnio
i okazale (...)”. Tygodnik Illustrowany, 20 stycznia 1912.

zgodnie z aktem fundacyjnym, objęła Zofia Szlenkier, absolwentka kursu pielęgniarstwa w Szkole
Pielęgniarstwa założonej przez Florence Nightingale przy Szpitalu św. Tomasza w Londynie. Szlenkierówna zajmowała się sprawami administracyjnymi
i finansami placówki, sama prowadząc renomowaną szkołę pielęgniarstwa. Szpital przetrwał do
wybuchu powstania, po wojnie w jednym z ocalonych pawilonów do 1950 r. mieściła się przychodnia pediatryczna.

Kasa Chorych
ul. Mariańska 1.

Szpital Dziecięcy im. Karola i Marii
ul. Leszno 136.
Został wybudowany w latach 1911-1913
według projektu Czesława Domaniewskiego z fundacji Zofii Szlenkierówny (1882-1939), córki właściciela (nosił imiona jej rodziców) jednej z większych
garbarni w Warszawie i założyciela fabryki firanek,
tiulu i koronek. Składał się z 9 wolnostojących pawilonów usytuowanych na rozległej parceli pomiędzy
ulicami: Leszno, Karolkową a Żytnią. Nowoczesne
budynki posiadały duże okna, były wyposażone
w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną i centralne ogrzewanie. W pierwszym pawilonie znajdowała się portiernia i mieszkanie naczelnego
lekarza, w drugim – ambulatorium i boksy segregacyjne umożliwiające jednokierunkowy ruch chorych, w kierunku gabinetów i sal chorych. Groźne
choroby wieku dziecięcego: szkarlatyna i dyfteryt,
miały wydzielone pawilony. Łącznie szpital posiadał
100 łóżek.
Pierwszym naczelnym lekarzem i dyrektorem szpitala był dr n. med.
Józef Brudziński (18741917), pediatra i neurolog,
od 1915 r. rektor Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący Rady Miejskiej
m. Warszawy. Po jego
śmierci stanowisko dyrektora przejął dr n. med. Władysław Ludwik Szenajch
(1879-1964),
późniejszy
Minister Zdrowia w II RP.
Funkcję kuratorki szpitala,

Kasa Chorych m. Warszawy powstała w 1920
roku. Udzielała pomocy lekarskiej oraz zasiłków pieniężnych swym członkom oraz ich rodzinom w przypadku choroby oraz śmierci. Miała swoje pogotowie,
prowadziła 20 ambulatoriów, 9 przychodni dentystycznych oraz kilka innych lecznic.
Przez prawie dwa lata budynek ubezpieczalni
(to jedyny dziś przedwojenny budynek przy ulicy
Mariańskiej) stał na terenie getta. Przeniesiono tu
wtedy ze szpitala na Czystem Szkołę Pielęgniarstwa,
kierowaną przez Lubę Blum (1905-1973), instruktorkę pielęgniarstwa.

Zarząd Kasy Chorych – rok 1925.
Siedzą od lewej: A. Mencel, E. Kobryner, K. Koralewski,
przew. J. Żarkowski, wiceprzew. A. Szczypiorski.
Stoją (od lewej): A. Rauer, W. Preiss, L. Weinberg,
S. Pronaszko, J. Niemczyk.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Kolonia dla bezdomnych na Annopolu
– rok 1929.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

Kolonia dla bezdomnych
Annopol.
Kolonia domów dla bezdomnych na Annopolu powstała w 1927 r. Była jedną z dwóch największych przed II wojną (obok Żoliborskiej). W 1928 r.
liczyła 35 budynków mieszkalnych (10 murowanych, 15 drewnianych i 10 o konstrukcji mieszanej)
oraz 4 gospodarcze. Budynki murowane były parterowe, długości 36,5 metra i szerokości 11,15 m.
W każdym z nich było po 20 mieszkań jednoizbowych (z jednym oknem) o pow. 17,25 m2, oddzielna sionka (1,02 m2), spiżarnia oraz piwnica z oddzielnym wejściem. Budynki drewniane o długości
34 metrów i szer. 10,75 m. liczyły po 16 mieszkań
jednoizbowych (z dwoma oknami) o pow. 20 m2
(reszta urządzeń była taka sama, jak w budynkach murowanych). Budynki mieszane o dł. 32 m.
i szer. 12 miały ściany magistralne murowane, od
zewnątrz otynkowane – znajdowało się w nich po
20 lokali jednoizbowych (z jednym oknem) o pow.
16,75 m2 urządzonych jak w wymienionych domach. Ogółem cała kolonia posiadała 11.337,75 m2
powierzchni mieszkalnej o kubaturze 32,846 m3.
Dysponowała wodociągiem (na 27 zdrojów i 17
hydrantów), ale nie miała kanalizacji. Oświetlenie
było tylko zewnętrzne (gazowe). Na terenie schroniska był żłobek, świetlica, czytelnia i ambulatorium zatrudniające 7 osób. W ramach Stołecznego
Komitetu Obywatelskiego działała kuchnia wydająca bezrobotnym i ubogim obiady, a także kuchnia dla dzieci Komitetu „Osiedle”.

Mokotowski Ośrodek Zdrowia
ul. Puławska 91.
Powstał w 1930 r. z inicjatywy dr. Stanisława
Stypułkowskiego (1886-1956), wielkiego społecznika, animatora kultury, twórcy amatorskiego teatrzyku, a nade wszystko popularnego na Mokotowie
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lekarza, który do wybuchu II wojny światowej pełnił
w Ośrodku funkcję kierownika. Ten – pierwszy w dziejach Mokotowa – Ośrodek Zdrowia, sfinansowany
przez władze miejskie, należał do najlepiej prowadzonych placówek stolicy. Wyposażony w ambulatorium, gabinety specjalistyczne oraz laboratorium
analityczne, zatrudniał wykwalifikowany personel
medyczny. Zdał on egzamin szczególnego poświęcenia po wybuchu wojny i podczas Powstania
Warszawskiego.
Dr Stypułkowski był również pomysłodawcą obudowania pobliskiego źródełka wypływającego spod skarpy u zbiegu ulic Puławskiej i Dolnej.
Koszty urządzenia tego ujęcia wody pitnej pokrył
zarząd Warszawskich Wodociągów. Niestety zwieńczone delfinkiem i opatrzone herbem stolicy źródełko, które podczas Powstania Warszawskiego
i w pierwszych latach powojennych odegrało niebagatelną rolę w dostarczeniu wody pitnej znękanej
wojną okolicznej ludności – stosunkowo niedawno
zostało zdewastowane przez wandali.

Szpital Maltański
ul. Senatorska 40.
W okresie okupacji niemieckiej w 1939 r.
dowództwo polskiego podziemia powołało Szpital
Maltański, którego siedzibą stał się dawny pałac
Mniszchów (ob. siedziba Ambasady Królestwa Belgów), do wybuchu II wojny światowej mieszczący
Resursę Kupiecką, ekskluzywny klub towarzyski elity
kupiectwa warszawskiego. Komendantem Szpitala
Maltańskiego został kawaler Krzyża Maltańskiego
– major Stanisław Milewski-Lipkowski (1901-1989),
a pełnomocnikiem Komendy Głównej AK – Antoni
Ryszard Chaciński, nadzorujący z ramienia organizacji tę placówkę służby zdrowia.

PLACÓWKI WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
V. PLACÓWKI WYCHOWAWCZE
I OPIEKUŃCZE
Instytut św. Kazimierza
ul. Tamka 35.
Założony w 1652 r. przy domu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’ Paulo prowadził dom
wychowawczy na 110 sierot dziewcząt w wieku od
8-18 lat, które pobierały w nim naukę, w tym 85 bezpłatnie, a 15 za opłatą 85 rb. rocznie.
Instytut pozostawał pod zarządem miejskim, posiadał własną siedzibę przy ul. Tamka oraz
folwarki: Pęchery, Łbiska i Wólkę Pęcherską – warte
52.426 rb. Poza tym folwarki: Runów – 24.850 rb., Lipowa – 22.500 rb., plac o wartości 4.290 rb., place emfiteutyczne – 5.398 rb., lasy wycenione na 104.500 rb.
oraz kapitał zapasowy w kwocie 111.470 rb. Dochody roczne szacowane były w 1904 r. na 40.800 rb.
przy wydatkach wynoszących 26.513 rb.

Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych na przełomie
XIX i XX wieku. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych
pl. Św. Aleksandra 4 (ob. pl. Trzech Krzyży).
Kiedy ksiądz Jakub Falkowski (1775-1848)
w 1802 r. poznał w Szczucinie głuchonieme dziecko, postanowił mu pomóc, a także zainteresować się
problematyką tego kalectwa. Wyjechał do Berlina,
aby podpatrywać tamtejsze metody, a po powrocie w 3 lata nauczył niedołężne dziecko katechizmu oraz mowy otaczających. Władza edukacyjna
Księstwa Warszawskiego, dowiedziawszy się o jego
sukcesach, wezwała go do Warszawy i zaproponowała założenie w Warszawie Instytutu dla Głuchoniemych. Ksiądz Falkowski wyjechał tym razem na
2 lata do Wiednia, by poszerzyć swoją wiedzę, a po
powrocie w 1817 r. ów Instytut utworzył. Założyciel
tej zacnej placówki znany był z tego, że ubogich
uczniów przyjmował bezpłatnie, a własne dochody
przeznaczał na jego rzecz. W roku 1818 został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które rok później
nagrodziło go złotym medalem.
Instytut od 1827 r. mieści się we własnej siedzibie przy dzisiejszym pl. Trzech Krzyży. W 1842 r.
otwarto w nim oddział dla ociemniałych, po II wojnie przeniesiony do podwarszawskich Lasek.
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WARSZAWSKI RUCH SPOŁECZNIKOWSKI
Warsztaty szewskie
Instytutu Moralnej
Poprawy Dzieci
w Mokotowie.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

Instytut Moralniej Poprawy Dzieci
w Mokotowie
ul. Nowo-Aleksandryjska 97 (ob. ul. Puławska).
To pierwszy dom poprawczy, założony już
pod koniec XVIII w., ale po kilku latach z braku funduszy został zamknięty. Swoje podwoje ponownie
otworzył w 1830 r. przy ul. Okopowej, a w 1834 r.
został przeniesiony do nowego gmachu wystawionego na dziedzińcu Domu Przytułku i Pracy w Śródmieściu Warszawy Jednak pomysł, aby obie te instytucje ze sobą sąsiadowały nie okazał się trafiony,
więc po 20 latach przeniesiono go na ul. Ordynacką,
do dawnego pałacu Chodkiewiczów. W roku 1861,
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głównie dzięki rodzinie Pusłowskich, którzy
przekazali grunty – Ksawery hr. Pusłowski (18071874) ofiarował 15.000
rb. na budowę instytutu przy głównej arterii
Mokotowa – ówczesnej
Drodze Nowo-Aleksandryjskiej. Okazały i nowoczesny gmach zaprojektował uznany architekt Henryk Marconi.
W 1869 r. zakład otrzymał nazwę Instytutu Moralnej
Poprawy Dzieci.
Według Fryderyka hr. Skarbka (1792-1866)
– pomysłodawcy i twórcy, zakład ten miał być przeznaczony wyłącznie dla chłopców w wieku od 6-14
lat, zatrzymanych za włóczęgostwo, żebraninę lub
zakwalifikowanych przez Radę Opiekuńczą Zakładu.

Instytut Moralnej Poprawy Dzieci w Mokotowie
– rok 1896. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

PLACÓWKI WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
Dzieci mogli również oddawać zarówno rodzice,
jak i opiekunowie, pod warunkiem przedstawienia
dowodów ich nagannego zachowania. Wychowankowie, podzieleni na grupy według sprawowania,
a nie wieku czy zdolności, pobierali naukę, pracowali w warsztatach, uprawiali sporty. W tamtym
okresie był to jedyny tego typu zakład w kraju. Specjalny nacisk położono tu na naukę rzemiosł, aby dać
wychowankom fachowe wykształcenie pozwalające
w przyszłości na godziwe utrzymanie. Przyjęty do
Instytutu chłopiec miał pozostawać w nim aż do
uzyskania moralnej poprawy. W ciągu pierwszych
10 lat istnienia spośród 344 wychowanków, skierowano na naukę do rzemieślników lub umieszczono
w służbie 230, 69 oddano rodzicom ze względu na
zupełną poprawę, a piętnastu oddalono z powodu
niepoprawności.

Dom Sierot
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Karolkowa 77.
Powstał w 1839 r. – początkowo zgodnie
z uchwałą kolegium Kościelnego, sieroty przydzielano niezamożnym rodzinom o dobrej opinii, które
z tej okazji subsydiowane były przez zbór (co można by dzisiaj uznać za absolutne prekursorstwo, do
którego sprowadzono współczesne poglądy o organizacji opieki nad sierotami). Dopiero w 1857 r. wygospodarowano dwie duże sale w budynku Domu
Starców, prowadzonego przez zbór przy ul. Karolkowej. W 1866 r. w tych pomieszczeniach przebywało 20 chłopców i 10 dziewcząt – natomiast poza
domem nadal pozostawało 27 chłopców i 23 dziewczynki przekazanych do domów prywatnych.
Dopiero w 1905 r. przy ul. Karolkowej wzniesiono nowoczesny budynek, przy którym urządzono
wzorowe boisko i ogród. Większa liczba dzieci, pochodzących z różnych środowisk, nawet niewyznawców, stwarzała problemy, które starano się rozwiązywać poprzez dobór wykwalifikowanego personelu
mogącego sprostać nie tylko wychowaniu, ale również przygotowaniu zawodowemu wychowanków,
kształconych w kierunkach rzemieślniczych i ogrodnictwie, a najzdolniejszych w gimnazjach i szkołach
wyższych, co było wówczas ewenementem.
Dom Sierot przetrwał do Powstania Warszawskiego i podzielił los pozostałych instytucji
dobroczynnych warszawskiej parafii ewangelickoaugsburskiej.

Oddział Ochrony i Przedszkole
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Karolkowa 77.
W 1869 r. Konsystorz Ewangelicko-Augsburski uzyskał zgodę na założenie pierwszej ochronki
(odp. dzisiejszego przedszkola) dla ubogich dzieci.
Realizację projektu zajęło się Kolegium Kościoła
Świętej Trójcy w Warszawie. Ta, jedna z pierwszych
mieście instytucji wychowawczych powstała przy
ul. Erywańskiej (ob. ul. Kredytowa), cieszyła się dużą
popularnością. Niestety nie mogła przyjąć wszystkich zgłaszających się dzieci, w związku z czym
w 1878 r. położono kamień węgielny pod budowę
nowego, dwupiętrowego budynku przy ul. Żytniej.
Parter nowego budynku w całości przeznaczono na
Ochronę dla dzieci, natomiast piętra miały zwiększyć kubaturę Domu Starców. Ochrona otrzymała
imię Augusta Schoenfeldera (ok. 1826-1900), jubilera warszawskiego, który 10 tys. rb. przekazał zborowi
na budowę Domu dla Nieuleczalnie Chorych i taką
samą kwotę na organizację i budowę ochrony. Nowa
placówka mogła przyjąć 70 dzieci, a z uwagi na duże
zainteresowanie mieściła 150 dzieci. Uczęszczały do
niej dzieci ze środowisk niezamożnych, przeważnie
z terenu Woli. Przedszkole dysponowało zadrzewionym podwórzem, przystosowanym do zabaw
dziecięcych, wyposażonym w huśtawki, drabinki,
labirynt itp.
Obie ochrony okazały się kroplą w morzu
potrzeb, zapisywano do nich dwukrotnie więcej
dzieci, niż mogły pomieścić. Przeciążenie instytucji wygenerowało trudności finansowe, bo rodzice
uczęszczających do niej dzieci, z uwagi na sytuację
materialną, nie byli w stanie ponosić jakichkolwiek kosztów utrzymania. Ochrona przy Kredytowej została więc zlikwidowana, bo nie udało się jej
utrzymać. Natomiast druga, na Woli, przetrwała do
czasu odzyskania niepodległości i wówczas została
przekształcona w Przedszkole im. A. Schoenfeldera,
objęte nadzorem Ministra Oświaty. W okresie międzywojennym uzyskała wysoką ocenę z uwagi na wysoki poziom personelu prowadzącego i wyposażenie
w pomoce i urządzenia. Kościół Ewangelicko-Augsburski zapewnił również dzieciom stałą opieką lekarską. Władze szkolne uznały tę placówkę za najlepiej
prowadzoną i wyposażoną w stolicy. Do wybuchu
wojny uczęszczało tu 80-90 dzieci. Budynek został
zniszczony w 1944 r. i po wojnie nie został odbudowany, co też łączyło się z zakazem reaktywowania
przedszkola po 1945 r. przez władze komunistyczne.
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WARSZAWSKI RUCH SPOŁECZNIKOWSKI
Towarzystwo Osad Rolnych
i Przytułków Rzemieślniczych
Utworzone w 1871 r. w celu pracy nad moralną poprawą dzieci obojga płci, które za występek
przez sąd na karę zostały skazane, oraz nad polepszeniem losu nieletnich żebraków i włóczęgów
nie mających stałego miejsca zamieszkania. Towarzystwo starało się o fizyczne, moralne i umysłowe
wychowanie dzieci w kierunku zdobywania praktycznych zawodów dających możliwość godnego
utrzymania w przyszłości.
Towarzystwo składało się ze 176 członków
honorowych stałych, którzy wnosili po 100 rb.,
18 członków zwykłych i 840 członków, którzy płacili
po 5 rb. rocznie. Zarząd sprawował Komitet utworzony z członków założycieli i wybieranych przez
nich członków honorowych Towarzystwa. Komitet
wybierał zarząd, składający się z prezesa i członków
funkcyjnych. Tylko sekretarz obsługiwał oba gremia,
zarówno Komitet, jak i zarząd Towarzystwa.
Pod swym zarządem Towarzystwo posiadało Osadę dla chłopców w Studzieńcu oraz Osadę dla dziewcząt w Puszczy. W pierwszej osadzie
przebywało 156 wychowanków, spośród których
w 1902 roku 31 chłopców wyszło po zakończeniu
nauki i usamodzielnieniu się. W Puszczy przebywało
17 wychowanek, z których 3 wyszły w ww. przytoczonym okresie sprawozdawczym. Łączna liczba
podopiecznych wynosiła 172 osoby. Dochód z obu
osad wynosił ok. 42.934 rb., a cały majątek Towarzystwa wyszacowany został na 233.206 rb.
Władze Towarzystwa: Komitet – prezes,
Ludwik Górski, wiceprezes, Jan Domaszewski,
członkowie Komitetu: Feliks Bobrowski, Ksawery
hr. Branicki, Feliks hr. Czacki, Włodzimierz ks. Czetwertyński, Seweryn Dernałowicz, dr Teodor Dunin,
Bronisław Dmochowski, Walenty Garczyński, Antoni
Górski, Wincenty Janowski, Tadeusz Kowalski, baron
Leopold Kronenberg, Tadeusz ks. Lubomirski, Seweryn Lutostański, Stanisław hr. Łubieński, Walenty
Miklaszewski, Aleksander Moldenhawer, Franciszek
Nowodworski, Stanisław Okęcki, Stanisław Pfeiffer,
Leon Przanowski, Jerzy ks. Radziwiłł, Maciej ks. Radziwiłł, Ludwik Sajkiewicz, Janusz Śliwiński, Kazimierz hr. Sobański, Mieczysław ks. Woroniecki.
Zarządowi Towarzystwa przewodniczył
Wincenty Janowski, członkowie to: Dominik Anc,
Ignacy Badowski, Seweryn Lutostański, Florian
Łagowski, Józef Polak, Ksawery Nalepiński. Kancelarię komitetu i zarządu Towarzystwa prowadził
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sekretarz Józef Gruszczyński, pomocnikiem buchaltera (czyli księgowego) był Edmund Geisler.
Kuratorem osady Studzieniec był Antoni Górski,
a dyrektorem osady – Stanisław Straszewski, jego
zastępcą był Józef Kornacki. Kuratorką honorową
Przytułku w Puszczy była Maria Górska, natomiast
przełożoną tego przytułku była Emilia Kazimiera
Rogozińska.

Warszawski Dom Sierot
po Robotnikach im. Bar. de Lenval
ul. Litewska 14.
Założony w 1893 r. w celu wychowania sierot po robotnikach fabrycznych i rękodzielnikach.
Fundatorem był Seweryn Jakub Loevenstein bar. de
Lenval (1833-1895), przemysłowiec, członek zarządu
Zakładów Metalurgicznych „Lilpop, Rau i Loevenstein” w Warszawie. Budynek przy ul. Litewskiej stanął w 1893 r. i wówczas rozpoczęto przyjmowanie
pierwszych pensjonariuszy. Posiadał na początek 50
miejsc, zwiększanych w miarę podwyższania funduszy złożonych na kontach bankowych, z których
dochód roczny wynosił 8.540 rb. (z tytułu dopisania
oprocentowania). Kapitał żelazny sięgał 100.000 rb.,
bez domu stanowiącego siedzibę, wyszacowanego
na 60.863 rb. Funkcję prezesa pełnił Henryk Marconi (1842-1920), członek zarządu warszawskiej firmy
„Lilpop, Rau i Loevenstein”, jego zastępcą był Karol
Horoszkiewicz.

Szwalnia Zboru
Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Erywańska 4 (ob. ul. Kredytowa).
Otwarta w 1900 r. dla 40 niezamożnych
dziewcząt w celu nauczenia szycia i robót ręcznych. Nadzorowana przez wydział opieki Kolegium
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, na którego
czele stał Emil Schoenfeld (1854-1918). Zapisy i informacje można było uzyskać w kancelarii zboru
przy ul. Erywańskiej 4, w kamienicy, w której mieściła się też szwalnia. Kapitał zapasowy tej instytucji wynosił 207.092,43 rb. Wartość nieruchomości
wyszacowana została na 195.334,98 rb. Dochód
roczny ze szwalni wynosił 31.924,98 rb. Wydatki na
nauczycieli i materiały to 26.996 rb. Przykładowy
budżet na 1903 r. przewidywał 27.700 rb. po stronie wydatków.

PLACÓWKI WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
Zakład Sierot dla Dziewcząt
w Mokotowie

Żłobek Zboru
Ewangelicko-Augsburskiego

ul. Rakowiecka 21.

ul. Górczewska 11, nast. ul. Karolkowa 77.

Wzniesiony został w 1901 r. z funduszy
m.in. Edwarda Czabana (1819-1897), kupca i znanego filantropa, dla sierot – początkowo wyłącznie
dziewcząt. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej przejęty przez warszawskie Towarzystwo
Dobroczynności. Przetrwał dwie wojny i powstanie
1944 roku. Odbudowany służy dzieciom do chwili
obecnej jako Państwowy Dom Dziecka. Ostatnio
zapadły decyzje o zmianie jego funkcji, względnie
nawet wyburzeniu.

Założony w 1905 r. w gmachu Tanich Mieszkań im. Wawelberga przy ul. Górczewskiej staraniem
żon znanych warszawskich przemysłowców: Haliny
z Scholtzów Hennebergowej (1874-1939), Natalii ze
Schlicków Scholtzowej (1845-1926) i Emilii Temlerowej (1836-1925). Placówka została przygotowana na
przyjęcie 20 niemowląt, wyposażona w stosowne
meble, łóżeczka, stoły do przewijania, kojce, zabawki
i różne niezbędne akcesoria.
W 1909 r. staraniem tego samego gremium,
przy wsparciu zboru warszawskiego, wybudowano
piętrową siedzibę żłobka i szwalni przy ul. Karolkowej 77, na tyłach wzniesionego wcześniej Domu
Sierot, prowadzonego przez zbór. Pomieszczenie
żłobka składało się z dwóch sal, z których jedna
przeznaczona była do zabaw dla dzieci, a druga na
sypialnię. Prócz tego była łazienka z trzema wanienkami do kąpieli dzieci, pokoje dla służby i dozoru.
Budynek otaczał ogródek obsadzony krzewami
i kwiatami, gdzie dzieci mogły bezpiecznie się bawić
pod dozorem.
Dzięki stałej opiece i staraniu rodziny Hennebegów, właścicieli znanej fabryki platerów, żłobek
dotrwał do wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy ostatecznie został zniszczony.

Dom Pracy dla Chłopców
im. Wacława Mańkowskiego
ul. Wileńska 69.
Powstał na Pradze w 1903 r. z fundacji ziemian
– małżonków Jadwigi i Wacława Mańkowskich z Moij
na Podolu. Zgodnie ze swym statutem przyjmował
wyłącznie chłopców wyznania rzymsko-katolickiego
w wieku od 7-14 lat, w celu przygotowania do „bogobojnego życia” w modlitwie i pracy. Od 1917 r. na
czele jego administracji w randze dyrektora, stał ks.
rektor Władysław Łysik (1890-1964), członek zgromadzenia księży Marianów, równocześnie duszpasterz
praskiej biedoty. W tym czasie przebywało w nim
100 chłopców. Zakład ten przetrwał wojnę i okupację hitlerowską i istnieje do chwili obecnej.

Miejska Szkoła Rzemiosł
ul. Górczewska 8.
Powstała w 1911 r. z fundacji Karola Szlenkiera (1839-1900), przemysłowca branży garbarskiej,
jednego z największych filantropów swojej epoki,
przedstawiciela rodziny, która istnienie w Warszawie
zaznaczyła nie tylko znaczącymi dla stolicy i kraju przedsiębiorstwami, ale chyba nade wszystko
zapisami fundacyjnymi i pokaźnymi legatami na
rzecz instytucji dobroczynnych. Wykonawczynią
testamentu była wdowa po nim, Maria Zenobia
z Grosserów Szlenkierowa (1850-1913), opiekunka
ochrony dla dzieci (przedszkola) przy ulicy Oboźnej.

Sierociniec Mańkowskich na Pradze.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

57

WARSZAWSKI RUCH SPOŁECZNIKOWSKI
Szkoła wzniesiona na rozległej parceli przy ul. Górczewskiej miała kształcić młodzież z niezamożnych
rodzin w zawodach artystycznych. Posiadała boisko
i ogród. Jej kuratorami byli przedstawiciele rodziny Szlenkierów i spowinowaceni z nią Wydżgowie
i Chrzanowscy, współwłaściciele fabryki firanek, tiulu i koronek w Warszawie.
W dwudziestoleciu międzywojennym w budynku szkoły Szlenkierów powstał Państwowy Instytut Robót Ręcznych w skrócie PIRR, na którego
czele stanął wybitny pedagog, Władysław Przanowski
(1880-1937), propagator tzw. slöjdu szwedzkiego
(pracy ręcznej). Po Przanowskim funkcję dyrektora
PIRR-u sprawował Wiktor Ambroziewicz (1882-1968).
Instytut, jako jedyny w kraju, kształcił nauczycieli robót ręcznych, który to przedmiot na przestrzeni lat
przechodził metamorfozy nazewnicze, od robót, poprzez prace ręczne do zajęć praktyczno-technicznych.
Przedmiot początkowo wszechobecny we wszystkich
typach szkół na różnym poziomie, stopniowo wycofano z polskiej edukacji. Uczelnia przetrwała do wybuchu II wojny światowej, po wojnie reaktywowana
w Bielsku-Białej i w końcu zlikwidowana.

Gmach Wychowawczy
ul. Jagiellońska 28.
Został wybudowany w latach 1911-1914
dzięki inicjatywie prezesa gminy żydowskiej,
Michała Bergsona (1831-1919). Mieściły się tu:
szkoła, ochronka i przytułek dla dzieci żydowskich,
łącznie mogący przyjąć ponad 75 dzieci. W 1940 r.
wszyscy zostali przesiedleni na drugą stronę Wisły,
do getta warszawskiego. Po wojnie w budynku mieściły się placówki Wojewódzkiego Komitetu Żydów
w Polsce, Teatr Lalek „Baj”, przedszkole, placówka
medyczna oraz mieszkania. Na elewacji zachował się
napis: Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy
Starozakonnych im. Michała Bergsona.

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa
ul. Koszykowa 1.
Powstała w 1921 r. z inicjatywy wielkiego
kompozytora i wirtuoza, Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941). Początkowo mieściła się
na Powiślu, w opuszczonej siedzibie Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. W 1929 roku oddano do
użytku gmach u zbiegu ulic Koszykowej i Tytusa
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Chałubńskiego, wybudowany między innymi z pieniędzy Fundacji Rockefellera. Budynek stał się jej
siedzibą aż po wybuch II wojny światowej. Pierwszą jej dyrektorką została Amerykanka, Hellen Bridge, a następną – Zofia Szlenkierówna (1882-1939),
absolwentka studiów w Bordeaux (Francja) i kursu
w Szkole Pielęgniarstwa im. Florence Nightigale
w Londynie. Z powodu choroby opuściła to stanowisko jeszcze przed wybuchem II wojny światowej,
na którym zastąpiła ją przedstawicielka młodego
pokolenia, Jadwiga Romanowska. Szkoła przetrwała do 1944 r. – po wojnie jej siedzibę zajął szpital wojskowy.

Ogniska „Dziadka” Lisieckiego
W 1928 r. Kazimierz Lisiecki (1902-1976)
zawiązał Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy, które
w latach 30-tych XX w. stworzyło 5 ognisk w Warszawie oraz kilka na terenie kraju. Zajmowały się one
dziećmi i młodzieżą ze środowisk biednych i patologicznych. Swoim zainteresowaniem obejmowały
zarówno postępy w nauce, organizowały bezpłatne
korepetycje w razie trudności w przyswajaniu wiedzy, jak i sytuację materialną podopiecznych. Starały
się zająć dzieciom czas wolny, w miarę atrakcyjnie,
godnie, z pożytkiem dla nich. Objęte tymi działaniami wyrastały na wartościowych obywateli, kończyły
szkoły, zdobywały pozycje w zawodach rzemieślniczych, a niektóre, dzięki dopingowi i presji samego
wychowawcy i twórcy całego „ruchu”, kończyły nawet wyższe studia i stawały się orędownikami podobnej pracy wychowawczej w swoim środowisku.

PLACÓWKI NAUKOWE I KULTURALNE
VI. PLACÓWKI NAUKOWE I KULTURALNE
Towarzystwo Warszawskie
Przyjaciół Nauk
ul. Nowy Świat 72.
Zawiązane zostało w 1800 r. za sprawą biskupa Jana Chrzciciela Albertrandy'ego (1731-1808),
pierwszego prezesa Towarzystwa. Na początku liczyło 60 członków. Artykuł pierwszy ustawy brzmiał:
„Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk
stanowi sobie za cel istotny przykładać się do rozszerzenia nauk i umiejętności w polskim języku”. Pierwsze posiedzenia, urządzane co miesiąc odbywały
się przy ulicy Długiej, w bibliotece księży Pijarów.
Następnie siedzibę przeniesiono na ulicę Kanonię
85, 86, 88. W 1810 r. prezesem Towarzystwa został
Stanisław Staszic. Na liście członków honorowych
Towarzystwa widnieli: Amerykanin Jefferson; Czesi: Dubrowski i Hanka; Francuzi: dr Albert, Lagarde,
L'Hullier; Rosjanin Dzierżawin; Szwed Engeström;
Węgrzy: Batyani i Tekely oraz Włosi: Brerra i Mezzofanti. Budowę okazałego gmachu dającego
początek Krakowskiemu Przedmieściu rozpoczęto 17 września 1820 r. Uroczyście
otwarto go 5 października 1823 r.
Projektantem był włoski architekt,
Antonio Corazzi (1792-1877)
– uczeń akademii florenckiej.
Pierwsze posiedzenie Towarzystwa w nowej siedzibie odbyło
się 24 stycznia 1824 r. Pomnik
Mikołaja Kopernika autorstwa duńskiego rzeźbiarza, Bertela Thordwaldsena
(1768-1844), został odsłonięty 11 maja 1830 r.
Towarzystwo zostało rozwiązane przez władze
carskie w 1832 r. w ramach
popowstaniowych represji.
Po upadku instytucji Dom
Staszica przeszedł pod zarząd
władzy naukowej. W 1858 r.
zagościła w nim Akademia Medyczna, która cztery lata później
wcielona została do nowo powstałej
Szkoły Głównej, jako wydział lekarski.
Przez pewien czas siedzibę miał tu główny zarząd loterii klasowej. Od 1866 r. mieściło

się tam gimnazjum męskie. W dawnej sali posiedzeń
urządzono kaplicę p.w. św. Cyryla i Metodego. Po
powstaniu styczniowym pałac przebudowano, jak
mawiał Kraushar, „w stylu kawiarni tureckiej”. Odbudowany został w pierwotnej formie po odzyskaniu
niepodległości, a ponownie odbudowany tuż po
II wojnie światowej.
„Ojczyzna nasza poniosła na dniu 20 b.m.
dotkliwą stratę przez zgon ś.p. JW. X. Stanisława Staszica Ministra Stanu, Dyrektora przemysłu narodowego, Prezesa Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego
Przyiaciół Nauk. Jak życie tego szanownego Męża
było nieprzerwanem pasmem cnot publicznych i prywatnych, tak zgon jego iako wzorowego Urzędnika,
dobrego Obywatela i rzadkiego Dobroczyńcy nayboleśniey przeraził wszystkich mieszkańców Królestwa.
Wyprowadzenie ciała zmarłego do Bielan stosownie
do ostatniey iego woli na dniu dzisieyszym nastąpi”.
Gazeta Warszawska, nr 13, 23 stycznia 1826 r.

Stanisław Staszic (1755-1826).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Gmach Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
po rosyjskich przeróbkach – początek XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Widzisz ten dom, co inne powagą zwycięża?
Jest to pomnik jedyny jedynego męża.
On go Muzom poświęcił; w nim świątynie mają,
Którzy nauki, cnotę, ojczyznę kochają.
Jak słońce, co gdy błyśnie, spędza nocy cienie,
Ten dom przesyła Polsce oświaty promienie.
Wiersz z roku 1826, napisany przez ucznia Uniwersytetu Warszawskiego, J. N. Leszczyńskiego.
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Liceum Warszawskie

Zostało założone w 1804 r. przez grono
społeczników z Samuelem Bogumiłem Linde (17711847) na czele, który od początku pełnił funkcję jego
dyrektora. Początkowo była to 6-klasowa szkoła dla
młodzieży polskiej i niemieckiej. Placówka nadzorowana była przez Eforat – Radę Nadzorczą, w skład
której weszli Polacy mianowani przez rząd pruski:
prezes Stanisław Kostka hr. Potocki, Aleksander hr.
Potocki, księża katoliccy: Prażmowski i Kopczyński,
pastor Diehl z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Linde, jako dyrektor. Później dokooptowani
zostali jeszcze: hr. Sobolewski i pastor Schmidt z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Liceum przeszło pod
nadzór Izby Edukacyjnej, która przystosowała je do
potrzeb polskich. W 1815 r. zniesiono oddział niemiecki, a w następnym roku przeniesiono Liceum do
pałacu Kazimierzowskiego. Profesorami byli w nim
m.in.: F. Bentkowski, M. Chopin (ojciec Fryderyka),
A. Krzyżanowski, W. Szweykowski, natomiast rysunków uczyli: Z. Vogel i A. Kokular.
Liceum posiadało duże zasługi na niwie
wdrażania systemu nauczania i wychowania. Do
jego uczniów zaliczali się: Fryderyk Chopin, Zygmunt hr. Krasiński i Fryderyk hr. Skarbek. Przestało
istnieć po powstaniu listopadowym w 1832 r.

wydawało kwartalnik zatytułowany Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Organizowało
posiedzenia kliniczne, ogłaszało konkursy na prace
naukowe i obsadę stanowisk w szpitalach i instytucjach administracji miejskiej, a nawet lecznicach
prywatnych i wyznaniowych.
W 1904 r. zarząd składał się z prezesa – był
nim dr Teodor Dunin (1854-1909), wiceprezesa
– dr Kamocki (nie wymieniony z imienia), stałego sekretarza – prof. dr Henryk Ferdynand Hoyer
(1834-1907), sekretarza dorocznego (S. Kopczyński),
bibliotekarza (J. Bieliński), redaktora Pamiętnika (dr
St. Kamieński), skarbnika (dr K. Dobrski), zarządzającego pracownią (prof. Hoyer) oraz trzech członków.
Do Towarzystwa należała nieruchomość
w Warszawie, nr hipoteczny 614L, z kapitałem na
niej złożonym w wysokości 63.517 rubli, sam zaś
dom wart był 120.000 rb. Kapitał zapasowy wynosił
8.538 rb., a przeciętne wydatki roczne kształtowały
się na wysokości 7.860 rb., natomiast wpływy sięgały 7.920 rb. Liczba czynnych członków Towarzystwa
w 1904 r. wynosiła 240, korespondentów 99 i 11 honorowych. Kandydat na członka musiał przedstawić
pracę naukową z medycyny, rekomendację dwóch
członków, podlegał też balotowaniu na zebraniu
ogólnym (w obecnej nomenklaturze: zgromadzeniu
członków). Zarząd towarzystwa dysponował funduszami na pracownię i bibliotekę – w sumie 12.200 rb.
stypendialnymi w kwocie 5.000 rb. i konkursowymi w sumie 8.400 rb., oraz na cele dobroczynne
– w kwocie 24.200 rb.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

ul. Niecała 7.

ul. Królewska 17a.

Zostało założone w 1821 r. z mocy zatwierdzonej ustawy w celu wspierania rozwoju naukowego medycyny. Początkowo posiedzenia odbywały
się w mieszkaniach kolejnych prezesów: w latach
1832-1857 – przy ul. Jezuickiej 73, w okresie od
1858-1860 – w pałacu Mostowskich, a od 1861 r.
– w kamienicy Petyskusa przy ul. Wierzbowej 11.
W 1872 r. dzięki przekazaniu w 1865 r. przez dr. Jana
Bącewicza sumy 22.500 rb. w srebrze, zakupiono
nieruchomość przy ul. Niecałej 7. Budowa nowego
gmachu wraz z oficynami trwała do 1904 r. W nowej
siedzibie znalazła się czytelnia światowych czasopism lekarskich i biblioteka dysponująca 25.665
woluminami, a także pracownia biologiczno-chemiczna z bogatymi zbiorami. Towarzystwo Lekarskie

Założone zostało 13 grudnia 1860 r. z inicjatywy między innymi wybitnego malarza i wykładowcy w Szkole Rysunkowej, prof. Wojciecha Gersona (1831-1901). Skupiało artystów i miłośników
sztuki, a jego zadaniem była popularyzacja polskiej
twórczości, organizacja wystaw, pomoc artystom.
Pierwszy lokal Zachęty mieścił się na Krakowskim
Przedmieściu. Obecny gmach wybudowany został
w 1900 r., według projektu architekta Stefana Szyllera (1857-1933). Instytucja zachowana do chwili
obecnej działa jako Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, pod współczesnym adresem pl. Małachowskiego 3. Tak jak w przeszłości posiadała licznych ofiarodawców dzieł sztuki, jak choćby Ludwik Norblin
(1836-1914), wybitny przemysłowiec i zbieracz dzieł

pl. Saski (Pałac Saski)
późn. ul. Krakowskie Przedmieście 26
– pałac Kazimierzowski.
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sztuki, tak i dzisiaj ma swoich gorących zwolenników
i admiratorów wśród artystów malarzy i rzeźbiarzy
oraz kolekcjonerów chętnie przekazujących własne
i gromadzone dzieła.

Konserwatorium Muzyczne
ul. Tamka – Zamek Ostrogskich.
Powstało w styczniu 1861 roku staraniem
Apolinarego Kątskiego (1825-1879), dzięki składkom i ofiarom płynącym z całego kraju w Zamku
Ostrogskich.
„(...) Pod jego kierunkiem stało się od razu wyborną
szkołą muzyczną, która wychowała cały zastęp muzyków. Z tej szkoły wyszedł także Chopin. W późniejszych
latach uczniami Konserwatorium warszawskiego, któremu kolejno przewodniczyli: Aleksander Zarzycki, Emil
Młynarski i Stanisław Barcewicz, byli: Rutkowski, Ignacy
Paderewski, Jarecki, Śliwiński, Gawroński, Noskowski,
Adamowski, Melcer, Różycki i inni (...)”.
Tygodnik Illustrowany, 13 listopada 1915.

Konserwatorium Muzyczne w Zamku Ostrogskich
– przełom XIX i XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Warszawskie Towarzystwo
Farmaceutyczne
ul. Długa 16.
Powstało w 1870 r. w celu rozwijania nauk
farmaceutycznych. Posiadało bibliotekę, pracownię
naukową i zbiory pochodzące z darów członków,
organizowało dyskusje i posiedzenia naukowe. Miało własny periodyk – Wiadomości Farmaceutyczne,
w którym ogłaszane były wszelkie nowości i komunikaty. Towarzystwo posiadało nieruchomość przy
ul. Długiej, w postaci kamienicy mieszczącej agendy organizacji.

Szkoła Handlowa
ul. Nowy Świat.
Na organizatora i przyszłego kierownika
Szkoły Handlowej, jej założyciel – Leopold Kronenberg (1812-1878), powołał Stanisława Przystańskiego (1820-1887), byłego dziekana Uniwersytetu Warszawskiego (kierował Szkołą w latach 1875-1887). Jej
otwarcie nastąpiło 19 września 1875 roku na drugim
piętrze budynku na rogu Nowego Światu i Wareckiej. Do klasy przygotowawczej wstąpiło 84 Katolików, 17 Żydów oraz 6 Ewangelików, do klasy I specjalnej: 25 Katolików, 12 Żydów, 2 Prawosławnych

PLACÓWKI NAUKOWE I KULTURALNE
Leopold Kronenberg (1812-1878)
– najbogatszy człowiek swojej epoki
w całym Królestwie Polskim.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Członkowie statutowi wnosili 100 rb. jednorazowo, rzeczywiści – 5 rb. rocznie. Komitet składał
się z prezesa, którym był prof. Henryk Struve, wiceprezesa – Karol Dobrski, kasjera – Karol Deike, sekretarza – Feliks Kucharzewski i 8 członków zarządu.
Łączna liczba członków sięgała ok. 900 osób.
W 1904 r. wypłacono 33.773, 83 rb. tytułem zapomóg. Wydatki na administrację wyniosły 2.602,90 rb. Ogólny bilans zamknął się sumą
450.7560 rb. Podania o pożyczki lub zapomogi
należało składać bezpośrednio.

Uniwersytet Latający
oraz 2 Ewangelików. W Szkole Handlowej nauczano
rosyjskiego, polskiego, niemieckiego, francuskiego, geografii handlowej, statystyki porównawczej, ekonomiki handlowej, historii powszechnej,
historii handlu, nauk przyrodniczych, fizyki, mechaniki początkowej, chemii ogólnej, technologii
i towaroznawstwa chemicznego, geometrii, algebry,
arytmetyki handlowej, buchalterii, korespondencji
handlowej, prawa handlowego i wekslowego, rysunku oraz kaligrafii. Wykładowcami Szkoły Handlowej byli m.in.: Tadeusz Korzon (w latach 1875-1886)
i Samuel Dickstein (w latach 1875-1878). Uczniami
szkoły byli m.in.: Ludwik Hryniewiecki, Wilhelm Landau, Ludwik Lilpop i Ludwik Toeplitz.

Utworzony został w latach 1882-1885, zwany był również „Babskim”. Była to tajna organizacja
kształcąca z początku tylko kobiety, jednak wysoki poziom nauczania przyciągnął również mężczyzn. Wykładowcami byli m.in.: Adolf Dygasiński
(18391902), Tadeusz Korzon (1839-1918) oraz Ludwik Krzywicki (1859-1941). Zajęcia odbywały się
w prywatnych, często zmienianych mieszkaniach.
Tajne komplety przez dwadzieścia lat funkcjonowania wykształciły około 5 tys. kobiet, w tym m.in.
Marię Skłodowską-Curie (1867-1934). Następczynią
Uniwersytetu Latającego było już jawne Towarzystwo Kursów Naukowych w okresie międzywojennym przekształcone w Wolną Wszechnicę Polską.

Kasa Pomocy dla Osób Pracujących
na Polu Naukowym im. J. Mianowskiego

Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie

ul. Niecała 7
(od 1934 ul. Alberta I Króla Belgów).
Zatwierdzona w 1881 r. miała na celu udzielanie zapomóg pieniężnych jednorazowych lub
periodycznych oraz pożyczek zwrotnych osobom
pracującym na polu naukowym, wyłącznie poddanym rosyjskim. Założycielami jej byli: dr Tytus Chałubiński (1820-1889), Jakub Natanson (1832-1884),
S. Przystański (1820-1887), K. Dobrski i Stanisław
Kronenberg.

ul. Bagatela 3.
Założone w 1884 r. miało na celu przyczynienie się do rozwoju różnych gałęzi ogrodnictwa,
szerzenia nowoczesnych metod produkcji roślin,
propagowania niezbędnych informacji w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki ogrodniczej, ochrony roślin i zwalczania szkodników oraz obudzenia
w społeczeństwie zainteresowania przedmiotem.
Towarzystwo, poza nieruchomością przy ul. Bagatela, posiadało majątki ziemskie Potycz i Marynin
w powiecie grójeckim.
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Ulica Włodzimierska (dziś Czackiego)
w początkach XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Stowarzyszenie Techników
ul. Włodzimierska 1/3 (ob. ul. Czackiego).

Zarząd składał się z prezesa – Ludwika Iwanowskiego, dwóch wiceprezesów, a byli nimi:
Edward Jankowski i Paweł Hoser, posiadał dwóch
sekretarzy: E. Ciszkiewicz, i A. Szanior, kasjera – P. Salinger i sześciu członków oraz trzech zastępców. Towarzystwo wydawało pismo – Ogrodnik Polski. Kandydat na członka musiał być przedstawiony przez
dwóch członków i był wybierany przez balotowanie.
Wpisowe wynosiło 5 rb., a składka roczna – 10 rb. Na
dzień 1 stycznia 1903 r. towarzystwo posiadało 408
członków rzeczywistych, korespondentów – 16, honorowych – 11, założycieli – 24 i dożywotnich – 19,
razem 478.

Któż nie zna pięknego budynku przy ulicy
Czackiego, cudem chyba tylko ocalałego z II wojny
światowej i „wspaniałego” powojennego pomysłu
poszerzenia Świętokrzyskiej!
Stowarzyszenie Techników zostało założone
w 1898 r. przez inżyniera Gustawa Kamieńskiego
(1848-1930). Władze carskie za pierwszym podejściem odrzuciły statut, ale za drugim, kiedy dopisano
do niego dla niepoznaki kilka elementów towarzysko-klubowych, został zatwierdzony, a stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą Stowarzyszenie Techników w Warszawie. Własną siedzibę (tę
przy ul. Czackiego) technicy wystawili już w 1905 r.,
pod rządami bardzo operatywnego prezesa – Piotra
Drzewieckiego (1865-1943). W 1906 r., znowu dzięki
Drzewieckiemu, udało się otrzymać koncesję (pierwszą, jaka uzyskała instytucja społeczna) na otwarcie
szkoły. Gmach dla szkoły wystawiono w 1916 r. przy
ulicy Polnej, „cichcem” ją w dniu otwarcia wyświęcając, nadając imię Stanisława Staszica. W 1917 r. Stowarzyszenie zwołało nadzwyczajny zjazd techników
polskich (pierwszy w Warszawie), na który zjechało
736 osób. W 1923 r. w swoich szeregach organizacja
miała 2643 członków, posiadała też m.in. własną bibliotekę (na ponad 7 tys. woluminów).

Towarzystwo Przyrodnicze przy
Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim
ul. Krakowskie Przedmieście 26.

Towarzystwo Naukowe
ul. Kaliksta 8 (ob. ul Śniadeckich).

Założone w 1888 r. w celu rozwijania przyrodoznawstwa i rozprzestrzeniania go w Cesarstwie
Rosyjskim oraz badania przyrody Królestwa Polskiego. Członkami mogli być uczeni rosyjscy w służbie
państwowej lub poddani rosyjscy. Opłata wynosiła
3 rb. rocznie. Kandydaci podlegali balotowaniu.
Towarzystwo składało się z dwóch wydziałów: biologicznego i fizyko-chemicznego. Prezesem był kurator okręgu naukowego – rzeczywisty radca stanu
Szwarc, sekretarzem – prof. W. Chmielewski.
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Zostało zarejestrowane w 1906 r. po ogłoszeniu prawa o związkach i stowarzyszeniach. Pierwsze
zebranie odbyło się 25 listopada 1907 r. Obejmowało trzy działy: językoznawstwa i literatury, nauk antropologicznych i społecznych, historii i filozofii oraz
nauk matematycznych i przyrodniczych. Gmach
pod przyszłą siedzibę Towarzystwa na ul. Kaliksta 8
nabył Józef hr. Potocki i Towarzystwu, w roku 1911
przekazał go na wieczystą własność.

PLACÓWKI NAUKOWE I KULTURALNE
Towarzystwo Biblioteki Publicznej
„(...) Uniwersytet wprawdzie otworzył swoją
bibljotekę dla ogółu, ale otworzył w znaczeniu metafizycznem; fizycznie bowiem dla braku miejsca, bibljoteka ta pozostaje i nadal zamkniętą. W więzieniach,
zakładach dobroczynnych i w niektórych stowarzyszeniach, znajdują się także czytelnie; do korzystania
z nich jednak potrzeba mieć specyalne kwalifikacyje.
U nielicznych wreszcie księgarzy i antykwaryjuszów
również można, za skromną opłatą miesięczną, znaleźć duchowy obrok, który przecież jako przestarzały
i wyłącznie belletrystyczny, zadowalnia tylko arcypełnoletnie panny lub arcymłodych fryzjerów. (...) Co
pozostaje dla obywatela, który w żadnem więzieniu
nie siedzi, członkiem żadnego klubu nie jest i pod
opieką Tow. Dobroczynności nie znajduje się?”. Tak
już w roku 1875 szydził na łamach prasy Bolesław

Prus (1847-1912), któremu jak i innym warszawiakom doskwierał brak ogólnodostępnej miejskiej
biblioteki i czytelni.
Towarzystwo Biblioteki Publicznej powstało
w 1906 r., a w jego skład weszło kilka zacnych osobistości, m.in.: Samuel Dickstein (1851-1939), Ludwik Krzywicki (1859-1941) oraz Stefan Żeromski
(1864-1925). W roku 1913, dzięki fundacji Eugenii
Kierbedziowej (1855-1946), przy ulicy Koszykowej
wzniesiono gmach stojący do dziś. Towarzystwo Biblioteki Publicznej rozwiązało się w roku 1928, a jego
majątek przejął samorząd warszawski.

Ulica Koszykowa z gmachem
bibliotecznym w okresie międzywojennym.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

65

WARSZAWSKI RUCH SPOŁECZNIKOWSKI
Biblioteka Publiczna
im. Eugenii i Stanisława Kierbedziów
ul. Koszykowa 26/28.
Jak podawał poczytny Tygodnik Illustrowany w nr 33 z 1912 – „Warszawa pozyskuje tedy nowy
gmach Biblioteki Publicznej. Obszar placu, na którym
dokonywa się budowa gmachu, wynosi 6.000 łokci kwadratowych. Front od ulicy Koszykowej mierzy
70 łokci. Wysokość gmachu 38 łokci. Z lewej strony
budynku znajdować się będzie wjazd przez bramę na
dziedziniec, przy którym mają być urządzone: stałe
biuro biblioteczne, sortownia książek, sala dla bibliografii oraz introligatornia. Po stronie prawej, od frontu,
urządzone będzie wejście główne do westybulu, szatni oraz garderób. Oddzielnych dla kobiet i mężczyzn.
Parter, o wysokości 8 i pół łokcia, zajmie sala obszaru
180 łokci kwadratowych, przeznaczona na czytelnię
dzienników oraz innych pism periodycznych. Obok tej
sali będą urządzone: kancelaria biblioteczna, gabinet
dyrektora i mieszkanie dla sekretarza. Z westybulu prowadzą schody na I piętro do galerii, z której wchodzi się
do sali katalogów, Sali głównej (czytelni) oraz dwóch
sal, przeznaczonych na skład sztychów, atlasów i rękopisów. Sala główna na I piętrze, o wysokości 17 i pół
łokcia, mieć będzie obszaru 800 łokci kwadratowych,
z oświetleniem dziennym bocznym górnym. Z pokoju
katalogów urządzone zostanie przejście do gabinetów
oddzielnych i saloniku, przeznaczonego dla 5-ciu osób,
naukowo pracujących. Magazyn książek – od sutereny do dachu – będzie posiadał 7 kondygnacji, każda
o 7-łokciowej wysokości. Magazyn ten będzie mógł pomieścić 300.000 tomów książek”.
Budowę gmachu biblioteki, stojącego do
chwili obecnej, ukończono w 1913 r. Księgozbiór
biblioteki szybko wzbogacał się o przekazywane
dary, m.in. zbiory Wolskiego, Glogera, Wiślickiego
i księgozbiór Bolesława Prusa (właśc. Aleksandra
Głowackiego). W r. 1917 Biblioteka zyskała prawo do
obowiązkowego egzemplarza z terenu Generalnego
Gubernatorstwa Warszawskiego.
Instytucja ta, ocalała z pożogi wojennej,
obecnie po kapitalnym remoncie rozbudowana ze
wstawką od ul. Koszykowej, służy do dziś.
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Wolna Wszechnica Polska
ul. Opaczewska 2a
(ob. ul. Banacha 2).
Idea zorganizowania takiej instytucji zrodziła się jeszcze pod koniec XIX w. – namiastką jej
realizacji był Uniwersytet Latający (o którym była
mowa oddzielnie). W 1916 r. został on przekształcony w Wolną Wszechnicę Polską, która korzystała
z dziewiętnastowiecznego budynku szkolnego przy
ul. Śniadeckich 8. W 1919 r. występowała jako Collegium Publicum prowadzące publiczne wykłady
niedzielne. W skład Wszechnicy weszły następujące
organizacje dokształcające: Studium Pracy Społeczno-Oświatowej (1925), Studium Skarbowo-Finansowe (1926), Studium Administracji Komunalnej
(1926) i Studium Migracyjno-Kolonialne (1936),
wcześniej funkcjonujące oddzielnie. W 1924 r. został
zatwierdzony projekt siedziby Wolnej Wszechnicy
na Ochocie – sporządzony przez Kazimierza Franciszka Loewe (1846-1924). Jego realizację rozpoczął
w latach 1928-1929 architekt Paweł Wędziagolski
(1883-1929) z pewnymi własnymi zmianami.
W okresie międzywojennym WWP, podniesiona do rangi wyższej uczelni, dokształcała organizatorów życia kulturalnego, oświatowego i gospodarczego kraju, m.in. nauczycieli, urzędników, policję
itp. Wyróżniała się dużym odsetkiem studentek (prawie 75%). Zatrudniała wielu wybitnych uczonych
– wykładali m.in.: Włodzimierz Antoniewicz, Józef
Chałasiński, Witold Doroszewski, Ludwik Hirszfeld,
Józefa Joteyko, Ludwik Krzywicki, Helena Radlińska,
Bogdan Suchodolski, Ludwik Werenstein, Edward
Szturm de Sztrem, Teodor Vieweger, Marian Grotowski i Janusz Korczak. W 1928 r. utworzono oddział
WWP w Łodzi. Od 1929 r. dyplomy Wolnej Wszechnicy Polskiej były uznawane na równi z dyplomami
uniwersyteckimi.

ORGANIZACJE SPORTOWE I ZDROWOTNE
VII. ORGANIZACJE SPORTOWE
I ZDROWOTNE
Cesarskie Towarzystwo
Wyścigów Konnych
pl. Politechniki/ul. Polna.
Założone w 1841 r. w celu propagowania
wyścigów konnych, jazdy konnej, a więc sportów
hippicznych i propagowania racjonalnej hodowli
konia arabskiego. Pierwszy bieg odbył się w Mokotowie pod Warszawą na Polu Mokotowskim w jego
brzegowej części u zbiegu współczesnych ulic
Puławskiej i Rakowieckiej. Tam powstała pierwsza
drewniana trybuna. Jednak z uwagi na wykorzystywanie tego rejonu Pola Mokotowskiego na ćwiczenia wojskowe, tor przesunięto zdecydowanie za
rogatkę Mokotowską, a jego trybuny stanęły tyłem
do obecnej ul. Polnej. Główna brama prowadząca na
tor znajdowała się na pl. Politechniki, dokładnie na
przekątnej w stosunku do głównego gmachu.
Zarząd Toru Wyścigów Konnych miał swoją
siedzibę w samym centrum miasta przy ul. Krakowskie Przedmieście 32. W 1904 r. prezesem honorowym

Tereny Wyścigów Konnych przy Polnej – lata 30-te.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Wyścigi konne na Polu Mokotowskim.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

warszawskiego toru był JCW książę Dymitr Konstantynowicz (1860-1919), a prezesem urzędującym,
z wyboru generał-gubernator warszawski Michał
Iwanowicz Czertkow. Dyrekcja składała się z wiceprezesa Augusta hr. Potockiego, starszych członków:
Leopolda bar. Kronenberga, Feliksa hr. Czackiego
i Aleksandra hr. Nieroda, skarbnika Adama Michalskiego oraz sekretarza Jana Maurycego Kamińskiego. W skład Komisji Technicznej wchodzili: Aleksander hr. Nierod, Adam Michalski i Stanisław hr.
Rzewuski. Ich zastępcami byli: Stanisław Wotowski,
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Wyjazd dzieci na kolonie – dworzec WW.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Henryk Bloch i Jan Zbijewski. Funkcję sekretarza
komisji technicznej pełnił Kazimierz Stolpe. Starterem był Aleksander Laski, handicaperem Zygmunt
Nositz-Jackowski. Komisja Rewizyjna składała się
z następujących członków: Stanisław Grodzki, Stanisław Sonnenberg i Bohdan Wydżga, ich zastępcami
byli: Władysław Jelski, Czesław ks. Światopełk-Mirski
i Antoni Daszewski.
Towarzystwo liczyło z początkiem roku 1904
pięciu członków honorowych, 122 rzeczywistych
i 99 członków zwyczajnych.

nizacja zrzeszała przede wszystkich oficerów i szeregowych żołnierzy służby czynnej, jak i zdymisjonowanych czy emerytowanych, wyznania prawosławnego i innej wiary. Na majątek organizacji składały się
darowizny, jednorazowe wpłaty znacznych sum lub
drobne składki roczne. Liczba członków oscylowała
wokół 200. Członkiem mógł zostać każdy wojskowy,
niezależnie od szarży. Prezesem był dr Wasilij Szuchow, wiceprezesem gen. lej. O. Wejs, sekretarzem
Sr. W. Szteiberg, a kasjerem dr R. Klicki. Istniejąca
przy Towarzystwie Komisja Redakcyjna liczyła dwóch
członków. Byli nimi: prof. Uszyński i dr Troicki.

Towarzystwo Kolonii Letnich
ul. Hortensji 1 (ob. ul. Górskiego).

Towarzystwo Wojskowo-Sanitarne
ul. Bielańska 10.
Założone w 1877 r. w celu rozwijania i propagowania problemów sanitarnych przede wszystkich
w wojsku, ale i w życiu cywilnym. Priorytetem było
wskazywanie przykładów postępowań w różnych
sytuacjach, w tym ekstremalnych – wojennych. Orga-
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Powstała w 1882 r. jako instytucja zatwierdzana z roku na rok, będąca corocznie, w sezonie
letnim, organizatorem kolonii letnich dla dzieci
i młodzieży. Stawiająca sobie za cel poprawę zdrowia
i tężyzny fizycznej dzieci poprzez zmianę powietrza
podczas corocznych letnich wyjazdów na kolonie.
Starała się pomóc tym rodzicom, których nie stać
było na wysłanie własnych dzieci za miasto.

Pokaz sprawności fizycznej członków
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego – rok 1906.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

W organizowanych przez Towarzystwo koloniach mogły brać udział dzieci, które osiągnęły minimum 8 lat, a nie skończyły 13. Dzieci zakwalifikowane na konkretne wyjazdy miały zagwarantowane
utrzymanie, wyżywienie i niezbędny nadzór i fachową opiekę.
Członkami honorowymi Towarzystwa mogły
zostać osoby wybrane przez walne zgromadzenie
(czyli zebranie ogólne). Członkowie honorowi wnosili opłatę w wysokości 10 rb., a zwyczajni najmniej
1 rb. rocznie. W 1903 r. organizacja liczyła 274 członków rzeczywistych i 540 członków zwyczajnych.
Zarząd był wybierany przez członków rzeczywistych
– na jego czele jako prezes stał dr S. Markiewicz,
funkcję wiceprezesa sprawował Mieczysław Pfeiffer,
skarbnikiem był dr Antoni Natanson, sekretarzem
– Henryk Konic. Inwentarzem (czytaj: sprzętem) zarządzała Jadwiga Pawińska.
Tylko w 1902 r. Towarzystwo wysłało 3.073
dzieci na kolonie zorganizowane w Ciechanowie, Starej Wsi (należącej do ks. Lubomirskich), Michałówce,
Lesznie, Psarach, Sannikach (należących do Pruszaków), Suchej (wł. Wodzińskch), Grzegorzewie, Żyrczynie, Wilhelmówce i Zofiówce (hr. Potockich). W tym
czasie organizacja dysponowała już 177.375 rb.
kapitału żelaznego, 10.015 rb. w gotówce. Plan budżetowy na 1903 r. zakładał wysłanie 3.87 dzieci

na pobyt klimatyczny do zgłaszanych corocznie majątków ziemskich, pensjonatów w miejscowościach
kuracyjnych lub nad zbiornikami wodnymi.

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
ul. Foksal 19.
To najstarsze stowarzyszenie sportowe
w Polsce. Założone zostało w roku 1878, a zalegalizowane w 1882 r. Swoją przystań miało na lewym
brzegu Wisły w pobliżu ulicy Bednarskiej. Pierwszą
siedzibą Towarzystwa był pałac Brühla, na tyłach
którego zimą organizowano ślizgawkę na sadzawce
Ogrodu Saskiego z inicjatywy Wioślarzy.
W 1897 r. Towarzystwo dorobiło się własnej
siedziby przy ulicy Foksal. W czasach zaboru to było
coś więcej, jak tylko stowarzyszenie, które kształciło

Przystań wioślarska przed I wojną.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Wyjazd członków Warszawskiego Towarzystwa
Cyklistów na wycieczkę inauguracyjną
do Jabłonny – rok 1889.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

sportowców, organizowało regaty, zawody oraz turystykę. Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie propagowało działalność społeczną, kulturalną, patriotyczną, a siedziba przy Foksal był ośrodkiem życia
kulturalnego i towarzyskiego. Jednym z jej członków
był m.in. Bolesław Prus (1847-1912).
W okresie międzywojennym Towarzystwo
zrzeszało około 2000 członków i było największą organizacją wioślarską w Polsce. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles (1932) dwie załogi zdobyły
srebrny i brązowy medal. Po II wojnie światowej, pomimo powojennej reaktywacji, Towarzystwo zostało
rozwiązane, aby w kilka lat później ponownie rozpocząć swoją działalność.
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Warszawskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Oboźna 1/3 (na Dynasach).
Założone zostało w 1886 r. i, podobnie jak
Towarzystwo Wioślarskie, miało na celu nie tylko propagowanie sportu, ale także kształtowanie
szeroko pojętych postaw obywatelskich i patriotycznych. Jego członkami honorowymi byli m.in.
Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz. W roku 1903
Towarzystwo zorganizowało pierwszą w Polsce
Wystawę Sportową.
Od roku 1892 Towarzystwo Cyklistów mogło szczycić się drewnianym torem kolarskim wybudowanym na Dynasach. W 1921 r. tor drewniany
został zastąpiony betonowym, a jeszcze dwa lata

Start do wyścigu kolarskiego na Dynasach.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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wcześniej pośrodku niego pojawiła się sadzawka,
zimą wykorzystywana jako ślizgawka.
W 1926 r. Dynasy przebudowano – powstał
Pałacyk WTC z salą gimnastyczną, a tor zyskał zadaszenie. Był to jeden z najlepszych i najnowocześniejszych torów kolarskich w Europie, po którym ścigały
się kolarskie sławy z Polski i z zagranicy. Z powodu
wygaśnięcia umowy dzierżawnej tor ten przestał
istnieć na 2 lata przed wybuchem II wojny – w 1937
roku. Po wojnie Warszawskie Towarzystwo Cyklistów
reaktywowało swoją działalność, nie odzyskawszy
do chwili obecnej tego terenu.

Cesarskie Towarzystwo
Racjonalnego Polowania

dla jej ochrony, a nade wszystko przyjemnego spędzania czasu. W latach 1899-1900 przy ul. Erywańskiej francuski architekt Franciszek Arvenf (zm. 1917)
wzniósł siedzibę klubu utrzymaną w stylu neoroko
francuskiego.
W 1910 r. liczyło ponad 200 członków. Kandydat na członka musiał być wprowadzony przez
dwóch członków i podlegał balotowaniu komitetu.
Wpisowe wynosiło 300 rb., a składka roczna – 150 rb.
Funkcję prezesa piastował Włodzimierz ks. Światopełk-Czetwertyński.
Zniszczona podczas II wojny siedziba, w latach 1948-1950 została odbudowana, początkowo
dla Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, ze
zmienioną już dekoracją rzeźbiarską na elewacji.

ul. Nowy Świat 35.

Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie
Powstało w 1889 r. w celu ochrony zwierzostanu w Królestwie Polskim oraz organizacji racjonalnych polowań, w odpowiednim okresie, kiedy dany
gatunek zwierzyny nie podlega ochronie i może być
wystawiony do odstrzału, tępienia zwierząt szkodliwych, prowadzenia zgodnej z europejskimi normami hodowli zwierzyny łownej – leśnej i otaczania jej
opieką. Organizacja liczyła 1.126 członków, składka
roczna wynosiła 2 rb. Budżet kształtował się na poziomie 35.825 rb., a wykazywany majątek wynosił
46.800 rb. wraz z siedzibą i dochodową kamienicą.
Zarząd składał się z prezesa, którym był Al. Iwanow
i 15 członków rady, w jej skład wchodzili m.in.: sekretarz – R. Więckowski, kasjer – J. Zarembski. Kandydata musiało przedstawić
trzech członków.

ul. Chopina 5 (Dolina Szwajcarska).
Założone zostało w 1893 r. z mocy ustawy
w celu propagowania sportów zimowych, a w szczególności jazdy na łyżwach oraz dążenia do rozpowszechniania tej sztuki, z uwzględnieniem higieny
praktycznej i przyjemności z uprawiania sportu podnoszącego kondycję fizyczną. Oferowało profesjo-

Członkowie Warszawskiego Towarzystwa
Łyżwiarskiego – koniec XIX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Warszawski Klub
Myśliwski
ul. Erywańska 7
(ob. ul. Kredytowa).
Powstało w 1890
roku w celu dostarczania
członkom wygodnego,
zgodnego z zasadami
polowania, upowszechniania
prawidłowych
pojęć o polowaniu i rozsądnym i racjonalnym
korzystaniu ze zwierzyny
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Start samochodów z placu Saskiego i przejazd
ulicami miasta do wyścigu dookoła Polski – 1928 r.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

nalne treningi pod okiem wysokiej klasy instruktorów.
Poza terenem do uprawiania łyżwiarstwa Towarzystwo posiadało sale klubowe z bilardem i kręgielnią,
2 pola do lawn-tenisa, salę szermierki i gimnastyczną.
W 1910 r. liczyło 800 członków, w tym 2 honorowych.
Zapisujących się po wpłaceniu dowolnej sumy wpisowego wprowadzało dwóch członków.

Towarzystwo Gry Szachowej
ul. Bielańska 5.
Powstało w 1894 r. w celu dostarczania
członkom rozrywki i rozwijania gry kombinacyjnomyślowej. Członków miało 94. Od kandydata wymagana była opłata w wysokości 10 rb. wpisowego
oraz 1 rb. miesięcznie. Tak więc opłata roczna wynosiła 12 rb., natomiast jednorazowi goście płacili
25 kop. Na czele zarządu stał prezes, którym był Jan
Sobieszczański, funkcję jego zastępcy sprawował
Władysław Lentz, sekretarza – D. Świderski, gospodarza, czyli kierownika klubu – Henryk Grochowski,
bibliotekarza – S. Menthal, skarbnika – K. Wasilewski,
a pośród szeregowych członków wymienione były
następujące nazwiska: Mierzanowski, Kordowski,
Orłowski, Winawer, Temler i Wejchert.
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Warszawskie Towarzystwo Higieniczne
ul. Krakowskie Przedmieście 66.
Powstało w 1898 r. w celu propagowania
higieny w szerokich kręgach społeczeństwa Warszawy. Posiadało następujące wydziały: biologiczny,
szpitalny, przeciwgruźliczy, zdrojowisk i miejsc klimatycznych, higieny ludowej, higieny miast, higieny
zawodowej i wychowawczej. Od 1 lipca 1900 roku
wydawało czasopismo Zdrowie, a od sierpnia 1901 r.
przejęło Urządzenia i Ogrody zabaw dziecięcych z zapisu Wilhelma Ellisa Rau’a (1825-1899). Towarzystwo
posiadało oddziały w Częstochowie, Łodzi i Lublinie.
Kapitał zapasowy wynosił 221 rb., a obrotowy – 2.246 rb. Wydatki na cele statutowe w 1902 r.
wyniosły 7.210 rb., a wpływy – 5.265 rb. Towarzystwo
liczyło 528 członków rzeczywistych, 220 zwyczajnych. Rada składała się z prezesa – dr J. Polak, wiceprezesa – M. Borkowski, sekretarza – M. Białobrzeski
oraz skarbnika – A. Grotowski i 8 członków zarządu.
Kandydat na członka składał deklarację podlegającą balotowaniu przez Radę. Składka dla członka
rzeczywistego wynosiła 10 rb., dla zwyczajnego – 3 rb.
Członkowie zwyczajni byli pozbawieni prawa głosu.

Automobilklub Polski
al. Szucha 10.
Powołany został w roku 1909, jako Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego. Była
to organizacja skupiająca pionierów i miłośników
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motoryzacji. Jej pierwszym prezesem został Władysław ks. Drucki-Lubecki (1864-1913). Po odzyskaniu
niepodległości Towarzystwo zmieniło nazwę na Automobilklub Polski. W okresie międzywojennym organizacja bardzo wspierała rozwój motoryzacji w kraju: organizowała rajdy, dbała o bezpieczeństwo jazdy,
prowadziła kursy na prawo jazdy, wydawała pisma.

Pierwsze Warszawskie Lotnisko
Pole Mokotowskie w rejonie ul. Wawelskiej.
Urządzone zostało w 1910 r. na Polu Mokotowskim przez Warszawskie Towarzystwo Lotnicze
„Awiata”. Jego teren wznosił się na 111 m n.p.m.
i był utwardzony jedynie darnią. Po upadku „Awiaty”
w 1912 r. lotnisko przejęli Rosjanie, a po wybuchu
pierwszej wojny światowej – Niemcy. W 1921 r. Ministerstwo Kolei Żelaznych w porozumieniu z władzami wojskowymi zorganizowało tutaj pierwszą
w Polsce stację lotnictwa komunikacyjnego.
Od chwili powstania lotnisko, nazywane też
stacją, stanowiło własność Towarzystwa Lotniczego
„Areolloyd”, w latach 1925-1929 noszącego nazwę
„Aerolot”, następnie „Aero”, które stało się prekursorem Polskich Linii Lotniczych „LOT”. W latach 19251930 port znacznie rozbudowano i wyposażono
w budynek mieszczący m.in.: poczekalnię, restaurację, urząd pocztowy i ambulatorium.
W 1931 r., w celu poprawienia warunków lądowania i startu, wybudowano dwie drogi żużlowe
o długości 100 m i szerokości 8 m. Połączenie portu
lotniczego z centrum miasta odbywało się ul. Topolową (ul. Wawelską). Likwidacja mokotowskiego lotniska nastąpiła w kwietniu 1933 r., a 29 kwietnia tego
roku oficjalnie otwarto port lotniczy na Okęciu.

YMCA – skrót od: Young Mens
Christian Association
ul. Konopnicka 6.
Założony jako Chrześcijański Związek Młodych Mężczyzn w USA około 1890 r. przez George’a Williamsa. Do Polski organizację tę zaprosił
w kwietniu 1919 r. gen. Józef Haller. Dlatego już
podczas wojny polsko-bolszewickiej YMCA pojawiła się nawet w Kijowie, w chwili groźnego niebezpieczeństwa pod Warszawą – szykującą się do oblężenia twierdzę Modlin znakomicie wyekwipowała.
Pojawiła się w Polsce podczas najcięższych chwil
dla młodego państwa, którego dopiero wywalczony niepodległy byt został ponownie zagrożony, kiedy od wschodu szalała zaraza bolszewizmu. Życzliwy Polsce „Wujaszek Sam” (Stany Zjednoczone)
przysłał naszym żołnierzykom „Ciocię Imcię”, wtedy pojawiły się teksty reklamujące tę organizację:
„…Ach „Ciocia Imcia”! Znam ją doskonale. Wszędzie
z nami była. Czym łazikował, czy biłem siarczyście na
froncie bolszewików, zawsze »kochaną ciotkę« miałem przy sobie. Poczciwa ta »Imcia«, bo choć człek
czasem zziębnięty i głodny, zawsze się u niej nie tylko posilił i rozgrzał, ale rozweselił i czuł się jak u siebie w domu”. Kto był na froncie, ten wie doskonale,
czem był dla żołnierza kubek ciepłego kakao, kawałek
chleba i czekolady; ten rozumie, jaką rolę odegrały te
ogniska i kantyny żołnierskie wzorowo urządzone, co
w czasie wojny dbały o zdrowie moralne żołnierzy;

Tłumy na mokotowskim lotnisku
witały powracających zwycięzców Challenge 1932.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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ten wie dobrze, czem były zabawy, sporty i przedstawienia kinematograficzne urządzane dla naszych
wiarusów na tyłach frontu; ten wreszcie widział, jakie
olbrzymie sumy wydali Amerykanie bezinteresownie
na cel naszych żołnierzy. Tak wyglądał z bliska czyn
„zmaterializowanych” ludzi!”.
Kiedy z początkiem 1921 r. amerykańska
YMCA uznała swoją misję za zakończoną, wówczas
zrodziła się myśl powołania polskiej sekcji YMCA
jako organizacji społeczno-wychowawczej pod
nazwą Polska YMCA – Związek Młodzieży Chrześcijańskiej. Pierwsze walne zebranie delegatów Polskiej YMCA odbyło się 8 grudnia 1923 r. i od tego
momentu datuje się praca związku. Podstawę pracy
wychowawczej stanowi „imciarski trójkąt”, wyrażający harmonijny rozwój moralny, umysłowy i fizyczny
jednostki, opierający się na zasadach etyki chrześcijańskiej. Jednym z głównych środków realizacji tych
założeń był sport. W okresie międzywojennym Polska YMCA „rośnie w siłę”; jej działalności towarzyszy
społeczna aprobata, w dużych miastach powstają
coraz to nowe Ogniska. Ze społecznych środków
i darowizn rosną nowoczesne, stałe ośrodki pracy
– w Krakowie i Łodzi, Ognisko Centralne w Warszawie i wreszcie w Gdyni. W stolicy powstaje nowoczesna siedziba YMCA przy ul. Konopnickiej, w której
znalazł się basen, sala gimnastyczna, sale klubowe.
Specjalną pozycję w historii Polskiej YMCA
stanowi akcja obozowa prowadzona zarówno zimą,
jak i latem. Powstają stałe obozy – pierwszym był
obóz „Beskid” w Mszanie Dolnej, uruchomiony już
w 1925 r., znany w Europie i Ameryce, gdyż prowadzone w nim były turnusy dla młodzieży z zagranicy. W 1932 roku obóz Polskiej YMCA usytuowano
w Kurnędzu nad Pilicą koło Sulejowa, a trzeci stały
obóz zbudowany został w 1937 r. w Szwajcarii Kaszubskiej – w Wieżycy nad Jeziorem Ostrzyckim.
Związek, przykładając ogromną wagę do
rozwijania poczucia społeczno-obywatelskiego
rozwoju kulturalnego, obowiązkowości i samokształcenia, swoją pracę wychowawczą w ogromnej części oparł na pracy młodzieży z młodzieżą,
realizowanej przez przodowników rekrutujących
się spośród członków Związku. Podczas okupacji
działalność była zakazana. Polska YMCA w porozumieniu ze swymi ogniwami na Zachodzie i Ameryce
skoncentrowała się na pomocy własnym członkom,
żołnierzom i jeńcom. Wspomagała ją w tym Szwajcarska YMCA prowadząca koordynację tych działań
w Europie. Po wojnie zawieszono działalność organizacji, uznanej przez komunistów jako burżuazyjno-
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faszystowskiej. Polska YMCA wznowiła swoją
działalność w 1990 roku. Wcześniej w jej gmachu,
w minionym okresie powstał Dom Kultury i satyryczny Teatrzyk „Buffo”. Obecnie na terenie Polski pracuje
już dziesięć Ognisk: Częstochowa, Gdynia, Kraków,
Lublin, Łódź, Olsztyn, Szczecin, Szczytno, Warszawa
i Wrocław, a liczba członków i sympatyków sięga już
3 tysięcy. Prowadzona jest akcja obozowa – zimą,
obozy narciarskie, latem – żeglarskie, kolarskie, wypoczynkowe, najtrudniej przebiega proces odzyskiwania majątku.

Klub Sportowy „Syrena”
Port Czerniakowski.
Powstał w 1927 r., jako Klub Wioślarski
Pracowników Miejskich „Syrena”, dlatego też jego
członkami byli wyłącznie pracownicy miejscy, a więc
magistraccy. Jego siedzibą był drewniany domek
ustawiony na plaży miejskiej przy moście Poniatowskiego. W 1928 r. z inicjatywy inż. Wacława Niecięgiewicza z pomocą Związku Pracowników Miejskich został wzniesiony w przystani Portu Czerniakowskiego
Dom Klubowy, mieszczący sale posiedzeń, pokoje
biurowe i magazyn sprzętu oraz archiwum. Odtąd
tu skoncentrowało się życie sportowe pracowników
miejskich zainteresowanych wioślarstwem i pragnących rozwijać swoje umiejętności.
Początkowo w sferze zainteresowań członków było wyłącznie pływanie i wioślarstwo, z naciskiem na turystykę wodną. W miarę upływu lat, gdy
do klubu zaczęli napływać profesjonalni zawodnicy,
mający określone osiągnięcia i to w różnych dyscyplinach sportu, podjęto decyzję o zmianie profilu
i wówczas powstał Klub Sportowy „Syrena” luźno
powiązany ze swoją organizacją założycielską
– Związkiem Zawodowym Pracowników Miejskich,
którzy od tej pory byli tylko członkami uczestnikami, z uwagi na stosunkowo małe zaangażowanie
w dyscypliny sportowe, a zdominowani przez zawodników dyscyplin sportowych płacili jedynie niższą składkę.

PRZEDSIĘWZIĘCIA POWSTAŁE Z INICJATYWY SPOŁECZNEJ
VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA POWSTAŁE
Z INICJATYWY SPOŁECZNEJ
Cechy warszawskie
Rzemieślnicy w czasach Średniowiecza, często artyści w swoim fachu, mniej między sobą rywalizowali, a bardziej bywali solidarni, chcąc, aby dobre
imię kojarzone było nie tylko z jednym nazwiskiem,
ale wszystkimi osobami uprawiającymi dany zawód,
a nawet, żeby sławiło imię miasta. Były to organizacje zawodowe powstałe na wzór niemiecki w Europie, mające bronić grup zawodowych, ale również
prestiżu reprezentowanego przez dany cech wraz ze
wszystkimi tego konsekwencjami. Skupieni w cechu
rzemieślnicy pomagali sobie, wprowadzili jednakowe
standardy wymagań na poszczególnych szczeblach
umiejętności zawodowych, od ucznia poprzez czeladnika i wreszcie majstra, który musiał się wykazać
najwyższym kunsztem i stopniem uczciwości zawodowej, bo w przyszłości kandydował na najwyższą
funkcję w cechu – starszego, będącego odpowiednikiem w innych organizacjach prezesa. Wystawiane
przez nich świadectwa w ramach trójstopniowej
drabiny wtajemniczenia zawodowego musiały też
być jednakowe dla całego miasta i kraju. To porządkowało sferę danej branży na wzór okrzepłych już
dawno organizacji cechowych za granicą, nazywanych początkowo bractwami. Nieprawdą więc jest, że
polskie rzemiosło odstawało w jakimś zakresie od zachodu, ono jedynie szereg nowinek organizacyjnych
przyjmowało i wdrażało
z pewnym opóźnieniem.
Cech, jako korporacja
zawodowa,
religijna, ale także wojskowa i obywatelska,
chronił interesów rzemiosła – dbał o jego
postęp, doskonalenie,
rozwijanie i przestrzegał, aby jakość świad-

czonych usług była wysoka. Roztaczał nad swoimi
członkami opiekę materialną, pilnował, aby każdy
miał tyle samo pracy, sprawował nadzór moralny.
Ówczesne organizacje cechowe jako zespolone ze
sobą ciało stanowiły mocną podporę struktur miasta. Jednoczono się i pomagano sobie w przypadku
zagrożeń, kataklizmów, klęsk i napaści. Nie przypadkowo owe stowarzyszenia nazywane były konfraterniami. I tak dla przykładu, Konfraternia kupiecka
miała swoją siedzibę na Rynku Starego Miasta 182.
Inne adresy starszych zgromadzeń cechowych,
czyli konfraterni cechowych, były ściśle powiązane
z mieszkaniami wybieranych „prezesów”, a więc
starszych cechu, bowiem siedzibą danego cechu
było mieszkanie starszego tego cechu. Ten stan uległ
znaczącej zmianie na początku XX w., kiedy cechy
starały się o posiadanie godnych i stałych siedzib,
miejsc spotkań. Niestety wówczas struktura tych organizacji przybrała formę bardziej biurokratyczną.
Warszawskie życie rzemieślnicze ożywili napływający tu cudzoziemcy, a więc cechy zakładano
na wzór tych tworzonych w Europie Zachodniej.
Pierwszym założonym w Warszawie był Cech Rzeźników (lata 1280-1282), następnie Krawców (1380),
a kolejnym – Rymarzy (1400).
Na szczycie hierarchii rzemieślniczej wszystkich cechów stali mistrzowie, dzielący się na starszych i młodszych. Pomiędzy starszymi obierano
cechową starszyznę, która odpowiadała za dbanie
o jakość towaru i rzetelność usług, moralne zachowanie członków, przestrzeganie zapisów statutowych, zwoływanie zebrań i zarządzanie funduszami.

Cech Szewców
w pochodzie
– 3 maja 1916 roku.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

75

WARSZAWSKI RUCH SPOŁECZNIKOWSKI
mularzy, murarzy, mosiężników i odlewników,
piekarzy, powroźników i kołodziei, powroźników,
pozłotników, rękawiczników, rymarzy, rzeźbiarzy,
kamieniarzy i sztukatorów, rzeźników, siodlarzy, stolarzy, szczotkarzy, szewców, cholewkarzy, szklarzy,
ślusarzy, tapicerów, tokarzy, wędliniarzy, zdunów
oraz zegarmistrzów.
Najbardziej znanym i zasłużonym dla Warszawy był Cech Szewców, założony ok. 1434 r. Warszawa w 1642 r. miała ogółem 128 szewców, a ich
sława daleko wychodziła poza mury miasta – znani
byli ze swojej solidności nawet za granicą. W 1719 r.
w kościele dominikańskim (św. Jacka), ku czci swoich patronów: św. Kryspina i św. Kryspiniana, cech
ufundował ołtarz. W 1794 r. członek cechu – Jan
Kiliński, był jednym z tych, którzy popchnęli lud
Warszawy do walki. W dwa wieki później – w 1920 r.
w bitwie z bolszewikami członkowie tego właśnie
cechu uformowali 205 Pułk.

Straż pożarna
Warszawska Straż Pożarna na początku XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Pod koniec lat 30-tych XX w. rzemiosło warszawskie (chrześcijańskie) zgromadzone było w kilkudziesięciu cechach: białoskórników, bednarzy, blacharzy, brązowników i mosiężników, brukarzy, cieśli,
cukierników, dekarzy, farbiarzy, fotografów, fryzjerów, garbarzy, instrumentarzy muzycznych, introligatorów, jubilerów, złotników
i grawerów, kapeluszników,
kapeluszniczek, kominiarzy,
koszykarzy, kotlarzy miedzi, kotlarzy żelaza, kowali,
krawców, kuśnierzy i czapników, lakierników, mistrzów malarzy, mistrzów

Warszawska Straż Pożarna
na początku XX wieku.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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Pierwszą zorganizowaną próbę gaszenia
pożaru podjęto w roku 1546. W dawnej Warszawie
walkę z pożarem organizowały cechy. Do 1614 r.
obowiązywał następujący podział zadań:
– wożenie wody do pożaru: słodownicy i piekarze,
– do lozaków i drabin: murarze, cieśle i kowale,
– do siekier: stolarze, kołodzieje, stelmachy,
– do kubłów albo sikawek: kramarze, krawcy, szewcy, rymarze.

PRZEDSIĘWZIĘCIA POWSTAŁE Z INICJATYWY SPOŁECZNEJ
W 1800 r., z inicjatywy Alojzego Lasockiego
(1766-1823), powstało prywatne Stowarzyszenie Ratunkowe od Ognia, które w 6 lat później przekształcono w Oddział Pożarny przy Komendzie Policji.
Tzw. stała Straż Ogniowa została powołana w 1834 r.
i składała się wtedy z czterech oddziałów: na ul. Nalewki, na pl. Teatralnym (w Ratuszu), przy ul. Nowy
Świat i na Pradze przy ul. Petersburskiej. Cieszyła się
najlepszą opinią w całej Europie.
W dwudziestoleciu międzywojennym straż
pożarna była na utrzymaniu miasta, składała się
z 5 oddziałów, z których 1 był na Pradze. W 1937 r.
straż zatrudniała 468 pracowników, w tym 10 oficerów i 448 strażaków. Tabor składał się z 13 autopomp, 4 drabin mechanicznych, 3 cystern, 5 motopomp przenośnych, 4 samochodów rekwizytowych,
3 samochodów ciężarowych i półciężarowych oraz
2 osobowych. W latach 1936-1937 ugaszono na terenie Warszawy 681 pożarów, a wydatki roczne Straży
Pożarnej kształtowały się na poziomie 1.962,7 tys.

Stowarzyszenie Spożywcze „Merkury”
ul. Podwale 17.

Mokotowska Zajezdnia Tramwajowa
ul. Nowo-Aleksandryjska 13/15
(ob. ul. Puławska).
Powstała w 1882 r., w miejscu, gdzie od ulicy
Puławskiej odchodzi ul. Goworka, według projektu
arch. Zygmunta Kiślańskiego (1831-1897). Początkowo przeznaczono ją dla tramwajów konnych, dlatego znajdowały się przy niej również stajnie. Działka,
na której została wzniesiona, po części nosiła hipoteczną nazwę „Osada Murowanka”, a części zaś „Kujawianka” – stąd zapewne pochodzi późniejsza nazwa
przeprowadzonej w pobliżu uliczki Kujawskiej.
Od 1908 r. zajezdnia była miejscem postoju
tramwajów elektrycznych. Pierwszym dyrektorem
tramwajów miejskich w Warszawie był Maurycy
Spokorny (1859-1917), z zawodu prowizor farmacji,
inicjator założenia Warszawskich Tramwajów Elektrycznych, równocześnie założyciel Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej (1912) i budowniczy jej
gmachów przy ul. Hożej w Warszawie. Zajezdnia
– zniszczona podczas wojny – po odbudowie służyła jeszcze do lat pięćdziesiątych i została rozebrana
w związku z przebiciem nowo wytyczonej ul. Goworka, łączącej ul. Spacerową z Puławską.

Powstało 1 lutego 1869 r. w celu dostarczania członkom artykułów żywności i innych przedmiotów użytku domowego po cenach hurtowych.
Założycielami byli: Wiktor Magnus (1833-1912),
Aleksander Makowiecki (1840-1907), Antoni Nagórny (1821-1896) i Julian Statkowski. Siedzibą zarządu
Stowarzyszenia była kamienica Magnusa przy ulicy
Hożej 22. W 1903 r. stowarzyszenie liczyło już 2.328
członków i posiadało 9 własnych sklepów, których
adresy zostały wymienione w kolejności otwierania:
przy ul. Nowy Świat 70, Podwale 17, Elektoralnej 37,
Zielnej 16, Chłodnej 68, Hożej 22, Nowo-Senatorskiej 8 (ob. ul. Moliera), Smolnej 2 i Erywańskiej 18
(ob. ulica Kredytowa).
Dochód ze sklepów wynosił w skali roku
110.658 rb. Na majątek organizacji składała się kwota depozytowa w wysokości 42.761 rb., kapitał rezerwowy w sumie 7.092 rb., zyski z tytułu oprocentowania – 2.064 rb., kapitał obrotowy 25.824 rb. i wkłady
członków w kwocie 14.283 rb.

Maurycy Spokorny (1859-1917) – pierwszy dyrektor
mokotowskiej zajezdni tramwajowej.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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Kolejka Wilanowska
stacja początkowa ul. Langnerowska 41
(ob. ul. Chocimska).
Inicjatorami budowy wąskotorowej kolejki
Wilanowskiej byli m.in.: inż. Henryk Huss (1838-1915),
brat architekta Józefa Hussa oraz przemysłowiec i finansista, Wiktor Magnus (1833-1912). Utworzyli oni
spółkę Kolei Konnej Warszawsko-Wilanowskiej. Budowę rozpoczęto w 1885 r., ale pierwszy konny pociąg ruszył dopiero w marcu 1891 r. i dotarł zaledwie
do Czerniakowa.
Otwarcie kolejnego odcinka do Wilanowa
nastąpiło 5 maja 1892 r. W 1894 r. ułożono tor od ul.
Belwederskiej do rogatki Mokotowskiej. Z uwagi na
strome wzniesienie skarpy, trakcję konną zastąpiono
zakupionymi w Berlinie maleńkimi parowozikami.
W 1895 r. linię przedłużono do Klarysewa, później do
Konstancina, skąd – przez Skolimów – tor doprowadzono do Piaseczna.

78

Kolejka Wilanowska – fotografia z roku 1903.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
Od 1901 r. Kolejka Wilanowska była własnością spółki „S. Lubomirski i T. Zamoyski”. W 1911 r. wykupiło ją Towarzystwo Dróg Żelaznych Dojazdowych,
które weszło w posiadanie wszystkich istniejących
wokół Warszawy kolejek, w tym – Grójeckiej. Po odzyskaniu niepodległości przekształciło się ono w spółkę
o nazwie: Warszawskie Koleje Dojazdowe (WKD).
Przed wybuchem II wojny zarząd WKD wprowadził do eksploatacji prototyp nowoczesnego
wagonu motorowego wyprodukowanego w Warszawie. Wozy te jeździły później przez całą okupację
i lata powojenne. W 1957 r. rozpoczęto likwidację
linii, zastępując kolejkę autobusami na odcinku:
Belweder-Wilanów. Ostatecznie kolejka zniknęła
w 1971 r., pozostały po niej jedynie dwa murowane
budynki stacyjne w Wilanowie (mieszczący pocztę)
i w Klarysewie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA POWSTAŁE Z INICJATYWY SPOŁECZNEJ
Rada Miejska
Dobroczynności Publicznej
ul. Erywańska 4 (ob. ul. Kredytowa).
Powołana w 1892 r. pod zwierzchnictwem
ówczesnego prezydenta m. Warszawy. Była to organizacja zwierzchnia dla szpitali i niektórych instytucji miejskich, które obowiązane były z mocy
przepisów do składania corocznych sprawozdań
ze swej działalności. Na czele Rady miejskiej stał
gen. lejtnant Mikołaj W. Bibikow (prezydent Warszawy), a członkami zarządu byli: naczelnik zakładów
dobroczynnych, Aleksander hr. Lüders-Weimarn,
oberpolicmajster m. Warszawy – gen. mjr A. N. Lichaczew, inspektor szpitali, rzeczywisty radca stanu
P. A. Troicki, zarządzający Izbą Skarbową warszawską
– szambelan, rzeczywisty radca stanu A. A. Manżos,
z wyboru: rzeczywisty radca stanu A. Zientkowski,
szambelan F. hr. Czacki, radca stanu A. Moldenhawer, prof. J. Kosiński, radca stanu W. Kronenberg
i radca stanu L. Puszkin. Funkcję sekretarza pełnił
E. Lechowicz.
Wartość majątku ruchomego pod zarządem rady w 1901 r. wynosiła – 645.679 rb., a kapitał
tych instytucji wyszacowany został na 3.036.103 rb.
Wartość nieruchomości nieprocentujących wynosiła 2.801.963 rb., procentujących – 2.319.062 rb.,
dochody zaś – 74.609 rb. Ogólne dochody wynosiły
1.443.953 rb. a wydatki kształtowały się na poziomie
1.415.40 rb. Dochody instytucji pozostających pod
kontrolą Rady Miejskiej wynosiły 795.400 rb., wydatki 747.506 rb. Kapitały tych instytucji wynosiły
3.963.301 rb. – wartość ruchomości – 113.159 rb.,
a nieruchomości – 2.137.878 rb.
Rada prowadziła Przytułek w Górze Kalwarii (obecnie Dom Pomocy Społecznej) liczący
220 miejsc dla starców, bezdomnych i kalek oraz
idiotów. Byli w nim umieszczani mieszkańcy
Warszawy z mocy rozporządzenia Rady Miejskiej
Dobroczynności Publicznej. Pobyt dla nich był
bezpłatny, natomiast mieszkańcy innych miejscowości byli w nim umieszczani wyłącznie za opłatą
w wysokości 120 rb. rocznie, którą ponosiły władze
miejskie, przekazujące tu swych podopiecznych.
Przy przytułku istniał szpitalik na 5 łóżek.
Wydatki roczne tej instytucji wynosiły
31.870 rb. Na czele stał trzyosobowy zarząd, złożony z kuratora, którym od 1901 r. był Stanisław
Vacqueret, lekarza – dr. Andrzeja Rzeszotarskiego
i intendenta – Bolesława Żejmy.

Kolejka Grójecka
stacja początkowa ul. Nowo-Aleksandryjska 2a
(ob. ul. Puławska).
Budowa linii kolejki wąskotorowej do Grójca i Góry Kalwarii została rozpoczęta w 1897 roku
przez spółkę inż. Henryka Hussa (1837-1915) i mec.
Aleksandra Juliusza Rodysa (1857-1930). Zawarcie
w tym czasie przez wojsko kontraktu z cegielnią
w Gołkowie, na dostawę wytwarzanego przez nią
surowca spowodowało, że i ono włączyło się w budowę linii. W 1900 roku tor dotarł do Góry Kalwarii.
Przy okazji wybudowano też dwie bocznice: do
cegielni w Pólku i Baniosze. Rok później przeinwestowana firma inż. Hussa, prowadząca prace wykonawcze – upadła. Bankructwo jej pociągnęło za
sobą przejęcie kolejek: Grójeckiej i Wilanowskiej,
których udziałowcem był Huss, przez spółkę S. Lubomirskiego i T. Zamoyskiego oraz popularnego
warszawskiego krawca, Eugeniusza Paszkowskiego.
W 1911 roku kolejka Grójecka przeszła na własność
Towarzystwa Dróg Żelaznych Dojazdowych, które
po odzyskaniu niepodległości przyjęło nazwę Warszawskie Koleje Dojazdowe (WKD). Na przestrzeni
od 1912 do 1914 roku wybudowano jeszcze odcinki toru łączące Piaseczno (przez Tarczyn) z Grójcem i Jasieńcem (gdzie znajdowała się cukrownia
„Czersk”).
Po wybuchu I wojny światowej uciekający
Rosjanie zniszczyli urządzenia kolejowe, a znaczną
część taboru wywieźli. Niemieckie władze okupacyjne uruchomiły kolejkę w lutym 1916 r. i rozpoczęły
prace nad budową nowej linii do Mogielnicy. Została
ona oddana do użytku 25 lutego 1917 r. Ostatnią ze
zbudowanych linii Kolejki Grójeckiej – już po odzyskaniu niepodległości – był odcinek z Mogielnicy do
Nowego Miasta nad Pilicą.
W dwudziestoleciu międzywojennym kolejkę wypierały z miasta tramwaje, dlatego jej początkową stację przeniesiono początkowo w miejsce
obecnego Parku Dreszera, a przed wybuchem wojny w okolice narożnika Puławskiej i al. Wilanowskiej,
gdzie powstał tzw. Dworzec Południowy.
Uruchomiona po wojnie kolejka, po 1969
roku była stopniowo likwidowana. Najpierw na odcinku od Dw. Południowego do Dąbrówki, a w 1971
roku na odcinku Dąbrówka-Piaseczno i WilanówIwiczna. W 1972 r. tory na całej trasie rozebrano,
a w 1994 roku Kolejka Grójecka została wpisana do
rejestru zabytków, natomiast tabor trafił do Muzeum
Kolejnictwa w Sochaczewie.
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Warszawskie Towarzystwo Spożywcze
„Pożytek”
ul. Erywańska 5 (ob. ul. Kredytowa).
Powstało w 1901 r. w celu dostarczania swym
członkom przedmiotów użytku codziennego po cenach umiarkowanych (hurtowych) oraz ułatwienia
oszczędzania dochodów osiąganych z tytułu przynależności do organizacji z depozytów złożonych na
procent. Członkami mogli być wszyscy mieszkańcy
Warszawy i okolic bez różnicy płci. Wpisowe wynosiło 3 rb. Towarzystwo prowadziło sklep przy swej
siedzibie na ul. Erywańskiej.

Elektrownia mokotowska.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Mokotowska Elektrownia
ul. Sandomierska 16.
Nazywana również stacją transformatorową, powstała w latach 1907-1909 z inicjatywy grupy
mieszkańców Mokotowa, m.in.: Wiktora Magnusa
(1833-1912), Edwarda Rudowskiego (1855-1920)
i mec. Kazimierza Olszowskiego (1844-1923). Zawiązali oni Komitet ds. Budowy Elektrowni w Mokotowie. Inwestycja, rozpoczęta przy ul. Sandomierskiej,
na terenie wyznaczonym przez gminę, składała się
z trzech budynków o zróżnicowanej wielkości.
W najwyższym zainstalowano silnik prądotwórczy,
czyli agregat, natomiast dwa pozostałe przeznaczone były na koksownie.
Uroczyste uruchomienie mokotowskiej
elektrowni nastąpiło w styczniu 1909 r. Eksploatacją zajęła się spółka komandytowa, na której czele
stanęli: inż. Edward Rudowski i mecenas Kazimierz
Olszowski. Elektrownia dostarczała prądu o mocy
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450 kW, który uzyskiwano z silnika o mocy 35 kM,
napędzanego gazem wytwarzanym na miejscu z antracytu. Wielkie zasługi dla budowy i uruchomienia
tego zakładu położył Komitet Obywatelski dla Ulepszenia Mokotowa.

Pierwsza Polska Fabryka Samolotów
ul. Nowo-Aleksandryjska 4a (ob. ul. Puławska).
Założona została 21 maja 1910 r. przez Warszawskie Towarzystwo Lotnicze „Awiata”. Inicjatorem
jej budowy był Stanisław ks. Lubomirski (1875-1932),
finansista i przemysłowiec, entuzjasta automobilizmu i awiacji. Poza produkcją samolotów, od czerwca 1911 r. wytwórnia prowadziła Szkołę Pilotażu,
której kierownikiem został początkowo pilot Henryk
Segno (1882-1964), potomek koniuszego dworu
Stanisława Augusta, we wrześniu zastąpiony przez
równie sławnego lotnika – Michała hr. Scipio del
Campo (1889-1984). Do szkolenia służyły samoloty
Farman-Aviatic i Bleriot XI, produkowane w tutejszej
fabryce na licencji francuskiej. „Awiata” wydała tylko
ok. 10 dyplomów pilota, a jeden z nich otrzymała
słynna aktorka – Mary Mrozińska (1887-1921).
Latem 1911 r. piloci „Awiaty” zorganizowali
pierwszy pokaz lotniczy, poprzedzony otwarciem
stałej wystawy lotnictwa. W latach 1911-1912 „Awiata” produkowała samoloty typu Farman-III, -IV. Z pomocy „Awiaty” korzystał m.in. pilot Czesław Tański
(1863-1942), z wykształcenia artysta malarz, budując swoją słynną „Łątkę”. W marcu 1912 r. wytwórnia
została zlikwidowana, a jej majątek przejęła armia
rosyjska, która w zabudowaniach „Awiaty” zorganizowała filię Szkoły Lotniczej w Gatczynie (Rosja). Po
wybuchu I wojny światowej Niemcy założyli tutaj filię Zakładów Lotniczych „Albatros” i Szkołę Obserwatorów. W grudniu 1918 r. w zabudowaniach dawnej
Szkoły Obserwatorów przy ul. Puławskiej 2A, sztab
WP otworzył Centralne Warsztaty Lotnicze, posiadające w sumie 2 hale montażowe, 21 hangarów,
6 budynków warsztatowych, elektrownię, magazyn
amunicji, zbiorniki paliw, budynki byłej „Awiaty” oraz
garaże samochodowe i bocznicę kolejową.
W styczniu 1928 r. CWL przekształcone
zostały w istniejące do dziś Państwowe Zakłady
Lotnicze, które w 1934 r. przeniesiono z Puławskiej
do nowych zabudowań na Paluchu. Do wybuchu
II wojny większość budynków po PZL-u – stojących
w pobliżu Puławskiej – rozebrano, przygotowując
tereny pod przyszłą zabudowę mieszkaniową.

Pierwszy gmach
„Społem”
ul. Grażyny 13.
Wzniesiony został
w 1913 r. dla Spółdzielczości Spożywców „Społem”,
współcześnie nadal wchodzi
w skład kompleksu gmachów należących do tej
organizacji – stojących pomiędzy ulicami Grażyny
a Różaną. Budynek miał trzy
piętra i kształtem przypominał literę „L”. Mieścił biura
zarządu oraz rozmieszczone również na piętrach magazyny. Jego parter poprzedzała osłonięta dachem
rampa, służąca do wyładunku magazynowanych
tutaj towarów. W końcu lat
dwudziestych XX w. zarząd
wzniósł kolejny swój gmach (od strony ul. Grażyny),
do którego w latach trzydziestych dostawiono trzeci, nowoczesny budynek. Stanął on w środku i połączył je wszystkie w jedną całość.
Kompleks ze wzorowo utrzymanym ogrodem, urządzonym wzdłuż równolegle biegnącej
ulicy Różanej, zachował się do chwili obecnej. Przed
1939 r. vis-a-vis swej centrali przy ul. Grażyny, zapobiegliwi spółdzielcy wznieśli dwa stojące do dziś
– domy mieszkalne.
Spółdzielnia Spożywców „Społem” powstała w końcu XIX w. Od początku swego istnienia

Wnętrze sklepu Zrzeszenia Spożywców – rok 1906.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Gmach „Społem” na Mokotowie.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

zajmowała się handlem artykułami spożywczymi,
które pozyskiwała bezpośrednio od producentów.
Swój zysk kalkulowała jak najniżej – opierając go na
cenie hurtowej. Najliczniejszą jej klientelę stanowiła
uboga ludność przedmieść i robotnicy. Posiadała
własne sklepy: w Śródmieściu, na Woli, Mokotowie,
Powiślu oraz Pradze.
W okresie międzywojennym na terenie
Warszawy działało 16 spółdzielni spożywców zrzeszających około 5.500 tys. członków. Miały one
na terenie miasta około 50 sklepów powstałych
w miejscu zbankrutowanej Spółdzielni Spożywców
„Merkury” – pierwszej warszawskiej spółdzielni,
założonej w 1869 r.
W stolicy istniała też Centrala Spółdzielczych
Stowarzyszeń Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych. Swoją siedzibę miała przy ul. Wareckiej 11,
w budynku wzniesionym w 1928 r. Zrzeszała oddziały rozsiane po całym kraju, w tym Kasy PożyczkowoOszczędnościowe dr. Franciszka Stefczyka (18611924), zw. Stefczykówkami. W 1935 r. do Centrali
należało 4.949 kooperatyw (w tym również niemieckie i ukraińskie) zrzeszających ok. 1,5 mln członków.
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Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Założona w 1921 r., jej statut zarejestrowano
24 stycznia 1922 r. W 1925 r. powstała na Żoliborzu
I-sza Kolonia, na której pierwsze mieszkania oddano
9 stycznia 1927 r. Do roku 1939 wybudowano na
Żoliborzu i Rakowcu 1674 mieszkania, w których
zamieszkało prawie 5,5 tys. osób. Domy żoliborskie
projektowali m.in. tacy awangardowi wówczas architekci, jak Barbara i Stanisław Brukalscy.
Głównym założeniem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej była budowa tanich, funkcjonalnych mieszkań, głównie dla robotników z rozbudowanym zapleczem socjalnym. Pierwsze kolonie
powstały na tanich wtedy gruntach peryferyjnego
Żoliborza, a następnie równie oddalonym od Śródmieścia – Rakowcu.
W przedwojennym zarządzie WSM zasiadali m.in.: Marian Nowicki (1893-1960), wówczas i po
wojnie radny, a także poseł na Sejm (dziś patron
ulicy na Rakowcu), Stanisław Tołwiński (1895-1969),
powojenny prezydent Warszawy (patron ulicy na
Żoliborzu), Juliusz Żakowski (architekt, współautor
Kolonii VIII). W samym tylko 1924 r. WSM liczyła zaledwie 29 członków, w 1927 – 345, w 1929 – 1184,
w 1933 – 1580, w 1938 – 2050.
Na rok przed wybuchem wojny na Żoliborzu i Rakowcu Spółdzielnia posiadała 28 budynków,
w tym 23 mieszkalne, z tego 7 na Rakowcu, resztę
na Żoliborzu. Było w nich 1381 mieszkań na Żoliborzu i 293 na Rakowcu, o ogólnej powierzchni użytkowej 64840 m2 (na Rakowcu
9087 m2, reszta na Żoliborzu).
Osiedle na Rakowcu różniło
się od Żoliborskiego tym, iż
zdecydowanie większy odsetek mieszkańców stanowili tutaj robotnicy, podczas gdy na
Żoliborzu przeważała uboższa
inteligencja pracująca, a robotnicy stanowili mniej niż
40%, natomiast na Rakowcu
zdecydowanie powyżej 85%.

Jedna z dodatkowych
działalności WSM-u.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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Kto zamieszkiwał owe osiedla, nazywane
wówczas koloniami? Na przykładzie Rakowca statystyka z 1938 r. podaje, że 54,7% stanowili robotnicy przemysłowi, 27% robotnicy komunikacyjni,
pozostali robotnicy to 4,7%, pracownicy instytucji
społecznych – 4,1%, pracownicy umysłowi – 4,4%,
a pozostali, tj. m.in. rzemieślnicy, emeryci – 5,1%.
Na Rakowcu przeważały kobiety, choć im bliżej
wojny, tym ta przewaga malała – tak, iż w 1936 r.
na 100 mężczyzn przypadało 112 kobiet, a w roku
1938 – 108. Stosunek dzieci do dorosłych w 1938 r.
wynosił 66 do 100.
Kolonia na Rakowcu posiadała własne tereny o pow. 12.579 m2 (nr hip. 9399), dzierżawione pod ogród dziecięcy o powierzchni 8.560 m2,
a pod inne ogródki dziecięce – 7.000 m2. Na jedno
mieszkanie przypadało 3,77 osób (w 9 mieszkaniach
mieszkało po 1 osobie, w 42 po 2, w 71 po 3, w 96
po 4, w 51 po 5, w 21 po 6, w 2 po 7 i w 2 po 8 osób).
Zarejestrowanych psów było 12 u 11 lokatorów,
anteny radiowe posiadało 157 lokatorów. W 1938 r.
zanotowano tylko 1 kradzież.
Oba osiedla w samym tylko 1938 r. zwiedziło 1103 osób (w tym 27 uczestników wycieczek
zagranicznych). W osiedlach działały biblioteki i czytelnie, odbywały się odczyty, koncerty i wystawy.
Organizowano zabawy choinkowe, sylwestry i kolonie, działały kluby: radiowe, fotograficzne, turystyczne, kobiece, artystyczne oraz esperancki. Funkcjonowały żłobki, przedszkola, lecznice, pralnie,
kąpieliska i obiekty sportowo-rekreacyjne.

Przedwojenny plan gruntów WSM na Rakowcu.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Polskie Radio i jego pierwsza siedziba
ul. Narbutta 29.
Od 1925 r., to jest od pierwszej emisji programu, siedziba Polskiego Radia znajdowała się w centrum Starego Mokotowa. Pierwszym jego dyrektorem
był Zygmunt Jaxa-Chamiec (1882-1948), finansista
i filantrop. Nadbudowany po II wojnie budynek mieści obecnie Ośrodek Dokumentacji „KARTA”. Słuchanie
radia, od chwili jego upowszechnienia, stało się tematem najprzeróżniejszych żartów i wierszy, druko-

wanych w całej niemal prasie codziennej. Takich chociażby jak ten, który ukazał się w popularnym Kurierze
Warszawskim i nosił tytuł Babcia przy radiu:
„Miała babuleńka własny detektorek,
Słuchała audycji cały Boży dzionek.
Halo, halo! Polskie Radio Warszawa…
A tu skrzynka dla kmieci, a tu chwilka dla dzieci,
Pogadanka, sygnał czasu, a tu rykowisko z lasu.
A tu hejnał z Krakowa, a tu chłopska rozmowa.
Płyty, odczyty, Polak – Węgier, Stromenger,
Inż. Tarkowski, prof. Rutkowski, cała Polska śpiewa,
Patrzcie wszyscy równo, siano, słoma, masło.
Potem coś trzasło, potem chwilka dla pieska,
Potem Rajska, Kuszelewska, rzecz, skecz, Fitelberg.
Pitu, pitu, świdrydyndy, hu-ha, babunia słucha.
Aż powiedzą, żeby uziemiła antenę i przestaną grać.
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Wtedy babcia idzie spać…
Słucha babcia, słucha, aż jej puchnie głowa.
Tyle rzeczy słyszy, nie rozumie słowa.
A tu świśnie, a tu piśnie,
Hu-ha, babcia słucha,
Słowo do słowa, aż się babci kręci głowa.
Kiedy już przestaną grać, wtedy babcia idzie spać.
Doloż moja doloż, dana moja dana,
Teraz babcia siedzi u Bożego Jana (szpital
psychiatryczny).
Fik, mik, przez to radio w głowie zupełny piknik.
Z tego radia takie zło,
Że nam babcię popsuło…”.
Kłopoty techniczne związane z niedoskonałością urządzeń nadawczych powodowały trzaski i utrudniały słyszalność. Mimo to – słuchano
radia z ogromnym przejęciem i zainteresowaniem.
W 1928 r. PR przeniosło się do nowych pomieszczeń,
początkowo na ul. Kredytową, a później na ul. Zielną,
gdzie przetrwało do wybuchu II wojny światowej.
Po wojnie miało swoją siedzibę przy ul. Noakowskiego, później przy ul. Myśliwieckiej, skąd nadawało
swe programy. Po latach media wróciły na Mokotów,
kiedy przy ul. Malczewskiego powstał nowy gmach
Polskiego Radia, a na ul. Woronicza pierwsze studio
telewizji polskiej (TVP).

AGRiL – Administracja Gospodarstw
Rolnych i Leśnych
ul. Rakowiecka.
Powstała ok. 1926 r. w celu zarządzania dobrami fundacyjnymi należącymi do poszczególnych
zakładów opiekuńczych i szpitali, będących własnością władz miejskich. Ich zadaniem była produkcja
i sprzedaż produktów spożywczych, warzywnoowocowych i mięsnych prowadzonych we własnych
sklepach nabiałowych, spożywczych i mięsnych po
cenach hurtowych, oferowanych szczególnie biednej ludności Warszawy, nie posiadającej dużych
zasobów finansowych. W skład gospodarstw wchodziły 3 dawne folwarki: Czerniaków i Siekierki (razem ponad 120,8 ha), Rakowiec (350,8 ha), ferma
Ksawerów (10,4 ha) oraz las Młociński (ok. 2.500 ha),
wykupione lub przekazane zapisem wieczystym
przez osoby prywatne na cele społeczne. Hodowano w nich: 520 koni, 192 krowy, 260 sztuk trzody
chlewnej. AGRiL prowadził Miejskie Zakłady Mleczarskie i Miejskie Zakłady Spożywcze. W samych
tylko gospodarstwach rolno-leśnych zatrudniał
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85 pracowników, a liczba robotników sezonowych
w latach 1937/38 sięgała 317 osób. Wartość gospodarstwa rolno-leśnego wyszacowana była na
24.565,5 tys. zł.
AGRiL prowadził Miejskie Zakłady Mleczarskie i Miejskie Zakłady Spożywcze. Zakłady Mleczarskie przerabiały 35.000-40.000 litrów mleka dziennie, podczas gdy pierwsza „stacja mleczna” w r. 1924
– zaledwie 600 litrów na dzień. Zakłady w założeniu
nie były monopolistą, ich zadaniem była produkcja
zdrowego i czystego mleka, m.in. pasteryzowanego
dla ok. 15% mieszkańców miasta z biedniejszych
dzielnic. Zakłady Spożywcze prowadziły 30 własnych punktów sprzedaży detalicznej (23 sklepy
spożywcze i 7 nabiałowych). AGRiL-owi podlegała
też rzeźnia na Pradze, zatrudniająca 1.069 pracowników, należąca do najnowocześniejszych w kraju,
w pełni zmechanizowana, wyposażona w laboratoria bakteriologiczne i biochemiczne mięsa i przetworów, posiadająca jeden z nielicznych w kraju
trychinoskopów (do badań mięsa na włośnię).
Po wojnie istniało jedno gospodarstwo występujące pod nazwą PGR Bródno, w innej strukturze, do którego administracyjnie włączono przejęty
po 1945 r. folwark Wilanów, które w ramach dawnej
Administracji Gospodarstw Rolnych i Leśnych dotrwały do 1961 r. – później zlikwidowane.

PRZYKŁADY UFUNDOWANYCH ŚWIĄTYŃ
IX. PRZYKŁADY
UFUNDOWANYCH ŚWIĄTYŃ
Większość warszawskich świątyń wszystkich
wyznań została wzniesiona dzięki ofiarności wiernych lub pojedynczych fundatorów, którzy, pragnąc
zapewnić owym budowlom stałych gospodarzy,
w przypadku katolików, osadzali przy sfinansowanym przez siebie kościele mniszki lub mnichów.
Ci zaś, mieszkając we wzniesionym obok klasztorze,

opiekowali się świątynią. Przykład może stanowić
żeński zakon wizytek, męski – bonifratrów i inne.
Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego ograniczymy się do najbardziej reprezentatywnych przykładów, po jednej świątyni każdego wyznania występującego na terenie Warszawy.

Kościół Św. Krzyża
ul. Krakowskie Przedmieście.
W końcu XV wieku
były to peryferie miasta. Mieszkańcy okolicy
wznieśli w tym miejscu
niewielką drewnianą kapliczkę pod wezwaniem
Św. Krzyża. W 1526 roku,
dzięki pomocy księżnej Anny Mazowieckiej
i ofiarności mieszczan,
wybudowano tu kościółek. Na początku XVII w.
Paweł Zembrzuski (ok.
1560-1633), rajca miejski
i klucznik Starej Warszawy, odremontował go
i dostawił do niego dwie
kapliczki, a także wyjednał dla niego oddzielną
parafię. W 1653 r. Królowa
Marya Ludwika (16111667) przekazała świątynię księżom misjonarzom
francuskim. 1 kwietnia
1682 roku, dzięki publicznym składkom i pomocy
króla Jana III Sobieskiego
(1629-1696), położono
węgielny kamień pod
budowę kościoła według
projektu Józefa Bellotiego (zm. 1708) – wieże
zaprojektował architekt

Kościół Św. Krzyża
pod koniec XIX wieku.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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Antonio Fontana (1696-1765), który oddano po
czternastu latach. Pierwsza msza odbyła się 1 kwietnia 1696 roku, a odprawił ją nuncjusz papieski, ksiądz
Andrzej della Crozze. W 1818 r. kościół został przebudowany, zniesiono schody z przodu a dodano
dwustronne po obu stronach. Charakterystyczna figura Chrystusa, wykonana z brązu, została ustawiona w 1858 r., dzięki ofiarności Andrzeja hr. Zamoyskiego (1716-1792) – z jego zapisu.

Kościół Ewangelicko-Augsburski
pl. Małachowskiego 1 (daw. pl. Ewangelicki).
Gmina luterska, pomimo niemałej liczby
członków, nie posiadała swojej świątyni w Warszawie.
Wyznawcy korzystali z kościoła w dalekim Węgrowie, ufundowanego przez Bogusława ks. Radziwiłła
(1620-1669). Prób budowy było kilka, niestety kolejni
monarchowie w porozumieniu z Kościołem Katolickim nie wyrażali na nią zgody. Pierwsza kaplica powstała w 1732 r. za panowania Augusta II, w jednym
z pawilonów koszar Kazimierowskich. Istniała 31 lat
do chwili śmierci Augusta III. W czas jakiś po tym
świątynię luterańską wskrzesić próbował poseł nadzwyczajny, Danii Mestrel de St. Saphorin, początkowo na nabożeństwa udostępnił siedzibę swej ambasady, następnie własnym sumptem wystawił kaplicę
w miejscu, gdzie w wiele lat później stanęła szkoła
ewangelicka. Dopiero bankier królewski, Piotr Tepper, 15 stycznia 1777 r. wyjednał u króla Stanisława
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Augusta przywilej, na mocy którego ewangelikom
augsburskim wolno było wystawić własny kościół.
Liczebnie grupa wyznawców, wg szacunków, sięgała
od 7 do 8 tysięcy osób. Sporo było krezusami ówczesnej warszawskiej finansjery, co pozwoliło szybko
zebrać stosowną sumę (sam Tepper wyasygnował
niemal połowę potrzebnej kwoty), a i Europę faktem
budowania świątyni ewangelickiej udało się zainteresować, więc datki szły z różnych zakątków Starego
Kontynentu, natomiast kamień na budowę przypłynął ze Szwecji. Zakupiono spory grunt w centrum
ówczesnej Warszawy, a projekt sporządził luteranin,
architekt Szymon Bogumił Zug (1733-1807), który
też dołożył się do budowy. Świątynia o amfiteatralnej architekturze bardzo przypadła do gustu nie tylko
wyznawcom, ale i samemu królowi – na przeszło wiek
stała się najwyższym punktem dawnej Warszawy.
Zniszczona już w 1939 r. przez lotnictwo
niemieckie, w latach 1950-1954 została odbudowana według projektu Teodora Bursche (1893-1965)
z przeznaczeniem na Filharmonię Narodową. W 1956
roku zwrócona została ewangelikom po kolejnej
adaptacji wnętrza wykonanej w 1964 r. według planów sporządzonych przez wspomnianego architekta
z kręgów ewangelickich. W chwili obecnej kościół
występuje pod wezwaniem Świętej Trójcy.

Kościół Ewangelicko-Augsburski
pod koniec XIX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Kościół Ewangelicko-Reformowany
ul. Leszno 16 (ob. al. Solidarności 74).
Gmina kalwińska długie wieki nie posiadała własnej świątyni w Warszawie. Starania o jej wybudowanie stały się nieskuteczne. W 1776 r. w obrębie jurydyki Leszno dokonano rejestracji parafii
ewangelicko-reformowanej, a w roku następnym
poświęcono pierwszy kościół ewangelicko-reformowany w stolicy (dziś mieści się tam Warszawska
Opera Kameralna). Architekt, Szymon Bogumił Zug
(1733-1807), zbudował obok istniejącą do chwili
obecnej plebanię.
Ostatecznie do budowy okazałej świątyni
ze składek wiernych przystąpiono 30 października
1866 r. Autorem projektu był członek miejscowego zboru, arch. Adolf Adam Loewe (1811-1885).
Kościół, utrzymany w stylu neogotyckim, z żeliwnymi
filarami we wnętrzu, dokończył syn budowniczego,
również architekt – Kazimierz Lowe (1845-1924). Poświęcenie miało miejsce 24 października 1880 r.

Synagoga Nożyków
ul. Twarda 6.
To dzisiaj jedyna zachowana i czynna przedwojenna warszawska bożnica, podniesiona do rangi
synagogi, spośród ok. 400 synagog, bożnic i domów
modlitwy istniejących przed II wojną światową
w Warszawie. Działkę pod jej budowę (nr hip. 1098)
nabył Zelman Nożyk w roku 1893 z zamiarem wystawienia na niej bożnicy, a następnie przekazania jej
Gminie Żydowskiej. Prace rozpoczęte wiosną 1898,
zakończone zostały na początku 1902 r. Uroczysta
inauguracja nastąpiła 26 maja 1902 roku w obecności przedstawicieli Gminy Starozakonnych, komitetu
Synagogi, delegacji stowarzyszeń żydowskich oraz
tłumnie zgromadzonej publiczności. Fundator specjalnym aktem przekazał nieodpłatnie świątynię do
użytku publicznego, pod warunkiem, iż po wsze czasy będzie nosiła imiona fundatorów: Zelmana i Rywki małżonków Nożyk, a podczas świąt będzie w ich
intencji odmawiana modlitwa w języku hebrajskim:
El male rachamin, co w języku polskim oznacza:
Boże pełen miłosierdzia. Warszawska Gmina Starozakonnych została zobowiązana do utrzymania

świątyni z przeznaczonych na ten cel środków finansowych złożonych w banku. Innym sposobem na jej
utrzymanie miały być opłaty pobierane od wiernych,
a ich wysokość miała być uzależniona od zajmowanego miejsca w synagodze, czyli odległości od Aron
ha-Kodesz, tzw. „świętej skrzyni’.
Pierwsze prace remontowe w tej świątyni
rozpoczęto po 1923 r., miały one na celu przede
wszystkim odświeżenie jej wnętrza. Na początku
II wojny światowej została zamknięta, a we wrześniu
1941 roku, kiedy Niemcy pozwolili na wznowienie
publicznych form kultu, została ponownie otwarta
i działała jako jedna z trzech synagog w Warszawie.
Podczas okupacji wygłaszał w niej kazania m.in.
historyk – prof. Majer Bałaban (dziadek długoletniej prezenterki TVP – Ireny Dziedzic). W lipcu 1942
roku została na rozkaz władz hitlerowskich ponownie zamknięta, po czym przekształcono ją w stajnię
i magazyny. Dewastacji dopełniło Powstanie Warszawskie. Po wyzwoleniu, prowizorycznie zabezpieczona, pełniła rolę domu modlitwy. Gruntowny
remont przeszła dopiero w latach 1977-1983 i wówczas została podniesiona do rangi synagogi z uwagi
na zniszczenie głównej synagogi na Tłomackiem.
Pomimo skromnych rozmiarów, Synagoga Nożyków
jest budowlą monumentalną mogącą pomieścić
około 600 osób.

Kościół Ewangelicko-Reformowany
pod koniec XIX wieku. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Cerkiew św. Jana Klimaka
ul. Wolska 138/140.
Powstała w 1903 r. z fundacji prywatnej
prawosławnego arcybiskupa warszawskiego i nadwiślańskiego Hieronima (zm.1905). Miała pełnić
funkcję świątyni pomocniczej wobec cerkwi Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej, urządzonej w odebranym katolikom po powstaniu listopadowym kościele św. Wawrzyńca. Jednak bezpośrednim celem
budowy było upamiętnienie zmarłego w sierpniu
1902 r. w Piatigorsku syna arcybiskupa – Iwana Iljicza
Egzemplarskiego. W tym celu hierarcha zakupił za
4.275 rb. plac przy wschodnim murze cmentarza na
Woli. Projekt świątyni – wpisanej w obrzeże cmentarza Prawosławnego założonego w 1841 r. – sporządził rosyjski architekt, Władimir Pokrowski, autor
szeregu zrealizowanych nie tylko na terytorium rosyjskim cerkwi i soborów, m.in. w Berlinie. Budynek
był gotowy w czerwcu 1905 r., jednak jego konsekracja, również przeprowadzona przez arcybiskupa
Hieronima, nastąpiła dopiero 15 października 1905 r.
Dwa tygodnie później arcybiskup zmarł i zgodnie
ze swoim życzeniem został pochowany obok syna.
Przy cerkwi powstał cmentarz Prawosławny.
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Cerkiew na Woli w trudnych dla Warszawy
chwilach – wkroczenie wojsk niemieckich
na początku II wojny światowej.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

W 1915 r. w związku z ewakuacją wszystkich
kapłanów rosyjskich cerkiew zamknięto, otwarta
została dopiero w 1919 r. po objęciu jej przez popa
sprowadzonego specjalnie do Warszawy. W 1931 r.
przy świątyni wzniesiono dzwonnicę, której wcześniej nie było. Cerkiew przetrwała do współczesności i służy społeczności wyznania prawosławnego.

POMNIKI POWSTAŁE ZE SKŁADEK I FUNDACJI SPOŁECZNYCH
X. POMNIKI POWSTAŁE ZE SKŁADEK
I FUNDACJI SPOŁECZNYCH
Większość warszawskich świeckich pomników powstała dzięki inicjatywie społecznej. Poniżej
prezentujemy najbardziej ciekawe przykłady.

Pomnik Adama Mickiewicza
ul. Krakowskie Przedmieście.
24 grudnia 1898 r. od samego rana na całym
Krakowskim Przedmieściu panowała przejmująca
i zagadkowa cisza. Ulica była pusta, a na wszystkich
jej wylotach stały kozackie patrole. Aby dostać się na
nią należało okazać bilet komitetu budowy pomnika. Co jakiś czas przejeżdżał powóz ze stangretem,
który miał bilet przypięty do kapelusza. Im bliżej
pomnika, tym tłum był coraz większy, a w samym
jego centrum stały same ówczesne sławy i znakomitości: Sienkiewicz, Korzon, Kasprowicz oraz dziennikarze wszystkich redakcji.

Punktualnie o godz. 10-tej pod pomnik
podeszło duchowieństwo wszystkich wyznań reprezentowanych w Warszawie, a wraz z nim Maria
Gorecka, córka Mickiewicza, która przyjechała z Paryża. Pierwsza część płótna opadła. I wtedy, jak na
umówiony znak, wszyscy mężczyźni stojący na przestrzeni od Kolumny Zygmunta do pomnika Kopernika zdjęli kapelusze i czapki. Chwila była tak podniosła, że wiele osób płakało. Kiedy cała zasłona opadła,
oczom zgromadzonych ukazała się postać wieszcza
z ręką na sercu, i z takim wyrazem na twarzy, jakby
chciał powiedzieć:
Ja kocham cały naród! Objąłem w ramiona
Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia,
Przycisnąłem tu do łona
Jak przyjaciel, kochanek, małżonek, jak ojciec!
Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić,
Chcę nim cały świat zadziwić...

Skromna, ale niezwykle wzruszająca uroczystość
odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Odsłonięcie pomnika
Księcia Józefa Poniatowskiego na placu Saskim.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Ksiądz dokonał
święcenia, a ludzie ustawieni w długim ogonku
zaczęli składać kwiaty,
które bardzo szybko zasłoniły napis: „Adamowi
Mickiewiczowi rodacy”...
Dużą rolę przy
budowie pomnika odegrał Henryk Sienkiewicz
(1846-1916). 22 marca
1897 r. zawiązał się Komitet Budowy, a miesiąc
później generał-gubernator wydał zezwolenie
na jego wzniesienie.
Datki płynęły od społeczeństwa szerokim strumieniem, a zbiórkę prowadziły prawie wszystkie
warszawskie redakcje. Nie ogłoszono konkursu na
jego projekt, tylko wybrano dwóch najlepszych ówcześnie rzeźbiarzy. Ostatecznie zwyciężył projekt
Cypriana Godebskiego (1835-1909) i, po raz pierwszy w historii miasta, Polak miał możliwość wystawić
pomnik w Warszawie! Pod uwagę brano trzy lokalizacje: pl. Warecki (ob. pl. Powstańców Warszawy), pl.
Zielony (ob. pl. Dąbrowskiego) oraz skwer na Krakowskim Przedmieściu naprzeciw wylotu Trębackiej
w miejscu fontanny (fontanny-wędrowniczki – później stała na pl. Bankowym, a po II wojnie zagościła
pod kinem Muranów).
Na tydzień przed wyznaczonym terminem odsłonięcia Komitet otrzymał zakaz wszelkich
hucznych obchodów publicznych. Nie pozwolono
na przemówienia i pochody, wyrażono zgodę na
skromną uroczystość polegającą na poświęceniu
pomnika. Bano się wystąpień i rozruchów, a wojsko
było postawione w stan gotowości.
Pomnik przeżył i okupację i Powstanie, a zagłada przyszła, kiedy Niemcy zaczęli znęcać się nad
już umęczonym miastem. W 1949 r. warszawskie
społeczeństwo znowu stanęło na wysokości zadania
– od 28 stycznia 1950 r. pomnik Adama Mickiewicza
stoi i zachwyca na Krakowskim Przedmieściu.
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Pomnik
Księcia Józefa
Poniatowskiego
ul. Krakowskie
Przedmieście
(przed pałacem
Prezydenckim).
Dzieło
Duńczyka,
Bertela Thorvaldsena
(1770-1844), odsłonięte
na placu Saskim (dzisiejszy pl. Piłsudskiego)
3 maja 1923 r. 23 lutego
1952 r. pomnik został
ponownie odsłonięty
(przed Pomarańczarnią),
a 19 października 1965
roku ustawiony przez
pałacem Namiestnikowskim (ob. prezydencki),
gdzie stoi po dziś dzień.
Myśl uczczenia pamięci księcia Poniatowskiego stosownym
pomnikiem zrodziła się już w roku 1814. Rozpoczęto
zbiórkę funduszy, a Anna z Tyszkiewiczów Potocka
(1779-1867) wyjednała u cara w roku 1815 zezwolenie na jego budowę. Kontrakt z Thorvaldsenem
został zawarty 18 lipca 1818 r., jednak pomimo że
był najwybitniejszym rzeźbiarzem epoki, nie był artystą terminowym. Dopiero w roku 1826 model był
gotowy i wówczas po różnych perypetiach dotarł do
Warszawy w połowie 1829 r.
Prace nad wykonaniem cokołu pod pomnik
rozpoczęto w roku 1830, ale w międzyczasie wybuchło powstanie listopadowe. Klęska odebrała resztę
swobód obywatelskich i o pomniku można było zapomnieć. Ukończony już pomnik w 1836 r. przewieziono do twierdzy w Modlinie, gdzie miał być przerobiony na patrona twierdzy – św. Jerzego. W 1840
roku przypadkowo został tam ustawiony, a car przebywający na inspekcji w Twierdzy kazał go rozbić.
W jego obronie stanął Iwan Paskiewicz (1782-1856),
namiestnik Królestwa Polskiego, który wyjednał
u cara, aby ów pomnik mu podarował, w wyniku
czego w roku 1842 pomnik ks. Poniatowskiego stanął w jego majątku przed pałacem w Homlu. Wrócił
do Polski dopiero w 1922 r. z mocy traktatu ryskiego, zawartego pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim, i początkowo stanął na dziedzińcu Zamku

POMNIKI POWSTAŁE ZE SKŁADEK I FUNDACJI SPOŁECZNYCH
Królewskiego. Ostatecznie ustawiony na pl. Saskim,
odsłonięty został 3 maja 1923 roku (lokalizacji było
kilka – od Alei 3 Maja przy wjeździe na most, plac
Trzech Krzyży, Park Łazienkowski, Ogród Saski, po
dziedziniec pałacu Namiestnikowskiego). Wysadzony został przez Niemców w połowie grudnia 1944
roku. Władze duńskie tuż po zakończeniu wojny zaproponowały pokrycie kosztów wykonania odlewu
pomnika. Warszawa chętnie na to przystała, jako
materiał przekazując pomniki cesarzy niemieckich
z przyłączonego do Polski Szczecina. Duńczycy odlali pomnik z własnego materiału, ratując zapewne
od zniszczenia pomniki niemieckie. Pierwsza po
II wojnie lokalizacja pomnika – przed Pomarańczarnią – była dalece niefortunna, a obecna jest trochę
chichotem historii – niegdyś przed pałacem Namiestnikowskim stał pomnik Paskiewicza właśnie...

w „Zachęcie”, ale ponownie wygrał projekt Szymanowskiego. Odsłonięcie pomnika zaplanowano na
22 lutego 1910 r. (w setną rocznicę urodzin kompozytora), jednak rozpętała się fala krytyk i intryg.
Dnia 15 stycznia 1910 roku Komitet zawarł umowę
z artystą na wykonanie modelu naturalnej wielkości.
Na pokrycie kosztów odlewu złożyło się społeczeństwo, jednak w międzyczasie wybuchła I wojna światowa, a firma, która zadania się podjęła, zbankrutowała. W 1923 r. zawiązał się nowy Komitet Budowy,
a pomnik był gotowy w czerwcu 1926 roku. I tu było
kilka lokalizacji: Park Ujazdowski u wylotu alei Róż,
a następnie – Ogród Botaniczny.
31 maja 1940 r. Niemcy wysadzili pomnik
Chopina, pocięli na kawałki, wywieźli i przetopili na
amunicję. Odtworzona rzeźba ponownie odsłonięta
została 11 maja 1958 r.

Pomnik Fryderyka Chopina

Pomnik Lotnika

Park Łazienkowski od strony Al. Ujazdowskich.

ul. Raszyńska róg ul. Żwirki i Wigury.

To najbardziej znany pomnik polski na świecie. Jedyny secesyjny pomnik w Europie, pierwszy
taki wzniesiony w niepodległej Polsce. Zaprojektowany przez Wacława Szymanowskiego (1821-1886),
odsłonięty został 14 listopada 1926 r.
Komitet Budowy powstał 1 stycznia 1902 r.,
a wytypowano wtedy następujące lokalizacje: plac
Warecki (ob. pl. Powstańców Warszawy), Ogród Saski, Park Ujazdowski, pl. Teatralny. Projekt był gotowy w roku 1905 z nową lokalizacją w Łazienkach
Królewskich. W 1908 r. ogłoszono kolejny projekt, na który nadesłano 66 prac prezentowanych

Zaprojektowany przez Edwarda Wittinga
(1879-1941) stanął na placu Unii Lubelskiej 11 listopada 1932 r., choć już w 1929 r. prezentowany był
na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.
To pierwszy w Europie pomnik ku czci zdobywców
przestworzy. Powstał dzięki składkom społecznym,
organizacjom wojskowym, lotniczym i z dochodów
z imprez lotniczych.
W październiku 1943 r. zdjęty został przez
Niemców z cokołu i przetopiony. Od 9 września 1967
roku nowy pomnik, w nowym miejscu, wznosi się
na początku ulicy (która winna być aleją) Żwirki
i Wigury biegnącą do warszawskiego lotniska.

Pomnik Lotnika
na placu Unii
– ostatnie dni
września 1939 roku.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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Pomnik Jana Kilińskiego
ul. Podwale.
W 1922 r. Cech Szewców zainicjował akcję
ufundowania pomnika Jana Kilińskiego – zebrał
ofiary i stworzył podstawy dla działalności Komitetu Budowy, który dzieło ukończył. 19 kwietnia 1936
roku pomnik został odsłonięty przez prezydenta
Rzeczypospolitej, prof. Ignacego Mościckiego oraz
prezydenta miasta, Stefana Starzyńskiego – przekazany Zarządowi Magistratu m. st. Warszawy. Wykonany został ze stopu metalowych orłów carskich
i dwóch armat, a cokół – z marmuru finlandzkiego
pozostałego po rozebranym soborze na pl. Saskim
w Warszawie.

„Pomnik Kilińskiego” – powiedział wtedy Starzyński – „to pomnik dumy i chwały ludu Warszawy, jej
mieszczaństwa, a rzemiosła w szczególności”.
Pomnik przed wojną stał na placu Krasińskich, po wojnie ustawiony został na Podwalu, gdzie
stoi po dziś dzień.

Pomnik
Jana Kilińskiego
przed II wojną światową
stojący na
placu Krasińskich.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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Księżna Anna Mazowiecka (zm. 1458) – była żoną
Bolesława. Najbardziej związana z Warszawą – z tytułu dożywocia należała do niej ziemia warszawska.
Była założycielką szpitala św. Ducha przy kościele św. Marcina, dobrodziejką kolegiaty św. Jana,
fundatorką klasztoru Bernardynów, których sprowadziła z Krakowa.
Baryczkowie (XVI-XVII w.) byli rodem mieszczan Starej Warszawy, zajmowali się kupiectwem. Bracia Stanisław, Wojciech i Jan Baryczkowie doszli do znacznej
zamożności i dostojeństw miejskich, godności dworskich i ziemskich, a w 1658 r. otrzymali szlachectwo.
Do najwybitniejszych postaci należeli: Jerzy, inaczej
Jurga (zm. 1527), kupiec i burmistrz Starej Warszawy
– sprowadził do stolicy „cudowny” krucyfiks do dziś
przechowywany w katedrze św. Jana, Jacek (zm.
1650), dominikanin, przeor konwentu warszawskiego – położył duże zasługi dla organizacji zakonu,
budowy klasztoru i kościoła Dominikanów przy ulicy
Freta, a w 1646 r. ufundował przy klasztorze szkołę
zw. Studium Baricianum oraz pomnożył bibliotekę
zakonną, dalej – Stanisław (zm. 1682), bratanek Jacka,
wieloletni burmistrz i wójt warszawski. Przez 39 lat
sprawował urząd przełożonego stajni królewskich,
był również sekretarzem królewskim. Wybudował

bibliotekę dla klasztoru Dominikanów i uzupełnił jej
zbiory. Należała do niego słynna kamienica nazywana Baryczkowską – Rynek Starego Miasta 32.
Anna Jagiellonka (1523-1596), królowa polska,
córka Zygmunta I Starego, odegrała wybitną rolę
polityczną podczas kolejnych trzech bezkrólewi,
szczególnie po śmierci Zygmunta Augusta. Podczas
elekcji w 1575 r., po ucieczce Henryka Walezego,
uznana została królową z dynastii Piastów. W 1576 r.
poślubiła Stefana Batorego. Popierała rozwój sztuki
i architektury. Była opiekunką Akademii Krakowskiej. Przez znaczną część życia mieszkała na Zamku Królewskim w Warszawie. W 1573 r. ukończyła
budowę pierwszego mostu w Warszawie, rozpoczętą przez Zygmunta Starego.
Piotr Skarga (1536-1612), właściwie Piotr Pawęski, jezuita, teolog katolicki, pisarz polityczny i kaznodzieja, organizator kolegiów jezuickich w Polsce (m.in. w Warszawie). W latach 1588-1612 był
nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Jego
działalność charytatywna znana była głównie
w Krakowie, w którym założył m.in. Bank Pobożny
dla ochrony ludzi przed lichwą, czyli lombard dla
ubogich (Mons pietatis). W 1590 r. powołał Bractwo Miłosierdzia w Warszawie wraz ze szpitalem
św. Łazarza przy ul. Mostowej.
Łukasz Drewno (zm. 1652), aptekarz, burmistrz
Starej Warszawy. Zasłużył się dla miasta w latach
wielkiej zarazy 1624-1625, jako burmistrz powietrzny. „Był to człowiek żelaznej pracy, wielkiego
poświęcenia i niestrudzonej energii, a trudno było
rzeczywiście lepszy zrobić wybór, rozpatrując się zaś
dzisiaj w jego działalności, niełatwo nam przychodzi
pojąć, jakim sposobem taka osobistość mogła zupełnie u nas popaść w zapomnienie” – tak po wiekach
wspominał go Wiktor Feliks Szokalski na łamach
Gazety Lekarskiej.
Maria Kazimiera de la Grange d’Arquien Sobieska
(1641-1716), początkowo dama dworu królowej
Marii Ludwiki, żona Jana Zamoyskiego, a następnie
króla Jana III Sobieskiego, zw. Marysieńką. Była fundatorką kościoła Sakramentek na Nowym Mieście

Stanisław Baryczka (zm. 1682).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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inwentarza konstytucji,
wydał Codex diplomaticus Poloniae (Kodeks dyplomatyczny Polski) oraz
wiele innych cennych
publikacji. Z II wojny
światowej ocalało zaledwie 30 tysięcy druków
i 2 tysięcy rękopisów.

Dzieło braci Załuskich – budynek biblioteki
przy ul. Daniłowiczowskiej.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

w Warszawie, a w miejscu dzisiejszego Teatru Wielkiego postawiła potężny gmach, zw. Marywilem,
mieszczący hale targowe, zajazd i giełdę. Na północ od Warszawy wzniosła pałacyk wiejski, zwany
Marymontem.
Andrzej Stanisław Załuski (1695-1758), biskup
płocki, kanclerz wielki koronny, zwolennik naprawy Rzeczypospolitej. Opracował program reform
skarbowo-wojskowych, sądowych i społeczno-gospodarczych, był również doskonałym prawnikiem.
Zainicjował wydanie zbioru praw polskich G. Lengnicha, Jus publicum Regni Poloniae (Prawo Publiczne Królestwa Polskiego). Razem z bratem – Józefem
Andrzejem Załuskim (1702-1744), biskupem kijowskim, referendarzem wielkim koronnym, w 1747
roku otworzyli w Warszawie bibliotekę, w zakupionym na ten cel w 1736 r. pałacu Daniłłowiczów.
Umieszczone w nim zbiory obu braci, stały się zaczątkiem placówki naukowej, liczyły w roku powstania ponad 180 tys. druków, ok. 10 tys. rękopisów,
tysiące map, atlasów i sztychów. Jako osobne działy
funkcjonowały: gabinet fizyczny, muzeum osobliwości, zbiory numizmatyczne i obserwatorium astronomiczne. Obaj byli popularyzatorami czytelnictwa.
Józef założył w 1844 r. Towarzystwo Miłośników
Nowości Wydawniczych, projektował utworzenie
Akademii Naukowej, wydawał źródła do dziejów
Polski oraz utwory pisarzy i poetów, m.in. zbiór
praw polskich Wolumina legum, opracowany przez
S. Konarskiego. Przeprowadził także nowe wydanie
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Franciszek
Bieliński
(ok. 1683-1766), marszałek wielki koronny. Posiadał już po swoich poprzednikach pełnię władzy policyjno-karnej. Za jego
kadencji wybrukowano 75% istniejących wtedy ulic,
urządzono ścieki, uprzątnięto uliczne śmieci, umożliwiono dostęp do Wisły, wprowadzono równy dla
wszystkich podatek, zainstalowano latarnie w bramach, pompy na ulicach, a także sporządzono pierwszy plan miasta. Powołana po jego śmierci komisja
brukowa, 30 marca 1784 r., uchwaliła wprowadzenie
numeracji domów, o której uporządkowanie usilnie zabiegał – nie wszystkie ulice posiadały jeszcze

Franciszek Bieliński (ok. 1683-1766).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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nazwy urzędowe, a Warszawę dzielono na Starą Warszawę i Nową Warszawę oraz poszczególne jurydyki.
Na pamiątkę tych inicjatyw ustawiono posąg św.
Jana Nepomucena na pl. Trzech Krzyży.

wybudował pierwszy dom modlitwy dla ewangelików (przed wzniesieniem kościoła). Gorliwie zajmował się gminą, uporządkował jej sprawy, założył
szkołę. Był wielkim społecznikiem.

Henryk de Lövensprung Lölhoeffel (zm. 1767),
ur. w Prusach Książęcych, lekarz nadworny Augusta III
Sasa, właściciel pałacu i dworku u zbiegu ulic Długiej
i Miodowej. Był społecznikiem i filantropem na dużą
skalę. Rozpoczął w Warszawie wykłady w zorganizowanym własnym sumptem prosektorium, których
musiał zaniechać wobec oburzenia pospólstwa.
Nobilitowany przez sejm w 1775 r. jego syn, Karol,
otrzymał zezwolenie króla na spolszczenie nazwiska
na Lelewel, był ojcem historyka Joachima.

Jan Baptysta Czempiński (1721-1786), lekarz,
filantrop. Jako wychowanek Uniwersytetu w Padwie,
w Warszawie uzyskał tytuł konsyliarza królewskiego.
Miał rozległą praktykę, która przynosiła mu bardzo
duże dochody. Od 1767 r. był lekarzem Korpusu
Kadetów, w tym też roku jako pierwszy zaczął szczepienia przeciwko ospie. Został nobilitowany w 1775
roku. W swoim domu, na Rynku Starego Miasta 4,
prowadził ożywione życie towarzyskie. Na ulicy
Brzozowej wzniósł zakłady przemysłowe, które na
skutek nieumiejętnego prowadzenia przyniosły mu
bankructwo.

Gabriel Piotr Baudouin (1689-1768), francuski
ksiądz i misjonarz. Od 1717 r. przebywał w Warszawie w Zgromadzeniu ks. misjonarzy przy kościele
św. Krzyża. W 1732 r. założył na Krakowskim Przedmieściu (naprzeciw kościoła św. Krzyża) Dom Podrzutków im. Dzieciątka Jezus, przeniesiony później
do specjalnych budynków, położonych między
obecnym pl. Powstańców i ulicami: Świętokrzyską,
Złotą i Marszałkowską. Otwarty przez niego szpital
uznano za najważniejszy w mieście i podporządkowano mu pozostałe szpitale warszawskie. Nowy
kompleks, w dużej części istniejący po dziś dzień na
Filtrach, wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku.

Jan Dekert (1738-1790), prezydent m. Starej Warszawy. Pochodził z miasta Bledzewa w Wielkopolsce.
Za młodu pracował w sklepie sukiennym K. Martynkowskiego, z którego córką, Różą, się ożenił. Znaczny posag, jaki otrzymał, pomnażał spekulacjami.

Jan Dekert (1738-1790).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Jerzy Henryk Butzau (zm. 1771), rodem z Meklemburgii, hajduk królewski. Był niezwykle ofiarny i oddany osobie monarchy polskiego. Zginął 3.XI.1771
roku w obronie króla, podczas próby porwania króla przez konfederatów barskich na ul. Miodowej.
Ze świty królewskiej jedynie 2 hajduków stanęło
w obronie monarchy, on i Szymon Mikulski, zmarły
w wyniku odniesionych ran. Po uwolnieniu król niezwykle przejął się śmiercią obu służących. Pogrzeb
Butzau’a był okazały, zorganizowany kosztem bankiera, Piotra Teppera. Został pochowany na starym
cmentarzu Ewangelickim przy ul. Karmelickiej
i Mylnej. Pomnik prawdopodobnie wykonał Efraim Schroeger. Król obdarzył potomstwo hajduka
szlachectwem i przyznał pensję wdowie i sierotom.
Potomkowie Poniatowskiego dbali o nagrobek Butzau’a jeszcze w 1896 r.
Jan Jakub Scheidenmantel (zm. 1777), pierwszy
pastor ewangelicki w Warszawie. Sprowadzony
został przez posła duńskiego St. Saphorina, który
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Po teściu objął wraz ze szwagrem sklep. W 1766 r.
zawiązał kompanię manufaktur wełnianych. W 1776
roku z Piotrem Blankiem i Jędrzejem Rafałowiczem
wziął w dzierżawę monopol tabaczny, a następnie
teatr warszawski po Ryxie. Spekulował z bankierem
Ziemannem, na czym dorobił się znacznej fortuny.
Za uzyskane tą drogą pieniądze kupił wsie: Wielką
i Małą Wolę, Pękol, grunty na Pólkowie koło warszawskich Powązek, kamienicę na ul. Świętojańskiej
9 oraz pałacyk i folwark na Faworach. Równocześnie
pełnił funkcje publiczne, jako starszy konfraterni kupieckiej, oraz jeździł na sejmy z dezyderatami miejskimi. Po ustąpieniu prezydenta magistratu Starej
Warszawy – Wojciecha Loberta, został wybrany na
jego miejsce. Za namową Kołłątaja i Małachowskiego podjął akcję podniesienia miast i stanu mieszczańskiego. Na zjeździe delegacji miast Polski odbywającym się w Warszawie wręczył królowi memoriał
z dezyderatami przedstawicieli miast królewskich.
Był dwukrotnie prezydentem miasta.
Piotr Tepper (1702-1790), kupiec i bankier, właściciel magazynu w gmachu Ratusza na Rynku Starego Miasta, w 1774 r. przeniesionego do kamienicy
przy ul. Miodowej, z czasem nazywanej pałacem
Teppera. Jako bankier załatwiał przekazy krajowe
i zagraniczne, udzielał kredytów, m.in. samemu królowi. Był także udziałowcem kilku przedsiębiorstw
przemysłowych, wraz z P. Blankiem dzierżawił loterię

krajową. Właściciel pałacu „Pod 4 wiatrami” przy ulicy
Długiej, od 1754 r. brał udział w życiu warszawskiej
parafii ewangelicko-augsburskiej. Zabiegał o nadanie
zborowi warszawskiemu wiodącej roli pośród zborów
całej Polski. W 1777 r. został powołany na urząd seniora generalnego cywilnego prowincji Małopolskiej
i Księstwa Mazowieckiego. Przyczynił się do pokonania trudności ze wzniesieniem świątyni ewangelicko-augsburskiej w Warszawie. W 1775 r. uzyskał na
sejmie prawo nabywania dóbr ziemskich. Po bezpotomnej śmierci żony w 1766 r., adoptował swego siostrzeńca, Piotra Fergussona, któremu nadał nazwisko
i uczynił go jedynym spadkobiercą (1768).
Zofia Komorowska (1717-1793), wstąpiła do zgromadzenia kanoniczek w 1748 r. i już w następnym roku
obrano ją drugą z kolei ksienią. Godność tę sprawowała
44 lata, rządząc mądrze i zapobiegliwie. Spowodowała
zatwierdzenie na sejmie 1768 r. fundacji Ordynatowej
Zamoyskiej. Po 24 latach udało jej się odzyskanie części kapitałów ulokowanych w dobrach, które znalazły
się pod zaborem pruskim. Wciągnęła kanoniczki do
licznych akcji społecznych i charytatywnych.
Piotr Fergusson Tepper (ok. 1714-1794), siostrzeniec bankiera Piotra Teppera (zm. 1790), adoptowany w 1768 r. Stopniowo przejmował kierownictwo
interesów bankierskich wuja i wkrótce stał się „największym bankierem północy”. Nobilitowany został
w 1790 r. na podstawie szlachectwa poświadczonego przez radę miasta Edynburg z 1714 r. Pomimo
szeregu niekorzystnych działań rzutujących na stan
jego interesów, odegrał wybitną rolę w życiu gospodarczym kraju. Był właścicielem nie istniejącego pałacu przy ulicy Miodowej, pałacu „Pod 4-ma wiatrami” przy ul. Długiej, pałaców w Falentach i Gołkowie
pod Warszawą, w których parokrotnie gościł króla
Stanisława Augusta. Zbankrutował w 1793 r.
Karol Schultz (1752-1796), zięć bankiera Piotra Fergusona Teppera. Bankier i przemysłowiec, właściciel
dóbr Wielka Wola i Czyste, na których odstąpił parafii
ewangelicko-augsburskiej teren pod cmentarz. Wybudował kilka gorzelni, garbarni, fabrykę prochu oraz
domy mieszkalne. Przyczynił się do wybrukowania

Piotr Tepper (1702-1790).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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miasta i zbudowania kanałów. Nobilitowany przez
Sejm Czteroletni, podpisał akces do powstania 1794 r.,
popierając je hojnymi ofiarami.
Stanisław August Poniatowski (1732-1798), ostatni
król Polski (panował w l. 1764-1795). Na Sejmie Czteroletnim popierał stronnictwo patriotyczne, przyczynił się również do przeprowadzenia wielu reform
i przygotowania Konstytucji 3 Maja 1791. Był mecenasem nauki, literatury i sztuki oraz założycielem
Szkoły Rycerskiej. Poparł działalność Komisji Edukacji Narodowej. Skupił wokół siebie grono pisarzy,
artystów i miłośników sztuki, przekształcając Warszawę w ośrodek życia artystycznego i kulturalnego. Jego epoka była dla stolicy okresem rozwoju
i rozkwitu. Warszawa rozrosła się terytorialnie, przybyły jej liczne gmachy, dawne uległy przebudowie,
stając się przykładem tzw. stylu stanisławowskiego w architekturze, którego przykładem jest pałac
Łazienkowski. Za jego czasów miały miejsce 3 rozbiory. Po III został odsunięty od władzy podczas powstania 1794. 25.XI.1795 abdykował i wyjechał do
Grodna, po czym osiadł w Petersburgu. Przyczynił
się do wielu prekursorskich przedsięwzięć dobroczynnych i zdrowotnych, m.in. założenia pierwszego
Tow. Dobroczynności, pomocy najbiedniejszym,
propagowania szczepień ospy.
Michał Gröll (1722-1798), drukarz i księgarz, urodzony w Norymberdze albo w Dreźnie (nie ustalone).
W 1759 r. przeniósł z Drezna do Warszawy prowadzoną przez siebie księgarnię. Wydawał Warszawskie Ekstraordynaryjne Tygodniowe Wiadomości,

Pałac Łazienkowski
– przykład stylu stanisławowskiego.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

drukował utwory poetów: Krasickiego, Naruszewicza, Trembeckiego, Koźmiana i Niemcewicza oraz
przekłady z literatury obcej. Usiłował wprowadzić
polską książkę na rynek ogólnoeuropejski, drukował
między innymi Konstytucję 3 Maja. W swojej księgarni otworzył jedną z pierwszych w Warszawie publiczną czytelnię i wypożyczalnię książek. W 1770 r. objął
wydawnictwo Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych,
a podczas insurekcji Kościuszkowskiej zaczął wydawać Warschauer Zeitung für Polens freie Bürger.
Baron Pierre Le Fort (ok. 1710-po 1798), Szwajcar, działacz lóż masońskich Göttin von Elensis
i Bouclier, społecznik. W 1742 r. wydalony z Rosji
przybył do Warszawy, gdzie brał udział w życiu towarzyskim. Zasłużony dla szeregu działań społecznikowskich opracował i wprowadził w życie plan,
który zapobiegał szerzącej się pladze żebractwa.
Przedsięwzięcie poparł sam król Stanisław August
Poniatowski i zamożna część mieszkańców Warszawy. Gmach dla niedołężnych starców i kalek oraz dla
tych, którzy mogli pracować wybudowano za rogatkami Wolskimi.
Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745-1802),
prezydent Warszawy, poseł na Sejm Czteroletni,
członek stronnictwa patriotycznego i zwolennik
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równouprawnienia mieszczan ze szlachtą. Funkcje prezydenta Warszawy pełnił dwukrotnie: po
raz pierwszy w 1791 r. zgodnie z nowo uchwaloną
ustawą o miastach, po raz drugi – podczas insurekcji kościuszkowskiej, za obopólną zgodą mieszczaństwa warszawskiego i władz państwowych.
W powstaniu 1794 r. zajmował stanowisko umiarkowane – był przewodniczącym Rady Zastępczej
tymczasowej i Wydziału Żywności w Radzie Najwyższej Narodowej. Po upadku powstania więziony do 1796 r. w Rosji, skąd powróciwszy, osiadł
w swym majątku, Żelechowie (pow. garwoliński),
gdzie dokończył życia.
Walenty Maciej Gagatkiewicz (1750-1805) – był
wziętym w stolicy lekarzem, współzałożycielem
szkoły chirurgicznej przy szpitalu Św. Łazarza, członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
(jako pierwszy w tym towarzystwie lekarz).
Michał Mniszech (1748-1806), marszałek wielki
koronny w latach 1783-1793. Przyczynił się do uporządkowania Warszawy. Za jego rządów zabrukowano niektóre ważniejsze ulice, ułożono taryfę nieruchomości, zaprowadzono latarnie.

.
Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745-1802).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Jan Chrzciciel Albertrandy (1731-1808), historyk, biskup zenopolitański. Był organizatorem
spotkań, które stały się zalążkiem Towarzystwa

Warszawskiego Przyjaciół Nauk – jego pierwszy prezes. Tak o nim, na krótko przed jego śmiercią, pisał
Julian Ursyn Niemcewicz: „Zwiędł on i wysechł nad
książkami. Szczupły, blady, suchy, niedbały w ubiorze
i swej osobie, nie wychodził prawie od siebie; w jednym
ręku jego było pióro, w drugim niezmierna lulka; tę on
od świtu do północy nigdy z ust nie wypuszczał”.
Franciszek Leopold Lafontaine (1756-1812), nadworny lekarz króla Stanisława Augusta, m.in. autor memoriału do władz wojskowych w sprawie urządzenia
lazaretów. Za zasługi na polu medycznym odznaczony został Legią Honorową.
Hugo Kołłątaj (1750-1812), ksiądz, polityk, pisarz,
filozof i reformator szkolnictwa. Zgromadził wokół
siebie ludzi zainteresowanych reformą ustroju,

Jan Chrzciciel Albertrandy (1731-1808)
pierwszy prezes
Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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stworzył również zespół publicystów (nazwany
przez przeciwników „Kuźnicą Kołłątajowską”). Był
jednym ze współtwórców Konstytucji 3 Maja oraz
współautorem wielu ustaw.
Emil Marrey (zm. ok. 1813), Francuz, uczestnik
konfederacji barskiej 1770-1772, następnie jeniec
rosyjski na Syberii w latach 1772-1775. Po uwolnieniu osiadł w Warszawie, gdzie pracował jako tłumacz w biurach Komisji Edukacji Narodowej oraz
Kancelarii Mniejszej Koronnej. W latach 1792-1793
oraz w 1807 r. wydawał w Warszawie Gazette de Varsovie, a ok. 1800 r. otworzył na Podwalu pensję dla
panien pozostającą pod zarządem jego żony i córki. Autor kilku prac z dziedziny pedagogiki i kultury
umysłowej, m.in. rozprawy polemicznej De l’état des
études, des lettres et des moeurs en Pologne (Warszawa
1800), w której zawarł pochwałę Komisji Edukacji Narodowej. Był społecznikiem
w dziedzinie wychowania.

zw. „pułkiem dzieci warszawskich”, który zasłużył się
przy obronie miasta. Po upadku Insurekcji uwięziony m.in. z I. Zakrzewskim, pierwszym prezydentem
Warszawy i I. Potockim w Petersburgu. Uwolniony
po 2 latach bez możliwości powrotu do Warszawy,
osiadł w Wilnie, gdzie założył warsztat słynący z solidnych, ale drogich butów. Po latach wrócił do Warszawy, gdzie dokonał żywota w swej kamienicy na
Wąskim Dunaju.

Jan Kiliński (1760-1819)
na szkicu z lat czterdziestych
nieznanego autorstwa.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Jan Kiliński (1760-1819),
szewc, ur. w Trzemiesznie.
W wieku 20 lat znalazł się
w Warszawie, gdzie zdobył
uznanie i szacunek jako
dobry rzemieślnik i organizator cechu. Zasłynął jako
mówca i mediator w sporach, w czasach Wielkiego
Sejmu był radnym miejskim.
W dniach 17 i 18 kwietnia
1794 r. zmobilizował cechy
do walki – zgromadził i rozdał broń, a w Wielki Czwartek – 17 kwietnia, na czele
oddanych mu ludzi ruszył
do walki. Na ul. Franciszkańskiej wystrzelał cały batalion rosyjski, a na Podwalu
ponoć zdobył 7 armat. Po
kilkudziesięciu godzinach
Warszawa była wolna. Na
fali sukcesu bezskutecznie próbował sięgnąć po
władzę. Nominowany na
pułkownika przez Tadeusza
Kościuszkę dostał rozkaz
formowania pułku piechoty
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powstania – przywódcą Agencji (organizacji polskich) we Francji i współtwórcą Legionów polskich
we Włoszech. W 1806 r. spełniał się jako współorganizator powstania wielkopolskiego. W Księstwie
Warszawskim został mianowany kierownikiem
administracji i policji Komisji Rządowej, równocześnie senatorem i wojewodą, zarówno Księstwa Warszawskiego, jak i Królestwa Polskiego.
Jest autorem hymnu Legionów, późniejszego
hymnu narodowego: Jeszcze Polska nie zginęła, listów patriotycznych i Pamiętników.
Alojzy Lasocki (1766-1823), kuśnierz i oryginał warszawski. Był organizatorem pomocy podczas gaszenia pożarów, za co miejska
kasa, doceniając jego zasługi, wypłacała mu
przez 10 lat pensję. Był inicjatorem założonego
w roku 1800 prywatnego Stowarzyszenia Ratunkowego od Ognia.

Józef Wybicki (1747-1822).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Michał Bergonzoni (1748-1819), Włoch z pochodzenia, bezinteresowny i ofiarny. Przybył do Polski
jako lekarz Sanguszki. Praktykował w Lublinie i Warszawie – od 1790 roku przyboczny lekarz króla i naczelny lekarz wojsk koronnych, wykładowca szkoły
chirurgicznej, członek Warszawskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, zasłużony naczelny medyk wojsk
Księstwa Warszawskiego. Po 1814 r. popularny działacz, a później przewodniczący wydziału lekarskiego
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.
Józef Wybicki (1747-1822), pisarz i polityk. Był
współpracownikiem kanclerza A. Zamoyskiego
przy układaniu kodeksu praw sądowych, od 1778 r.
– wizytatorem szkół Komisji Edukacji Narodowej,
a w 1784 roku – posłem na sejm. Podczas powstania 1794 r. był pełnomocnikiem rządu przy dywizji
gen. J. H. Dąbrowskiego w Wielkopolsce, po upadku

Fragment Gazety Warszawskiej z 1826 roku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Edward ks. Lubomirski (1796-1823), dyplomata,
publicysta, poeta, pracownik poselstw rosyjskich
w Berlinie i Londynie. Śmiertelnie ranny w pojedynku, przekazał niemal cały majątek na cele dobroczynne, m.in. na działający od 1827 r. aż do roku
1944 Instytut Oftalmiczny im. Edwarda Lubomirskiego w Warszawie.
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Stanisław Staszic (1755-1826), duchowny katolicki.
Był jednym z twórców Towarzystwa Warszawskiego
Przyjaciół Nauk (1800) i jego prezesem w latach
1808-1826 oraz jednym z organizatorów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, pomysłodawcą powołania pierwszej w kraju wyższej uczelni
technicznej. Był również fundatorem siedziby Towarzystwa w Warszawie (zw. pałacem jego imienia)
oraz pomników: Mikołaja Kopernika i księcia Józefa
Poniatowskiego. Zapisy jego testamentu zasiliły klika warszawskich szpitali i przytułków.
Michał Walicki (1746-1828), kolekcjoner dzieł sztuki,
filantrop. Fortunę zbił na grze w bilard i karty w Krakowie, Wiedniu i Paryżu, gdzie występował pod nazwiskiem Mickiewicz. Jako już człowiek zamożny kupił
nazwisko Walicki z herbem i tytułami: podstolego koronnego oraz hrabiego. Bywał i grał na dworze francuskim. Warszawę zadziwił zbiorami kamei, klejnotów
i starożytności. Mieszkał jeszcze później w Petersburgu i Wilnie. Wszędzie był hojny dla biednych, a nawet
„rozrzutny”.
Wojciech Bogusławski (1757-1829), aktor i reżyser, dyrektor teatru, zw. „ojcem teatru narodowego”.
Organizator pierwszej w Polsce Szkoły Dramatycznej
w Warszawie (1811), autorem tekstu komedio-opery
Krakowiacy i Górale i innych utworów scenicznych.
Józef Jan Celiński (1779-1832), magister farmacji i dr
filozofii, pierwszy profesor chemii policyjnej w Królewskim Uniwersytecie Warszawskim (od 1817), autor
podręcznika Farmacja (1811), współautor pierwszej
polskiej farmakopei Pharmacopea Regni Poloniae
(1817), właściciel apteki. Był asesorem farmacji w Radzie Ogólnej Lekarskiej i członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego.
Karol Beniamin Lauber (1778-1835), duchowny wyznania ewangelicko-augsburskiego po studiach w Halle i Frankfurcie nad Odrą, początkowo nauczyciel we
Wrocławiu. W 1805 r. powołany został na stanowisko
drugiego, a w 1813 r. pierwszego pastora warszawskiej
i praskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, równocześnie był rektorem szkół parafialnych. Od 1828 r. aż do
śmierci, pełnił funkcję superintendenta diecezji warszawskiej, ponadto członka Rady Administracyjnej Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Posługiwał
się językiem polskim, niemieckim i francuskim. W swoich kazaniach, z których część została wydana drukiem,

nawiązywał do aktualnych wydarzeń politycznych
w kraju. Podczas powstania listopadowego odprawiał
nabożeństwa w intencji pomyślności polskiego wojska.
Franciszek Antoni Ignacy Ludwik Brandt (17771837), doktor medycyny i chirurgii, założyciel Szkoły Lekarskiej oraz Towarzystwa Warszawskiego Lekarskiego.
Był członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół
Nauk, a przede wszystkim – wielkim społecznikiem.
Jan Bernard Mile (1789-1839), doktor medycyny i chirurgii, profesor UW. Był jednym z pierwszych członków
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, a od 1837 r.
jego prezesem. Ponadto zasiadał na stanowisku członka Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych oraz Rady
Szkoły Politechnicznej, członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk.
Michał Grosse (1770-1840), przemysłowiec białoskórnik. Jako 16-latek wstąpił do wojska francuskiego i jako artylerzysta brał udział w wyprawie na San
Domingo, po demobilizacji białoskórnik – właściciel
fabryki rękawiczek w pod Genewą. Ok. 1820 r. przybył
do Warszawy, gdzie założył pierwszą w kraju fabrykę
wyprawiania skór rękawiczniczych. W 1821 r. nabył
z prawem wieczystej dzierżawy posesję z młynem
wodnym na Marymoncie, na terenie której zbudował
domki letniskowe, wynajmowane na okres lata mieszkańcom Warszawy. Kolonia zyskała miano Grossowa,
tam też z czasem przeniósł swoją fabrykę. Synem
jego był Michał (1817-1903), kontynuator tradycji
białoskórniczej.
Teofil Janikowski (1801-1840), kupiec, członek Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, pomysłodawca utworzenia Ochron dla Dzieci przy WTD.
Wojciech Żywny (1756-1842), kompozytor pochodzenia czeskiego. W Warszawie (od 1800) zatrudniony został jako nauczyciel gry fortepianowej na
dworze Kazimierza ks. Sapiehy. Był pierwszym nauczycielem muzyki Fryderyka Chopina oraz aktywnym członkiem Towarzystwa Podupadłych Artystów
Muzycznych w Warszawie.
Ludwik Sauvan (1798-1843), dr medycyny. Był założycielem zdrojowiska w Wierzbnie (ob. Mokotów), które
na skutek trudności finansowych istniało w latach
1836-1870. Kolejnym właścicielem zdrojowiska był dr
med. Jan Matecki, którego daty urodzin i śmierci nie są
znane. Obaj byli społecznikami.
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Samuel Bogumił Linde (1771-1847).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa (1798-1845),
powieściopisarka, reformatorka wychowania dziewcząt w duchu obywatelskim i narodowym, wizytatorka szkół żeńskich i redaktorka wydawanego w Warszawie pisma: Rozrywki dla Dzieci, autorka licznych
powieści, prac dydaktycznych, bibliografii znakomitych Polaków i Polek oraz wydanych pośmiertnie
pamiętników. Podczas powstania listopadowego
założyła Związek Dobroczynności Warszawianek,
którego celem była pomoc w wyekwipowaniu żołnierzy, służba w lazaretach i opieka nad rodzinami
walczących.
August Wolf (1768-1846), doktor medycyny z uniwersytetów w Berlinie i Getyndze. Od 1793 r. przebywał
w Warszawie, gdzie założył fabrykę chemiczną. Zdobył wielkie uznanie jako wybitny lekarz i doskonały
diagnosta, organizator lecznictwa, twórca szkoły lekarskiej oraz Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie.
Samuel Bogumił Linde (1771-1847), absolwent
teologii w Lipsku, leksykograf przybyły z Torunia,
twórca słownika języka polskiego, pedagog i bibliotekarz. Przetłumaczył pod ps. Y. von Z. na język
niemiecki m.in. Powrót posła J. Niemcewicza (1792).
Po wybuchu powstania kościuszkowskiego przybył
do Warszawy, gdzie zbierał materiały do planowanego słownika języka polskiego. W 1803 r. otrzymał
posadę dyrektora założonego przez władze pruskie w Warszawie liceum, gdzie bronił elementów
polskości. W latach 1807-1815 wydał swoje opus
magnum: sześciotomowy słownik języka polskiego, co zapewniło mu znaczną renomę w kraju i za
granicą. Obok prac nad słownikiem i kierowaniem
liceum brał udział w pracach administracji Księstwa
Warszawskiego. W 1815 r. powołany został do pracy
w Wydziale Oświecenia Narodowego, a później
– generalnym dyrektorem Biblioteki Publicznej.
W latach 1813-1819 pełnił funkcję prezesa warszawskiego kolegium ewangelicko-augsburskiego. Udało mu się doprowadzić do powstania wspólnego
konsystorza wyznań ewangelickich i wraz z Karolem
Diehlem został jego prezesem alternatem. W czasie
powstania manifestował postawę patriotyczną, a po
jego klęsce rozpoczął nieukończone prace nad słownikiem porównawczym polsko-rosyjskim.
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Jakub Falkowski (1775-1848), ksiądz pijar, filantrop,
pedagog, który wyspecjalizował się w nauczaniu
głuchoniemych. Studiował w latach 1815-1816
w Wiedniu i odbył liczne podróże po Niemczach.
W 1817 r. założył Instytut Głuchoniemych w Warszawie, którego był pierwszym rektorem do 1831 r.
Do końca życia mieszkał na jego terenie. Pierwotnie
Instytut mieścił się w pałacu Kazimierzowskim, następnie w domu sióstr wizytek, a w 1826 r. rozpoczęto budowę siedziby przy obecnym pl. Trzech Krzyży.
Jan Fryderyk Wilhelm (Maltsch) Malcz (17951852), lekarz społecznik, prezes kolegium kościelnego wyznania ewangelicko-augsburskiego, redaktor
i pisarz. Był synem doktora medycyny i chirurgii
przybyłego z Lomatsch w Saksonii w 1794 r. Karierę
rozpoczynał od objęcia obowiązków lekarza Zakładu Głuchoniemych i Ociemniałych, gdzie pracował
charytatywnie, bez wynagrodzenia. Szybko zdobył
rozległą praktykę, a dochody z niej pozwoliły mu na
życie na wysokiej stopie i angażowanie się w liczne
przedsięwzięcia filantropijne, m.in. bezpłatne leczenie ubogich bez różnicy wyznań. W 1828 r. został
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, następnie
założycielem, redaktorem i wydawcą pierwszego
naukowego czasopisma lekarskiego Pamiętnik Lekarski Warszawski. Podczas powstania listopadowego powołany został na naczelnego lekarza wojsk
powstańczych. Razem z Woydem działali ofiarnie
podczas epidemii cholery w Warszawie w 1831 roku.
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Jako jeden z pierwszych opisał tę chorobę i zastosował własne leki dla jej zwalczenia. W tym samym
roku odznaczony został Złotym Krzyżem Virtuti Militari, a w1834 roku wybrany prezesem Kolegium kościelnego E-A. Rozbudował m.in. Szpital Ewangelicki
przy ul. Karmelickiej, Szkołę Ewangelicką przy ulicy
Królewskiej. Poza siedmiorgiem własnych dzieci wychował 2 osierocone dziewczynki. Jego bratanek,
Ludwik Mieczysław, był wynalazcą aparatu inhalacyjnego oraz prezesem warszawskiego Towarzystwa
Muzycznego.
Jakub Epstein (1771-1853), fabrykant. Majątku dorobił się na produkcji świec łojowych. Łożył na Szpital Starozakonnych i inne instytucje dobroczynne
prowadzone przez gminę żydowską.
Fryderyk Grassow (ok. 1760-1855), restaurator pochodzący z Westfalii. W wieku 16 lat wstąpił do korpusu kadetów w Berlinie i przez 30 lat służył w armii
pruskiej. W 1806 r., kiedy Prusacy opuścili Warszawę,
porzucił służbę wojskową i pozostał w Warszawie,
zakładając zakład gastronomiczny. Kosztem kilku
tysięcy rubli przy restauracji uruchomił dostępną dla konsumentów bibliotekę. Czynnie działał
w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności, za
co uhonorowany został dyplomem uznania. Jego
pomysłem było zorganizowanie obsługi w Pijalni
Wód Mineralnych w Ogrodzie Saskim przez sieroty
pozostające pod opieką Towarzystwa Dobroczynności, co zasiliło kasę tej instytucji.

Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, które urządziło w jego gmachu szkółkę dla dzieci, bezpłatnie w niej nauczał.
Katarzyna Antonina ze Schraederów I-o voto
Jonas II-o voto Sowińska (1776-1860), córka probierza i administratora mennicy. Pierwszym jej
mężem był Karol Jonas, radca regencji pruskiej,
a drugim, wówczas podpułkownik Józef Longin
Sowiński (1777-1831), późniejszy generał, bohaterski obrońca Woli w powstaniu listopadowym.
W młodości grywała na fortepianie z Fryderykiem
Chopinem, później jako wielka społecznica pracowała w lazaretach wojskowych na terenie Warszawy.
W 1831 roku wybrana główną opiekunką związku
Dobroczynności Patriotycznej, za co w 1832 r. została aresztowana i osadzona w łomżyńskim klasztorze. Jednym z powodów aresztowania było m.in.
to, iż swoje folwarki, Wierzbno i Wyględów (ob.
Mokotów) rozparcelowała wśród włościan. Jej pogrzeb na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym
stał się początkiem szeregu zrywów patriotycznych
ludności Warszawy.
Joachim Józef Benedykt Lelewel (1786-1861),
historyk i polityk, działacz demokratyczny, profesor
uniwersytetów w Wilnie i Warszawie. Podczas powstania listopadowego był członkiem Rządu Narodowego i jego prezesem. Okazał się również wielkim
społecznikiem, orędownikiem sprawy narodowej.

Stanisław Jachowicz (1796-1857), poeta, bajkopisarz, pedagog. Osiedlił się w Warszawie w 1818 r.,
pracując jako nauczyciel języka polskiego na prywatnych pensjach żeńskich. W 1832 r. został członkiem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności,
z ramienia którego był opiekunem i wieloletnim
kierownikiem dwóch szkół dla sierot. Brał udział
w zakładaniu ochronek dla dzieci. Położył ogromne zasługi przy budowie nowego domu dla swoich
wychowanków przy ulicy Nowy Świat. Znany jest
również jako autor bajek, powiastek i piosenek
dla dzieci oraz elementarza Nauka w zabawie.
W 1830 roku był współzałożycielem i redaktorem pisemka Dziennik dla Dzieci. Jako członek

Joachim Józef Benedykt Lelewel (1786-1861).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Fryderyk Florian hr. Skarbek (1792-1866), ekonomista, literat, historyk, publicysta, powieściopisarz,
malarz, współredaktor Pamiętnika Warszawskiego,
profesor ekonomii politycznej i nauk administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, referendarzem spraw szpitali i więzień w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, założycielem Przytułku
dla Żebraków oraz Instytutu dla Dzieci Moralnie
Zaniedbanych, od 1845 r. – prezesem Rady Głównej
Zakładów Dobroczynnych.
Jan Edward Anders (1827-1868), magister farmacji
i właściciel apteki przy ulicy Leszno, prezes Kasy
Wsparcia Podupadłych Farmaceutów, społecznik
środowiska medycznego.
Aleksander Antoni Le Brun (1803-1868), lekarz,
profesor Akademii Medyko-Chirurgicznej i Szkoły Głównej. Od roku 1840 był naczelnym szpitala
Dzieciątka Jezus – jego zasługą była przebudowa
placówki. Znany jako prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego Lekarskiego i członek Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w latach
1854-1856 i 1866. W testamencie zapisał znaczne
kwoty Towarzystwu Lekarskiemu Warszawskiemu,
w tym na bibliotekę szpitala Dzieciątka Jezus.

Winieta Tygodnika Illustrowanego, wydawanego
początkowo przez Józefa Ungra (1817-1874).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Teodor Heinrich (1790-1869), dr medycyny i mgr
farmacji, właściciel apteki w kamienicy Petyskusa
(nast. Neprosa) przy ul. Senatorskiej. Od 1822 r.
był wykładowcą chemii i fizyki w Instytucie Agronomicznym i w Szkole Weterynaryjnej. W 1835 r.
wspólnie z farmaceutą Sz. Fabianem napisał pierwszy w polskiej literaturze podręcznik farmacji.
W 1842 r. opublikował w Warszawie pracę pt. Zbiór
treściwy sposobów dochodzenia dobroci lekarstw
przy rewizji aptek oraz krótki wywód postępowania
przy wykryciu arszeniku. Wspólnie z aptekarzem
J. Schillerem opublikował trzytomowy podręcznik – T. I – Chemia farmaceutyczna, T. II Botanika,
T. III Zoologia, a także w latach 1852-1853 – Zbiór chemiczno-farmaceutycznych wiadomości pod względem teorii i praktyki podług najnowszych doświadczeń ułożony. Był inicjatorem i pierwszym prezesem
Kasy Wsparcia dla Podupadłych Farmaceutów oraz
Wdów i Sierot po Nich.
Majer Berson (ok. 1806-1873), zamożny kupiec
i właściciel ziemski. Był członkiem dozoru szkół elementarnych wyznania mojżeszowego, wspierał Dom
Schronienia dla Ubogich i Sierot.
Adam Norblin (1814-1873), potomek francuskiego
malarza J. P. Norblina, fabrykant lamp i założyciel
pierwszego Schronienia dla Nauczycielek Francuzek. Był hojnym ofiarodawcą funduszy na cele
dobroczynne.
Józef Unger (1817-1874), jeden z największych drukarzy II połowy XIX wieku Wydawał m.in. Tygodnik
Illustrowany, Wędrowca
i słynne coroczne kalendarze. Kolekcjonował
dzieła sztuki, wspierając
w ten sposób klepiących biedę malarzy.
W 1869 r. w zabudowaniach kościoła św. Jacka
przy ul. Freta założył
pierwszą Tanią Kuchnię. Wyjednał u władz
stosowne pozwolenie,
a sam wyłożył pierwsze
300 rubli na jej działalność, dzięki czemu
wydawała ona 300 zup
dziennie.
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Edward Bar. Rastawiecki (1805-1874), kolekcjoner,
z wykształcenia geograf. Znany jako współzałożyciel
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, współredaktor Biblioteki Warszawskiej, ofiarodawca wielu cennych pamiątek i dokumentów dla tworzącej się
Zachęty.
Franciszek Groer (1807-1876), lekarz chirurg.
Naczelny lekarz Szpitala św. Ducha – przeniósł go ze Starego Miasta do budynku przy
ul. Elektoralnej, gdzie też urządził nowy oddział chirurgiczny. Znany jako członek Rady
Lekarskiej Królestwa Polskiego, sekretarz
i członek honorowy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
Karol Beyer (1818-1877), wybitny fotograf,
numizmatyk. Po ukończeniu szkoły pracował w fabryce odlewów metalowych swojego wuja, Karola Fryderyka Mintera, a następnie wyjechał do Paryża w celu zapoznania się
z dagerotypią. Po powrocie założył w pałacu
Zamoyskich przy ul. Senatorskiej pierwszy w Warszawie zakład dagerotypii, przeniesiony następnie
na ul. Warecką, a w 1856 r. – na Krakowskie Przedmieście. Przyczynił się do powstania Warszawskiego
Towarzystwa Numizmatycznego (1845), prekursor
rozpowszechnienia w 1859 r. ksylofotografii. Stał się
też fotokronikarzem wydarzeń rozgrywających się
w Warszawie, wydawał albumy z przedrukami fotografii dotyczących historii Polski i dziejów Warszawy.
W 1861 r. jego zakład wykonał fotografie „Pięciu Poległych”. W tym samym roku został aresztowany za
działalność patriotyczną i osadzony najpierw w Modlinie, potem w warszawskiej Cytadeli, w końcu zesłany do Nowo-Gapiorska w guberni woroneskiej.
W 1865 r. powrócił do Warszawy i nadal prowadził
swój warsztat, który jednak w 1872 r. sprzedał spółce
„Kostka i Mulert”. W ostatnich latach swojego życia
poświęcił się wyłącznie numizmatyce i archeologii.
Zmarł w Warszawie. Czynnie wspomagał instytucje
dobroczynne, stał się też ich kronikarzem, fotografując ważniejsze uroczystości.
Ferdynand Karol Dworzaczek (1804-1877), lekarz
pochodzący z Prus Zachodnich. Studia lekarskie
ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Warszawskiego. Po dwóch latach przeniósł się do
Berlina, a następnie do Lipska. W 1830 roku uzyskał
stopień doktora medycyny na Uniwersytecie Wileńskim i w latach 1830-1831 pełnił funkcję lekarza

Autoportret mistrza fotografii
Karola Beyera (1818-1877).
Ze zbiorów Komisji Ochrony Pamiątek Kościoła E-A.

wojskowego, miał nawet osiągnięcia w wyleczeniu
pacjentów podczas epidemii cholery. Otrzymał za to
Krzyż Virtuti Militari. W latach 1831-1935 przebywał
na emigracji w Getyndze, Heidelbergu i Paryżu, gdzie
dokształcał się w zawodzie lekarskim. Po powrocie
do Warszawy, w latach 1834-1837, był młodszym
lekarzem w Szpitalu Ewangelickim, a dzięki staraniu
dr. J. W. Malcza, członka Zboru Ewangelicko-Augsburskim, został naczelnym lekarzem tej placówki,
stał się jednym z nauczycieli przyszłej sławy lekarskiej – Tytusa Chałubińskiego. Swoje doświadczenia
i spostrzeżenia z praktyki lekarskiej, szczególnie chorób serca i płuc, zwarł w licznych artykułach drukowanych m.in. w Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego. Jego prekursorska publikacja to
Skostnienie klapy piersiowej (1841), wchodząca w sferę nowoczesnej kardiologii. Jego dobrze zapowiadającą się karierę przerwała postępującą ślepota.
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Leopold Kronenberg (1812-1878), bankier i przemysłowiec. Fortunę zbił na fabryce wyrobów tytoniowych u zbiegu Marszałkowskiej i Hożej, następnie został prezesem Warszawskiego Towarzystwa
Fabryk Cukrów. W 1867 r. wybudował Kolej Warszawsko-Terespolską i Nadwiślańską, a w kilka
lat później został wiceprezesem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej.
W 1870 r. założył Bank Handlowy, nabył Gazetę Codzienną, przekształcając ją później
w Gazetę Polską, redakcję powierzając
J. I. Kraszewskiemu. Był twórcą Towarzystwa
Kredytowego m. Warszawy i Kasy Przemysłowców. Założył Wyższą Szkołę Handlową,
spory deficyt pokrywając z własnych funduszy. Wspierał Szkołę Techniczną, działającą
przy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, finansował miesięcznik Biblioteka Warszawska, był
jednym z ofiarodawców Żydowskiego Domu
Schroniskowego, finansował żydowskie pismo Jutrzenka. Często pomagał anonimowo, w tym organizacjom chrześcijańskim, jak i żydowskim.
Apolinary Kątski (1825-1879), skrzypek i kompozytor. Uzbierał fundusz składkowy na wykupienie
Zamku Ostrogskich na Tamce i urządzenie w nim
Instytutu Muzycznego, brakującą sumę pokrył z własnych honorariów.
Leopold Marcin (de Otto, von Otto) Otto (18191882), pastor ewangelicki, pseud. Dr Marcin Mazur. Pochodził z rodziny, która przybyła z Francji
do Saksonii, skąd za czasów Augusta II osiedliła się
w Polsce i otrzymała indygenat szlachecki. Urodził
się w Warszawie w rodzinie kapitana kawalerii.
Studia teologiczne ukończył w Dorpacie. W 1844 r.
został ordynowany w Warszawie jako drugi pastor
tutejszej parafii ewangelickiej. Wystąpił z propozycją wprowadzenia we wszystkie niedziele i święta
nabożeństwa w języku polskim, organizator nabożeństw patriotycznych. Aresztowany w 1861 r.
i osadzony w Cytadeli, a następnie deportowany
w głąb Rosji. Po zwolnieniu udał się do Cieszyna,
gdzie w 1866 r. został wybrany pastorem tamtejszego zboru. W 1875 r. wrócił do Warszawy, wybrany
ponownie drugim pastorem. Jako rzecznik nurtu ortodoksyjnego i polskiego w Kościele Ewangelickim
zwalczał obóz niemiecko-liberalny. Jego pogrzeb
na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim stał się
pretekstem do manifestacji patriotycznej warszawskich ewangelików.
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Apolinary Kątski (1825-1879).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Gustaw Dawid Mann (1796-1884), właściciel wytwórni narzędzi metalowych, z pochodzenia Niemiec, urodzony w Berlinie. Studiował teologię, którą
porzucił, aby zaciągnąć się do wojska pruskiego.
Walczył w kampanii 1815 roku i odniósł rany pod
Waterloo. W 1816 roku przyjechał do Wiednia,
a w 1819 r. osiadł ostatecznie w Warszawie, gdzie
wspólnie z Niemcem Röttlingerem założył pierwszą
w Królestwie Polskim wytwórnię narzędzi chirurgicznych. Po śmierci wspólnika został jedynym właścicielem zakładu. W 1837 roku uzyskał pozwolenie na
otwarcie Instytutu Ortopedycznego. Przy zakładzie,
najpierw przy Podwalu, później na ulicy Aleksandria, w dawnym pałacu Słuszków, urządził pierwszą
w Warszawie salę gimnastyczną. Finansował szereg
działań społecznych.
Franciszek Ksawery Fuchs (1798-1885), kupiec
i przemysłowiec pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego (ur. w Białej k. Bielska). W 1829 r. przybył do Warszawy, gdzie założył wytwórnię cukrów i czekolady
pod firmą „Dom Handlowo-Przemysłowy, Franciszek
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Fuchs i Spółka”. Firma rozwijała się szybko i nabrała znaczenia w polskim przemyśle cukierniczym.
Fuchs został radcą Banku Polskiego, poza tym sędzią
Trybunału Handlowego i zastępcą Starszego w Zgromadzeniu Kupców miasta Warszawy. Przyczynił się
również do rozwoju szkolnictwa handlowego w Warszawie. Po jego śmierci firmę przejął jego bratanek
Edmund Karol (1836-1921), hojny ofiarodawca na
cele charytatywne.
Teodor Anders (1857-1886), młodszy brat Ludwika, warszawski lekarz wenerolog, wielki społecznik.
Pochodził z rodziny mieszczańskiej wywodzącej się
z Leszna Wielkopolskiego (Prusy). Po uzyskaniu dyplomu w 1878 r. został lekarzem wojskowym w Szpitalu Ujazdowskim. Ustąpiwszy ze służby w latach
1879-1885 był ordynatorem kliniki chorób skórnych
i wenerycznych Uniwersytetu Warszawskiego, od
1885 r. starszym ordynatorem w Szpitalu św. Łazarza w Warszawie.
Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887), ps. Bolesławita, pisarz, autor realistycznych powieści historycznych (Stara baśń, Cykl saski), współczesnych,
m.in. ludowych, oraz prac historycznych (Polska
w czasie trzech rozbiorów) i historycznoliterackich.
Był wydawcą źródeł i publicystą. Przez kilkadziesiąt
lat pracował bez wytchnienia. Był wszędzie – na
ważniejszych posterunkach życia narodowego.
Myślą ogarniał wszystkie dziedziny potrzeb umysłowych, moralnych, ekonomicznych kraju. Służył mu
wytrwale myślą obywatelską oraz piórem publicysty, historyka, poety i powieściopisarza. W przeciągu tego czasu rzucił pomiędzy społeczeństwo kilkaset tomów, rozchwytywanych i czytanych, jak żadne
przedtem książki polskie. Stoi więc w szeregu najbardziej zasłużonych nauczycieli narodu. Nie należy
też zapominać, iż należał do grona społeczników
działających na różnych niwach, nie zapominając
o głodnych, chorych i biednych.

(nawet, jak na światowe warunki) – prace nad wydaniem Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. 28-tomowe dzieło ukończył po wielu perypetiach po 10-ciu
latach. Deficytowe, acz wspaniałe przedsięwzięcie,
kosztowało go 120 tys. rubli, z czego prawie 50 tys.
pochłonęły honoraria zapewniające wieloletni
byt wielu polskim uczonym. Orgelbrand był również działaczem społecznym. Członkiem Dozoru
Bożniczego w Warszawie, Rady Opiekuńczej Szpitala Starozakonnych, Komitetu Synagogi, Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności oraz Resursy
Obywatelskiej.
Tytus Chałubiński (1820-1889), lekarz, przyrodnik,
pionier klimatycznego leczenia gruźlicy. Założyciel Towarzystwa Tatrzańskiego. Praktykę rozpoczął w Szpitalu Ewangelickim w Warszawie, gdzie
w latach 1847-1858 pełnił funkcję ordynatora.
W 1858 r. otrzymał nominację na ordynatora szpitala Dzieciątka Jezus i profesora Wydziału Lekarskiego Szkoły Głównej. Własne doświadczenia
lekarskie opisał w pracy: Metoda wynajdywania
wskazań lekarskich, plan leczenia i jego wykonanie.
Zasłużony działacz społeczny – w 1861 r. powołany

Reklama prasowa firmy Fuchs z roku 1925.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Samuel Orgelbrand (1810-1888), księgarz, drukarz
i wydawca. Zaczynał od skromnego antykwariatu z księgarnią (1837) przy ul. Nowiniarskiej, które
w 1844 r. przeniósł się na ul. Miodową, gdzie powstała
drukarnia. W 1842 r. wydał pierwsze na ziemiach polskich pismo dla ludności miast i wsi – Kmiotek. Rosnący kapitał inwestował w drukarnię zatrudniającą ok.
200 pracowników. Zainstalował w niej własną „lejnię”
czcionek i zakupił siedem nowych maszyn drukarskich. W 1858 r. rozpoczął olbrzymie przedsięwzięcie
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Stanisław Eugeniusz Hiszpański (1815-1890),
jeden z najbardziej znanych warszawskich szewców.
Prowadził na Krakowskim Przedmieściu popularny warsztat szewski obstalunkowy, mający
liczną klientelę, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Znany był jako hojny darczyńca
na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.
Gustaw Fritsche (1838-1891), lekarz,
społecznik, ordynator szpitala na Pradze, następnie naczelny lekarz szpitala na Woli, współzałożyciel zakładu
wodoleczniczego i ambulatorium dla
ubogich chorych, współorganizator
kolonii letnich dla dzieci słabowitych,
czynny członek Towarzystwa Opieki
nad Ubogimi Matkami i Dziećmi.
Henryk Toeplitz (1822-1891), finansista,
założyciel Towarzystwa Wsparcia Podupadłych Artystów, członek Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynności. Wspomagał finansowo kompozytora Stanisława Moniuszkę,
a po jego śmierci również jego rodzinę.

Tytus Chałubiński (1820-1889).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

w skład Tymczasowej Rady Miasta. Brał czynny
udział w opracowywaniu reformy szkół średnich.
Był organizatorem i pierwszy prezesem Kasy im.
J. Mianowskiego. Jego hobby stanowiły mineralogia, chemia i botanika. Uważany za odkrywcę walorów Zakopanego, gdzie założył szkoły: snycerską
i koronkarską, pomnożył też zbiory Muzeum Tatrzańskiego, któremu nadano jego imię. Zmarł
w Zakopanem i tam został pochowany.
Feliks Halpert (1840-1890), finansista, wspólnik
bar. Leopolda Kronenberga, sekretarz margrabiego
F. Wielopolskiego, następnie pracownik banku Leona
Epsteina. Jego marzeniem było posiadanie 200.000
rubli i wykupienie rodzinnego majątku Szczekociny
w Kieleckiem i osiedlenie się tam na starość z żoną,
co udało mu się pod koniec życia. Ofiarodawca pokaźnych sum na cele społeczne.
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Wiktor Feliks Szokalski (1811-1891), lekarz, wykładowca, nazywany „ojcem polskiej okulistyki”. Pracował w Instytucie Oftalmicznym przy ul. Smolnej.
Był długoletnim sekretarzem Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Dzięki niemu wzniesiono okazały gmach Towarzystwa.
Stanisław Leopold bar. Kronenberg (1846-1894),
syn Leopolda I Kronenberga, przemysłowiec i finansista. Po śmierci ojca przejął interesy, był prezesem
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i prezesem Banku
Handlowego, następnie inicjator założenia Kasy Pomocy Naukowej im. J. Mianowskiego. Wspomagał
finansowo placówki charytatywne oraz łożył na Kasy
Rzemieślnicze.
Alfons Mann (1827-1894), syn Gustawa Dawida
– Niemca urodzonego w Berlinie, w 1819 r. osiadłego
w Warszawie, właściciela fabryki narzędzi metalowych. Był założycielem wytwórni narzędzi chirurgicznych. W 1860 r. uruchomił własną wytwórnię tego
typu. Na kilka lat przed śmiercią kupił dawną fabrykę
ojca i przyłączył do swojej. Prowadzenie po nim firmy
przejął syn Gustaw (1867-1916), drugi syn Aleksander został malarzem. Żoną Alfonsa była Maria Savary
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de Villard, wnuczka szefa policji z czasów Napoleona.
Zapamiętany był jako hojny darczyńca na rzecz różnych organizacji pomocowych w Warszawie.
Konstanty Okuń (1836-1894), inżynier m. Warszawy.
Wprowadził nowoczesne omnibusy w Warszawie.
Był członkiem Rady Opiekuńczej Ubogich w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności.
Maria z Wawelbergów Rotwand (1846-1894),
żona Stanisława, działaczka społeczna, filantropka,
między innymi założyła i utrzymywała własnym
sumptem na Lesznie ochronkę dla dzieci niezależnie od ich pochodzenia i wyznania. Była założycielką szwalni i szkółki dla dziewcząt w Młocinach,
prowadziła też kuchnię wydającą bezpłatne obiady
dla 150 ubogich.
Seweryn Jakub Henryk (Loewenstein) baron de
Lenval (1833-1895), przemysłowiec. Był w 1873 r.
współzałożycielem spółki akcyjnej fabryki wagonów
konstrukcji żelaznych p.f. „Lilpop, Rau i Loewenstein”,
jednego z największych zakładów przemysłowych
w Królestwie Polskim. Przy zakładach z jego inicjatywy powstała jedna z pierwszych w kraju kas brackich
robotników. W 1884 r. uzyskał od księcia SachsenCoburg und Gotha dziedziczny tytuł barona wraz
z nazwiskiem szlacheckim de Lenval. Po śmierci
bratanka (syna Leona Loewensteina), poważną część swego majątku przeznaczył na cele
filantropijne. W 1885 r. założył w Nicei sanatorium dziecięce, które subsydiował do
końca życia. Razem z bratem ufundował
Dom Sierot po robotnikach, przy ulicy
Litewskiej 14. Największą fundacją jego
brata Leona Władysława bar. de Lenval
był Instytut Higieny Dziecięcej przy ul.
Litewskiej 16.

Konstanty hr. Przeździecki (1854-1897), współzałożyciel, wraz z bratem Konstantym i dr Józefem
Zawadzkim, Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
Nie doczekał chwili zatwierdzenia jego ustawy założycielskiej. Oddany idei pomocy chorym i rannym,
zapisał znaczne kwoty na fundacje dobroczynne
i pogotowie w Warszawie – sfinansował sprowadzenie z Wiednia wyposażenia pierwszej stacji przy
ul. Leszno. Razem z bratem zadeklarował 3.000 rb.
na jego rzecz.
Karol Jan (Schlenker) Szlenkier (1839-1900), przemysłowiec, filantrop. W wieku zaledwie 19 lat przejął
po ojcu założoną przez niego fabrykę garbarską.
Jako pierwszy w kraju zaczął sprowadzać z Indii skóry zebu. W 1871 r. przyjął do spółki swego brata Jana
Józefa, odtąd występującej pod firmą „Bracia Szlenkier”. Niezależnie od fabryki w Warszawie założył

Karol Jan Szlenkier (1839-1900).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Henryk Natanson (1829-1895), absolwent warszawskiej Szkoły Rabinów,
księgarz i wydawca. Działał aktywnie
przy budowie Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Łożył też na biedne i osierocone
dzieci żydowskie.
Hilary Nussbaum (1820-1895), pisarz, historyk, pedagog, członek Gminy Starozakonnych,
kurator Domu Schronienia Sierot i Starców Starozakonnych, jeden z założycieli postępowej synagogi na Nalewkach.
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Zjazd Księgarzy Polskich w Warszawie
9 sierpnia 1907 roku (z numerem 21 Robert Wolff ).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

garbarnię w Berdyczowie, która szybko prześcignęła
w produkcji zakład warszawski. W 1889 roku, wraz
z Wydżgą i Weyerem, założył przy ul. Dzielnej Fabrykę Firanek, Tiulu i Koronek, która również bardzo
szybko się rozwinęła, utrzymując dominującą pozycję aż do 1939 roku. W swoich zakładach wprowadzał bardzo nowoczesne rozwiązania socjalne dla
pracowników (m.in. ubezpieczenia na starość, kasę

chorych). Od 1880 r. zorganizował i utrzymywał
w swoich zakładach trzyletnią szkołę dla dzieci pracowników (później przeniesioną na ul. Górczewską).
Na posesji przy pl. Zielonym (ob. pl. Dąbrowskiego)
wzniósł dla siebie i swojej rodziny pałac według projektu W. Lanciego. Robotami budowlanymi kierował
K. Granzow, a dekorację malarską wykonał wybitny
malarz, Wojciech Gerson. Żonaty z Marią Zenobią
z Grosserów (1850-1913), również prowadzącą wyjątkowo żywą działalność charytatywną na miarę
majątku Szlenkierów (m.in. ochronka dla dzieci przy
ul. Oboźnej, szpitalik dla dzieci przy ul. Leszno).
Oboje brali żywy udział w rozwijaniu instytucji użyteczności publicznej.
Gustaw Adolf Gebethner (1831-1901), księgarz
i wydawca. Praktykował w firmie warszawskiej
Fr. Spiess i Spółka, a następnie w Kijowie w księgarni
J. Zawadzkiego. Świadectwo Zgromadzenia Kupców m. Warszawy uzyskał w 1847 r. W 1857 r. wszedł
w spółkę z Robertem Wolffem (1833-1910) – otworzył księgarnię i skład nut przy ul. Krakowskie Przedmieście 415 (Pałac Potockich) pod firmą Gustaw
Gebethner i Spółka. W 1872 r. zainicjował założenie
Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej dla Pomocników Księgarskich m. Warszawy, wydawał Kurier
Warszawski (odst. następ. S. Lewentalowi), Kurier
Codzienny i Tygodnik Illustrowany. Poza działalnością
księgarską brał udział w życiu społecznym, był sędzią
handlowym, członkiem Komitetu Przemysłowców
Warszawskich, członkiem Kolegium Zboru E-A.

Gustaw Adolf Gebethner (1831-1901).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Hipolit Wawelberg (18431901), finansista przybyły
z Moskwy, założyciel i właściciel Domu Handlowego
H. Wawelberg, hojny ofiarodawca na kulturę, naukę
i oświatę. W 1891 roku wraz
ze Stanisławem Rotwandem
ufundował Średnią Szkołę
Mechaniczno-Techniczną.
Był założycielem Muzeum
Rzemiosł i Sztuki Stosowanej oraz Muzeum Przemysłu i Handlu. Pod koniec
XIX w. wybudował przy ul.
Górczewskiej osiedle mieszkaniowe dla niezamożnych
robotników. Znany był
także jako założyciel Towarzystwa Kolonii Letnich dla Dzieci, inicjator tanich
wydawnictw książkowych dzieł, m.in.: Mickiewicza,
Sienkiewicza, Prusa. Przeznaczył pokaźną kwotę na
budowę pomnika Adama Mickiewicza.
Ludwik Szwede (1816-1901), przemysłowiec, członek Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności,
współzałożyciel Kasy Przemysłowców.
Sokrates Starynkiewicz (1820-1902), rosyjski generał reprezentujący władze zaborcze, prezydent
Warszawy, a właściwie pełniący obowiązki prezydenta (został nim mając 55 lat w 1875 r. i piastował tę
funkcję do roku 1892). W 1877 r. rozpoczął budowę
wodociągów i kanalizacji ze Stacją Filtrów na Koszykach. W 1882 r. przeprowadził spis ludności. W 1884 r.
założył cmentarz na Bródnie odciążając cmentarz na
Powązkach. W 1889 r. założył Park Ujazdowski. Rozpoczął regulację Wisły pod miastem, uporządkował
kwestię wywozu nieczystości i ucywilizował targowiska (wybudował Hale Mirowskie oraz Halę na Koszykach). Ponadto, za jego rządów zwiększono liczbę linii tramwajów konnych, wprowadzono telefony,
ułożono 10 tys. m2 bruków drewnianych, zmodernizowano oświetlenie. Mimo iż był wyznania prawosławnego, wyremontował w mieście wiele kościołów rzymskokatolickich. Zrobił dla Warszawy więcej
niż jakikolwiek urzędujący na tym stanowisku Polak.

Orkiestra pracowników firmy Temler i Swede.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Nawet nie pełniąc już funkcji prezydenta, zasiadał
w wielu organizacjach i pomagał oraz doradzał swoim następcom. Kiedy zmarł na miejsce wiecznego
spoczynku, cmentarz Prawosławny na Woli, odprowadzało go ok. 200 tys. mieszkańców Warszawy.

Sokrates Starynkiewicz (1820-1902).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Jan Bogumił (Gotlib) Bloch (1838-1902), finansista,
ekonomista i filantrop. Nazwany był królem kolei,
ponieważ większość prowadzonych przez niego
inwestycji była związana z rozbudową węzłów
kolejowych. Był członkiem Komitetu Giełdy Warszawskiej, a od 1885 roku jej prezesem. W latach
1879-1901 pełnił z wyboru funkcję starszego
Zgromadzenia Kupców Warszawskich. Dwie jego
prace zostały nagrodzone złotymi medalami w Paryżu w 1875 i 1882 roku, a Komitet Naukowy ministerium Skarbu w Petersburgu nadał mu za nie
prestiżowe członkostwo. Światową sławę zyskał
tłumaczony na 6 języków traktat Przyszła wojna
pod względem technicznym, politycznym i ekonomicznym, ogłoszony w 1898 roku. Jego wysiłki na
rzecz racjonalnego porządku międzynarodowego
zyskały mu miano „ojca duchowego” I Pokojowej
Konferencji Haskiej (1899). Przed śmiercią zdołał
zorganizować w Lucernie Międzynarodowe Muzeum Wojny i Pokoju, za co krakowska Akademia
Umiejętności w 1901 r. zgłosiła jego kandydaturę
do I Pokojowej Nagrody Nobla. Przeznaczył dużą
kwotę na rzecz Komitetu Obrony Żydów, angażując
Icchaka Lejba Pereca do zbadania sytuacji Żydów.
Przekazał też fundusze na utworzenie Biblioteki
Żydowskiej, na czele której stanął I. Perec. Wspierał
Żydowski Dom Schronienia, zapisał znaczny legat
dla gminy żydowskiej.
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Ogród Szustra w Mokotowie.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Franciszek Salezy Lewental (1841-1902), drukarz,
księgarz, wydawca – drukował m.in. Kłosy. Był członkiem Gminy Starozakonnych, jednym z inicjatorów
budowy Wielkiej Synagogi. W kilku warszawskich
szpitalach założył ambulatoria dla ubogich chorych.
Karol Ernest Henryk Wedel (1813-1902), cukiernik,
przemysłowiec. Urodził się w Ilensfeld (Niemcy),
praktykę cukierniczą odbył w Londynie, Paryżu i Berlinie. W 1845 r. przybył z Berlina do Warszawy, gdzie
w spółce z Karolem Grohnertem prowadził cukiernię
przy ul. Piwnej. W 1851 r. otworzył własny zakład
wyrobów cukierniczych i czekolady przy ul. Miodowej (pałac Chodkiewicza), przy którym mieściła się
cukiernia, ciesząca się ogromnym powodzeniem.
Dzięki dochodom z cukierni wybudował czteropiętrową kamienicę przy ul. Wielkiej, a w 1869 r. nabył
dom przy ul. Szpitalnej. Łożył również na instytucje
charytatywne.
Jan Piotr Henryk Bevensee (1808-1905), mistrz
ciesielski, założyciel firmy budowlanej w Warszawie.
Był żonaty z Henryką. W 1834 r. przybył z Holandii
do Warszawy, gdzie otworzył znaną firmę ciesielską

POCZET SPOŁECZNIKÓW
i budowlaną, która pozostała w posiadaniu jego
rodziny przez kilka pokoleń (ul. Czerniakowska).
W 1863 r. był aresztowany pod zarzutem kwaterowania w swoim majątku we wsi Zbaraż oddziału
powstańczego. W wyniku tej okoliczności został
skazany na 4 miesiące więzienia w twierdzy Modlin.
Był czynnym członkiem warszawskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Przez wiele lat pełnił funkcję
starszego wydziału budowlanego.
Antoni Szuster (1846-1906), popularny kupiec warszawski i właściciel firmy materiałów piśmiennych,
sukcesor pałacyku w Mokotowie (Pałac Szustra),
inicjator budowy kościoła św. Michała w Mokotowie
i rozbudowy kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach, filantrop.
Karol Ludwik Temler (1823-1906), przemysłowiec
branży garbarskiej, którego rodzina pochodziła
z Gery w Saksonii. Po przyjęciu do spółki Ludwika
Szwede garbarnia działała pod firmą „K.A. Temler
i L. Szwede”. W 1879 r. została przekształcona w spółkę akcyjną, będącą największym zakładem garbarskim w Królestwie. Poczynił liczne zapisy na rzecz
instytucji charytatywnych, zarówno Kościoła E-A, jak
i miejskich.
Artur Emil Oppman (1840-1907), ojciec poety OrOta, fabrykant musztardy. Jego rodzina wywodziła

się z Turyngii i osiadła za czasów Augusta II w Polsce.
Był uczestnikiem powstania styczniowego, kolekcjonerem dzieł sztuki i działaczem społeczny.
Stanisław Stroński (1832-1907), magister farmacji.
Do 1863 r. kierował apteką w Szpitalu Dzieciątka
Jezus. Skazany za udział w powstaniu 1863 r. zesłany
został dożywotnio na Syberię. Po amnestii powrócił
do kraju i w 1874 r. wspólnie z Gostyńskim założył
pierwszą w kraju fabrykę mebli żelaznych (występującą p.f. Konrad, Jarnuszkiewicz), w której od 1893
roku był dyrektorem. Był działaczem gospodarczym
i społecznym.
Aleksander M. Weinberg (1846-1907), chemik
i przyrodnik. Absolwent Szkoły Głównej, którą
ukończył ze stopniem magistra – doktoryzował się
z filozofii w Monachium. Znany był jako kierownik Instytutu Wód Mineralnych w Ogrodzie Saskim
w Warszawie, autor licznych publikacji popularno-naukowych, założyciel Stacji Doświadczalnej Piwowarstwa w Warszawie. Redagował Rocznik Piwowarski w Warszawie. Był także członkiem licznych stowarzyszeń dobroczynnych.

Fabryka Temler i Szwede.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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August Karol Diehl (1837-1908), superintendent
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Królestwie Polskim. Ukończył Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Dorpacie. W 1860 r. został mianowany
pomocnikiem ówczesnego superintendenta (biskupa) ks. Józefa Spleszyńskiego, a także adiunktem
parafii warszawskiej. Był również nauczycielem
religii w warszawskich gimnazjach. Po śmierci ks.
Spleszyńskiego został wybrany superintendentem
i wiceprezesem konsystorza. Mimo licznych funkcji
w filiałach poza Warszawą, jego działalność koncentrowała się w stolicy Królestwa Polskiego. Do ostatnich chwil pracował nad tłumaczeniem Nowego
Testamentu na język polski i zbierał polskie ewangelicko-reformowane pieśni religijne. Był dużej
miary społecznikiem.
Jan Tadeusz Lubomirski (1826-1908), działacz
ekonomiczny i społeczny. Był urzędnikiem władz
powstańczych w 1863 r., za co zesłany został na
Sybir. Jeden z inicjatorów założenia Towarzystwa
Kredytowego m. Warszawy, współzałożyciel Banku
Handlowego w Warszawie. Założył Spółkowy Magazyn Skór Surowych, Magazyn Drzewa Rzemieślników Warszawskich, Spółkę Zjednoczonych Szewców
oraz Spółkę Zjednoczonych Krawców. Był prezesem
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności oraz
kuratorem Instytutu Oftalmicznego. W 1887 r. przeciwstawił się zburzeniu Kolumny Zygmunta, a nawet
znalazł środki na jej remont.
Mathias Bersohn (1824-1908), bankier. Prezes ufundowanego przez swojego ojca Majera Szpitala przy
Siennej oraz członkiem zarządu Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynności. Znany jako opiekun
pięciu z siedmiu działających w Warszawie schronisk
dla dzieci żydowskich. Ofiarował znaczną sumę organizującemu się Towarzystwu Dostarczania Pracy
Ubogim Żydom w Warszawie. Zasilił hojnie zbiory
Zachęty.
Konrad Prószyński (1851-1908), pisarz, znany pod
ps. Kazimierz Promyk. Rozpowszechniał czytelnictwo i oświatę. W 1875 r. założył tajne Towarzystwo
Oświaty Narodowej.
Stanisław Kropiwnicki (1837-1909), przemysłowiec branży zbożowej i kupiec. Był absolwentem
politechniki w Leodium w Belgii, a od 1861 r. kierownikiem największego młyna parowego w Słodowcu pod Warszawą oraz dwóch piekarń w centrum
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Warszawy, zatrudniających w sumie 150 robotników.
Podczas pamiętnych strajków 1905 r. oddał przedsiębiorstwo w dzierżawę pracownikom. Na rzecz
biednych przekazywał znaczne dary w naturze,
w mące i pieczywie.
Teodor Dunin (1854-1909), lekarz i badacz naukowy, działacz społeczny, filantrop. Przez 30 lat był
ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie (gdzie ufundował
pracownię badawczą) oraz inicjatorem i organizatorem budowy sanatorium w Rudce koło Mrozów.
Znany jako członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, pierwszy prezes założonego w 1906 r.
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Gustaw hr. Przeździecki (1866-1909), współzałożyciel, wraz z bratem Konstantym i dr Józefem
Zawadzkim, Pogotowia Ratunkowego w Warszawie,
pierwszy jego prezes (trzykrotnie wybierany – raz po
razie). Wielce oddany idei pomocy chorym i rannym
– od czasu otwarcia pierwszej stacji pogotowia jeździł do wypadków wraz z ekipą obserwując wszelkie
mankamenty i niedociągnięcia, które starał się natychmiast wdrażać i poprawiać. Wraz z bratem ofiarował na rzecz pogotowia 3.000 rb. Był członkiem
założycielem Towarzystwa Ochrony Kobiet.
Jan Gauthier (ok. 1826-1910), honorowy kurator
Szpitala na Pradze, organizator i członek wielu instytucji dobroczynnych, były kasjer Banku Polskiego
i współpracownik Kuriera Warszawskiego, autor kilkudziesięciu artykułów propagujących filantropię.
Zmęczony długoletnią pracą usunął się w zacisze
życia domowego i osiadł w Krakowie, gdzie zmarł.
Ksawery Służewski (1839-1910), od 1900 r. pełniący
obowiązki dyrektora 7-klasowej Szkoły Handlowej
Zgromadzenia Kupców przy ul. Waliców 20, wychowanek UW, poświęcił się fizyce. Pracując początkowo w Łodzi, urządził tam wzorcowy gabinet fizyczny, w którym prowadził ciekawe pokazy i ćwiczenia
dla uczniów i wszystkich zainteresowanych fizyką.
Również w Łodzi był z wyboru prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli. Poświęcił się pracy społecznej
z młodzieżą, zwłaszcza ze środowisk patologicznych
i niezamożnych. Ostatnim jego pomysłem było powołanie do życia organizacji noszącej miano Towarzystwa Pomocy Szkolnej, choć powstało ono początkowo tylko przy zarządzanej przez niego szkole,
ale wkrótce zyskało popularność w mieście i objęło
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swym zasięgiem również inne typy szkół warszawskich. Swoją pożyteczną działalnością zyskał sympatię nie tylko uczniów, ale również ich rodziców
i kolegów-nauczycieli.

Stanisław Markiewicz (1839-1911), lekarz-higienista, jeden z polskich pionierów kolonii letnich dla
dzieci, założyciel Towarzystwa Kolonii Letnich w Warszawie, działacz w dziedzinie higieny komunalnej.

Józef Mniszek-Tchórznicki (1840-1910), od 1894 r.
był lekarzem miejskim, a w latach 1898-1910 ordynatorem Szpitala Przemienienia Pańskiego. W 1899
roku założył zakład szczepienia ospy. Był Członkiem
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, popularyzatorem higieny, organizatorem tanich kuchni i przytułków dla ubogich, pomysłodawcą kąpieli dla uczniów
warszawskich szkół w łaźniach fabrycznych.

Kazimierz Granzow (1832-1912), budowniczy i przemysłowiec. Pochodził ze szlachty węgierskiej, mimo
to został wychowany na Polaka, kształcił się w Warszawie, praktykę odbył w Hamburgu. Po powrocie
do kraju uzyskał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. W 1866 r. założył w Kawęczynie pod Warszawą cegielnię, jedną z największych
w Królestwie Polskim. W 1912 r. cegielnia została
przekształcona w spółkę akcyjną, do której weszli
Temlerowie i Wedlowie. W latach 1872-1882 sprawował funkcję starszego Zgromadzenia Murarzy
w Warszawie, równocześnie prowadził szereg robót murarskich, budując m.in.: kościół Wszystkich
Świętych na Grzybowie, pałacyk Rau’a w Alejach

Anna z Leszczyńskich Chałubińska (1816-1911),
wdowa po doktorze medycyny Tytusie Chałubińskim
(1812-1889), ordynatorze Szpitala Ewangelickiego
w Warszawie, miłośniczka Tatr. Skromna z natury,
powszechnie lubiana, gromadziła wokół siebie ludzi
ciekawych, umiejących dzielić się z innymi swymi
zdolnościami i przymiotami ducha. Ta cicha społeczniczka na niespotykaną skalę dotowała biednych,
dożywiała, nadzorowała kuchnie wydające posiłki.
Aleksander Feist (1824-1911), przemysłowiec,
właściciel fabryki szczotek. Wspólnie z Janem T. ks.
Lubomirskim organizował bezpłatne czytelnie. Był
jednym z założycieli Kasy Przemysłowców, czynnie
działał w Towarzystwie Muzycznym i Warszawskim
Towarzystwie Dobroczynności.
Mieczysław Brzeziński (1858-1911), przyrodnik,
pedagog, stał na czele Warszawskiego Koła Oświaty
Ludowej. Od początku działalności „Macierzy Szkolnej” (od 1906) uczestniczył w jej pracach realizując
swoje programy. Był organizator Muzeum Szkolnego Polskiej Macierzy.
Emilian Konopczyński (1839-1911), pedagog, stały współpracownik Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności, długoletni wiceprezes Wydziału
Ochron i Szwalni.

Anna z Leszczyńskich Chałubińska (1816-1911).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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Ujazdowskich na rogu Pięknej, szpital Dzieciątka
Jezus. Przy ul. Daniłowiczowskiej wybudował Teatr
Mały. Pozostawił dwóch synów: Stanisława – architekta i Władysława – malarza, oraz córkę Florę Briggs.
Pośmiertnie obdarzył potężnymi zapisami szereg
instytucji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz
użyteczności publicznej.
Wiktor Magnus (1833-1912), działacz spółdzielczy
i wielki polski patriota, mimo że był rodem ze Szwecji. Żonaty z Marią z Głogowskich (1835-1915), córką mokotowskiego fabrykanta cegieł, umiejętnie
pomnożył krociowy posag, lokując go w inwestycjach miejskich, organizacjach spółdzielczych oraz
kolejkach dojazdowych: grójeckiej i wilanowskiej.
Był członkiem założycielem i dyrektorem Stowarzyszenia Spółdzielczego „Merkury”, fundator popiersia
Fryderyka Chopina w dolnośląskim kurorcie Bad
Reinertz (ob. Duszniki-Zdrój). Wraz z żoną zapisał
znaczne kwoty na rzecz warszawskich instytucji
charytatywnych.
Zofia z Fukierów Norblinowa (1848-1912), żona
Ludwika, działaczka społeczna, twórczyni pierwszej
w kraju fundacji emerytalnej dla robotników własnej
firmy: Norblin, Bracia Buch i T. Werner. Na różne cele
społeczne zapisała 60.000 rb.
Maurycy Robert Bormann (1845-1913), przemysłowiec. Jego rodzina wywodziła się z Pirny w Saksonii.
Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie studiował
w Ecole Centrale des Arts et Manufactures w Paryżu
(1867). Przez cztery lata pracował w zakładach John
Cockeril w Seraing w Belgii. Po powrocie do kraju
zatrudnił się w fabryce „Lilpop, Rau, Loewenstein”.
W 1874 r. nabył wraz z Aleksandrem Szwede, po
zmarłym Janie Troetzerze, fabrykę wyrobów miedzianych w Warszawie, która od 1875 r. występowała pod firmą „Bormann i Szwede”. Wraz z rozwojem
techniki produkcji urządzeń miedzianych firma
zyskiwała renomę jako producent maszyn i przyrządów używanych w gorzelnictwie i rektyfikacji
spirytusu. Wyroby firmy w szybkim czasie osiągnęły
poziom pozwalający na konkurencję z wyrobami
firm zachodnioeuropejskich i zaczęły podbijać rynek
rosyjski. Od 1900 r. firma przeszła na własność spółki
akcyjnej Zakłady Mechaniczne „Bormann, Szwede
i S-ka” w Warszawie. Bormann został naczelnym
dyrektorem i prezesem zarządu. Po jego śmierci
w Mentonie naczelnym dyrektorem spółki został
syn – Stanisław Fryderyk Ludwik Bormann. Firma
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„Bormann i Szwede” wraz z firmą „B. Hantke” przystąpiły jako pierwsze do akcji Tow. Higieny Dziecięcej
– udostępnienia łaźni dla swych robotników na cotygodniowe kąpiele dzieci ze szkół warszawskich.
Władysław Grosse (1826-1914), filantrop. Były
dyrektor Towarzystwa Akcyjnego „Wojciechów”.
Przeznaczył 20 tysięcy rubli na fundusz wieczysty,
którego odsetki w znacznym stopniu pokrywały
stypendia dla młodzieży kształcącej się w wyższych
zakładach technicznych.
Władysław Rolbiecki (1841-1914), filantrop. Zapisał
75 tys. rb. na cele społeczne. Stosownie do jego woli
kapitał ten miał stanowić fundusz wieczysty, z którego odsetki miały zasilać w równych częściach: Szpital
Dziecięcy przy ul. Kopernika, Towarzystwo Kolonii
Letnich, Towarzystwo Nędzy Wyjątkowej, Pogotowie
Ratunkowe i Towarzystwo Pomocy Ubogim.
Antoni Chojnacki (1859-1914), przemysłowiec oraz
kupiec. Urodzony w Warszawie. Inicjator i założyciel
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego – na
jego rzecz podarował łódź o nazwie „Warszawianka”
i na niej w charakterze sternika odbywał najodleglejsze rejsy.
Ludwik Norblin (1836-1914), mąż Zofii z Fukierów,
przemysłowiec, kolekcjoner dzieł sztuki, członek kolegium Kościoła E-R, od 1886 r. jego prezes. Zapisał
znaczny zbiór obrazów i rzeźb Towarzystwu Sztuk
Pięknych Zachęta oraz organizacjom dobroczynnym, zarówno kościelnym, jak i miejskim, a także
własnej służbie. Na swego spadkobiercę wyznaczył
stryjecznego bratanka Stanisława Ignacego Norblina (1859-1920).
Gustaw Adolf Gerlach (1827-1915), przemysłowiec. Praktykował w fabrykach na terenie Niemiec.
Po przyjeździe do kraju w 1852 r. nabył fabrykę narzędzi optycznych i rysunkowych i prowadził ją pod
firmą „G. Gerlach”. Przeniósł ją z pałacu Krasińskich
do pałacu Tarnowskich (obecnie na tym miejscu stoi
Hotel „Bristol”), następnie na ul. Tamka 40. Wychował liczne grono fachowców, pokrywając koszty
nauki dzieci swojego personelu. W 1887 r. przekazał
zarząd firmy synom: Emilowi i Gustawowi.
Ludwik Grossman (1835-1915), kompozytor, handlował instrumentami muzycznymi. Urodził się
w Turku pod Kaliszem, gdzie już w gimnazjum
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zaprzyjaźnił się z przyszłym poetą Adamem Asnykiem, następnie podjął studia muzyczne w Kaliszu,
które kontynuował w Warszawie (1854). Po 3-letnim
pobycie w Berlinie występował w Warszawie jako
pianista i organista, a równocześnie udzielał lekcji
m.in. w Instytucie Szlacheckim. W 1857 r. założył
pod firmą „Herman i Grossman” skład fortepianów.
Był organizatorem ruchu muzycznego w Warszawie. Jako kompozytor wystąpił w 1867 r. w Teatrze
Wielkim, wystawiając Rybaka z Palermo. Znaczne
sukcesy osiągnęła jego opera Duch wojewody, czyli
U wód. Jako społecznik interesował się losem biednych muzyków.
Henryk Łabęcki (1892-1915), inżynier rolnik. Spadkobierca folwarku Okęcie, nabytego przez miasto, na
którego terenie w 1933 r. powstało istniejące do dziś
(wielokrotnie rozbudowane) lotnisko. Filantrop, który
przekazał znaczne zapisy na instytucje dobroczynne.
Józef Chrystian Rentel (1826-1915), fabrykant powozów. W 1850 r. otworzył własny warsztat powoźniczy przy ul. Leszno 23, z czasem przekształcił go
w fabrykę powozów i karet, która do końca swego
istnienia w 1939 r. nigdy nie została zmechanizowana. W latach 1850-1853, wraz z przemysłowcem
Piotrem Steinkellerem, budował karetki pocztowe
zwane „steinkellerkami”. Udzielał się także społecznie, był wieloletnim członkiem Warszawskiego

Towarzystwa Dobroczynności, a od 1863 r. czynnym
członkiem Kolegium kościelnego parafii E-A.
Karol Benni (1843-1916), lekarz, działacz społeczny,
jeden z ordynatorów Szpitala Dzieciątka Jezus, prezes Bezpłatnych Czytelni Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, wiceprezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, twórca i prezes Towarzystwa
Popierania Przemysłu Ludowego, współorganizator
Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej. W latach
1871-1880 był współzałożycielem i działaczem Towarzystwa Przeciwżebraczego. Przez 41 lat prowadził salon wymiany patriotycznej myśli politycznej
i kulturalnej.
Stanisław Rotwand (1839-1916), prawnik, działacz
społeczny i gospodarczy, przemysłowiec. Należał
do wziętych adwokatów warszawskich. Razem
z Hipolitem Wawelbergiem założył Bank Zachodni,
którego był później prezesem. W 1894 roku obaj
założyli Szkołę Mechaniczno-Techniczną, przeniesioną wkrótce z Nowego Światu do własnego gmachu przy ul. Mokotowskiej, która po zakończeniu
I wojny światowej uzyskała status wyższej uczelni.

Reklama firmy Herman i Grossman.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Walnie przyczynił się do wyrażenia przez władze
carskie zgody na otwarcie Politechniki w Warszawie. Jego zasługą było założenie wielu wzorcowych
szkół handlowych oraz instytucji kulturalnych, jak:
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Muzeum Rzemiosła
i Sztuki, Warszawskiego Towarzystwa Ogrodniczego.
Po śmierci Hipolita Wawelberga (zm. 1901) kierował
Fundacją Tanich Mieszkań dla Robotników na Woli.
W 1906 r. został powołany w skład Rady Państwa.
Karol Ludwik Strasburger (1848-1916), wnuk Niemca pochodzącego z Drezna. Stopień magistra uzyskał
na Wydziale Prawa i Administracji warszawskiej Szkoły Głównej, a następnie doktorat na Uniwersytecie
w Jenie. Interesował się zagadnieniami ekonomicznymi i współpracował z kilkoma czasopismami krajowymi i zagranicznymi. Jako dyrektor finansowy
odegrał wybitną rolę w zarządzie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, następnie został prezesem Banku
Handlowego w Warszawie. Znany jako uczestnik i inicjator szeregu przedsięwzięć społecznych, m.in. należał do grona członków założycieli Kasy Pomocy dla
Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr. Józefa
Mianowskiego. Jego syn Edward Karol (1882-1923)
również został wybitnym ekonomistą.
Józef Polikarp Brudziński (1874-1917), lekarz,
członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Komitetu Kasy im. J. Mianowskiego, pierwszy
dyrektor Szpitala Dziecięcego im. Karola i Marii na
Woli. Po wybuchu I wojny światowej zabiegał o założenie w Warszawie Uniwersytetu Polskiego – po
jego utworzeniu stał się jego pierwszym rektorem.
W lipcu 1916 r. został pierwszym prezesem Rady
Miejskiej stolicy.
Wilhelm Edward Henneberg (1844-1917), przemysłowiec, właściciel dóbr Czyżew i Szczytno w powiecie sochaczewskim. Studiował w Paryżu, Londynie,
Berlinie i Wiedniu. W 1862 r. po powrocie do kraju
przystąpił do firmy wyrobów srebrnych i platerowanych, prowadzonej przez brata Juliana i Michała
Czajkowskiego. Odtąd fabryka występowała pod nazwą „Bracia Henneberg i Czajkowski”. Po wycofaniu
się z pracy zawodowej poświęcił się działalności kulturalno-społecznej, m.in. w Warszawskim Towarzystwie Kredytowym Ziemskim oraz w Towarzystwie
Zachęty Sztuk Pięknych, ponadto brał czynny udział
w życiu parafii E-A w Warszawie. Obaj bracia sprzyjali powstaniu styczniowemu, chociaż nie są znane
świadectwa ich bezpośredniego w nim udziału.
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Edward Aleksander (Ronthaler) Rontaler (18461917), pedagog, uczestnik powstania styczniowego,
założyciel i dyrektor szkoły w Warszawie. Karierę
pedagogiczną zaczynał jako nauczyciel greki i łaciny w gimnazjach rosyjskich, następnie inspektor
szkolny, wysoki urzędnik Ministerstwa Oświaty
w Petersburgu. Po przejściu na emeryturę w 1895 r.
przyjechał do Warszawy, gdzie objął dyrekcję Średniej Szkoły Mechaniczno-Technicznej M. Mittego.
W 1896 r. uzyskał zgodę na otwarcie własnej szkoły
przy ul. Nowy Świat 35 na prawach szkoły rządowej,
z językiem polskim wykładowym. W 1898 r. otworzył
przy ul. Rymarskiej kolejną – 3-klasową szkołę handlową, przeniesioną następnie na ul. Kaliksta, a później na ul. Polną 46. W 1916 r. została ona przekształcona w 8-klasowe gimnazjum realne. Po jego śmierci
szkołę prowadziła żona, Ewelina z Hryniewieckich
i rodzina aż po wybuch wojny we wrześniu 1939 r.
Maurycy Spokorny (1859-1917), prowizor (1884),
początkowo właściciel apteki w Łodzi, następnie
założyciel pierwszej w Polsce Fabryki Środków Opatrunkowych i Waty w Łodzi (1886), właściciel Fabryki
Wód Mineralnych Sztucznych (1897), inicjator założenia (1898) i dyrektor w latach 1903-1917 Warszawskich Tramwajów Elektrycznych, w tym czasie założyciel Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej (1912)
i budowniczy jej gmachów przy ul. Hożej 88 (istnieją
do chwili obecnej). Główny inicjator Towarzystwa
Budowy i Eksploatacji Teatrów w Warszawie, zakupił
plac pod budowę Teatru Polskiego przy ul. Karasia
i pokrył w 30% koszt budowy. Zaprowadził pierwsze elektryczne oświetlenie Zamku Królewskiego
w Warszawie.
Aleksander Ferdynand Temler (1825-1917),
przemysłowiec. Według niesprawdzonej wiadomości pochodził z rodziny osiadłej w Polsce przed
wieloma wiekami trudniącej się garbarstwem.
Na pewno jego ojciec, Jan Gotfryd (1793-1885),
urodził się w Gera w Saksonii. Aleksander kształcił się za granicą, gdzie w Paryżu zaprzyjaźnił się
z Ludwikiem Szwede, przyszłym wspólnikiem. Po
przyjęciu Szwedego do spółki, garbarnia działała
pod nazwą „K.A. Temler i L. Szwede”. W 1879 r. została przekształcona w towarzystwo akcyjne, będące jednym z największych zakładów garbarskich
w Królestwie Polskim. Aktywnie działał na niwie
społecznej, był m.in. założycielem Warszawskiej
Kasy Przemysłowców, Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego i Banku Handlowego. W 1862 r. został
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członkiem Rady Miejskiej, będąc równocześnie
członkiem Kolegium Kościelnego warszawskiego
zboru. Jako gorący patriota wspierał finansowo powstanie styczniowe, był nawet aresztowany i osadzony na pewien czas w Cytadeli warszawskiej.
Ludwik Zamenhof (1859-1917), warszawski lekarzokulista, poliglota, twórca międzynarodowego języka esperanto. W 1887 r. wydał w Warszawie książkę
pt. Lingvo internacia (Język międzynarodowy) podpisaną ps. Doktór Esperanto i stąd wziął nazwę nowy
język. W 1903 r. zorganizował I Światowy Kongres
Esperantystów w Boulogne-sur-Mer. Pisał liczne
artykuły, tłumaczył na esperanto dzieła: Szekspira,
Goethego, Moliera, Gogola i Stary Testament.

Ludwik Anders (1854-1920), brat Teodora Andersa,
warszawski lekarz pediatra. Urodzony w Warszawie, pochodził z rodziny mieszczańskiej przybyłej
z Leszna Wlkp. (Prusy). Dyplom lekarski otrzymał
w 1876 roku, następnie został ordynatorem kliniki
wewnętrznej UW. Podczas wojny rosyjsko-tureckiej
w latach 1877-1878 pełnił służbę w szpitalach polowych. W latach 1885-1905 pełnił funkcję ordynatora
Domu Podrzutków im. ks. Baudouina w Warszawie.
W 1905 r. został pomocnikiem lekarza naczelnego
Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, równocześnie

Emil Wedel (1841-1919).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Jan Siemiec (1846-1919), ksiądz, wychowawca, działacz społeczny, kanonik kapituły warszawskiej, proboszcz parafii św. Antoniego, organizator ogniska
zajęć dla ubogich chłopców, szkoły rzemieślniczej
– poligraficznej z internatem na Powiślu.
Emil Albert Fryderyk Wedel (1841-1919),
cukiernik, przemysłowiec. Urodzony
w Berlinie, po odbyciu 2-letniej praktyki
w Paryżu w 1866 r. przejął zakład założony przez ojca, Karola Wedla. Jednak
właścicielem tego zakładu został
dopiero w roku 1872. Znacznie zmodernizował i powiększył fabrykę,
którą przeniósł z ul. Miodowej do
rodzinnego domu na ul. Szpitalnej.
Łączył pracę zawodową ze społeczną, m.in. w Cechu Cukierników
warszawskich, i w świeżo powstałym Towarzystwie Higienicznym,
Kościele E-A i Towarzystwie Dobroczynności. Jako pierwszy ufundował dwa witraże w warszawskim
kościele E-A Świętej Trójcy na późniejszym pl. Małachowskiego. Hojnie
wspomagał instytucje charytatywne,
zarówno prowadzone przez Kościół
Ewangelicko-Augsburski, jak i miejskie.
Julian Różycki (1833-1919), prowizor
farmacji (1857), magister (1859), właściciel
dwóch aptek na Pradze, założyciel kolejki dojazdowej Warszawa-Pustelnik-Marki, założyciel
„Bazaru Różyckiego”, działacz zawodowy, gospodarczy, społeczny i oświatowy.
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zarządzał Domem Wychowawczym przy tej instytucji.
Był czynnym członkiem oraz prezesem sekcji pediatrycznej Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego,
współredaktorem Polskiego Przeglądu Pediatrycznego. Założył Polskie Towarzystwo Pediatryczne i przewodniczył mu. Interesował się fotografią i był prezesem Towarzystwa Fotograficznego Warszawskiego.
Konrad Brandel (1838-1920), fotograf zawodowy,
wynalazca kamery ręcznej. Praktykował w warsztacie fotograficznym słynnego warszawskiego fotografa Karola Beyera. W 1865 r. otworzył wspólnie
z M. Olszyńskim oraz swoim bratem W. Brandlem zakład fotograficzny przy ul. Nowy Świat 57, gdzie wykonywano m.in. pierwsze w Warszawie prace z zakresu fototypii. Otrzymał tytuł fotografa Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1884 r. zbudował kamerę ręczną
6x9 cm, za co otrzymał order cesarza Franciszka
Józefa. Przy pomocy wynalezionego aparatu, nazwanego „fotorewolwerem”, wykonał zdjęcia trzech cesarzy podczas ich wspólnego pobytu w Skierniewicach
w 1884 r. Brał udział w licznych wystawach krajowych
i zagranicznych. Zmarł w Toruniu, został pochowany
na warszawskich Powązkach. Przez całe życie łożył na
działalność dobroczynną.
Cecylia hrabianka Zyberk-Plater (1853-1920),
pedagog, działaczka społeczna. Studiowała w Paryżu. W 1880 r. wstąpiła do nowicjatu Zgromadzenia
Sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, gdzie przez kilka lat sprawowała
obowiązki przełożonej. Po wzniesieniu własnym
sumptem gmachu przy Pięknej 24, założyła w nim
szkołę rękodzielniczą dla dziewcząt, która działała
w latach 1883-1908. Przy zakładzie rozwinęło się
gimnazjum żeńskie, które w 1917 r. uzyskało pełne
prawa szkoły średniej. Ponadto w zakupionym przez
siebie majątku Chyliczki pod Warszawą w 1891 r.
założyła żeńską szkołę gospodarczą. Walczyła o polskość nauczania w okresie wzmożonej rusyfikacji.
Napisała i wydała kilka książek o tematyce religijnej,
społecznej i gospodarczej. W 1904 r. założyła Katolicki
Związek Kobiet Polskich, a w 1906 r. Stowarzyszenie
Ziemianek. Była jedną z czołowych działaczek katolickich o dużym wpływie na młodzież za pośrednictwem zakładanych przez siebie organizacji.
Ludwik Aleksander Szwede (1850-1920), przemysłowiec. Wspólnie z Maurycym Bormanem (18451913), na bazie fabryki wyrobów miedzianych Troetzera, założyli przy ul. Srebrnej fabrykę produkującą
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kotły parowe i urządzenia dla cukrowni oraz gorzelni, występującą pod firmą „Borman i Szwede”,
w 1900 r. przekształconą w spółkę akcyjną pod nazwą: Zakłady Mechaniczne „Borman i Szwede” SA.
(dawała zatrudnienie ponad 1000 robotników). Był
społecznikiem na dużą skalę – współpracował z Towarzystwem Higienicznym i Tow. Lekarskim przy
urządzaniu kąpieli dla „dziatwy szkolnej” propagowanej przez te organizacje. Znany był jako członek
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.
Dymitr Szumilin (1857-1922), kupiec i przemysłowiec rosyjski, założyciel i czynny do ostatniej chwili
członek zarządu Krajowej Hurtowni Herbaty, członek początkowo Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie, następnie Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynności (polskiego) – wspomagał też hojnie organizacje prowadzone przez
Cerkiew Prawosławną w Warszawie.
Konrad Olchowicz (1858-1924), redaktor i wydawca
Kuriera Warszawskiego (1905). Pracę publicystyczną rozpoczął od wydawania Gazety Rzemieślniczej
i działalności społecznej. Znany był jako pomysłodawca „wysłania na ulicę chłopców” w charakterze
gazeciarzy sprzedających wydawaną przez niego
prasę. Do tej roli zatrudniał chłopców ze środowisk
robotniczych mających trudną sytuację finansową,
którzy nie tylko chcieli, ale musieli zarobić na utrzymanie rodziny.
August Repphan (1844-1924), właściciel fabryki
wyrobów metalowych. W 1866 r. przystąpił do spółki niewielkiej odlewni żeliwa i zakładu kotlarskiego
braci Scholtze, przy ul. Waliców, odtąd występującego pod firmą „Scholtze i Repphan”. W 1899 r. przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Towarzystwo Akcyjne Fabryki Maszyn, Odlewni i Kotlarni p.f. August
Repphan, którego został prezesem. Produkcja obejmowała maszyny parowe, kotły, pompy i inne urządzenia dla przemysłu oraz dla wojska. Przedsiębiorstwo istniało do kryzysu w przemyśle metalowym
w roku 1902. Znany był jako ofiarodawca znacznych
funduszy na cele dobroczynne.
Antonina z de Sauve’ Fraget (1850-1925), żona
przemysłowca, wdowa po Julianie (1841-1906), właścicielu słynnej warszawskiej wytwórni platerów,
prezes firmy po śmierci męża. Opiekowała się założoną przez siebie ochronką dla dzieci robotników.
Znana była jako współzałożycielka Kasy Przezorności
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i Kasy Chorych. Dom jej był ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego, zawsze gościnny również dla
pracowników firmy wszystkich szczebli.
Henryk Klawe (1832-1926), magister farmacji, absolwent Szkoły Głównej, od 1860 r. właściciel apteki przy pl. Św. Aleksandra 10 (ob. pl. Trzech Krzyży)
w Warszawie, przy której uruchomił laboratorium
chemiczno-farmaceutyczne. W 1920 r. jego synowie
przekształcili laboratorium w spółkę i przenieśli na
ul. Karolkową 22/24. Informacje o produkowanych
przez siebie specyfikach drukował w prasie krajowej
i zagranicznej i we własnym sumptem wydawanej
Bibliotece Terapeutycznej zawierającej dokumentację każdego specyfiku. Zwolennik nowinek technicznych, które wdrażał m.in. w drugiej ze swych
aptek u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej. Był
współzałożycielem Kasy Wsparcia dla Podupadłych
Farmaceutów, jednym z założycieli Warszawskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego i jego wieloletnim
prezesem. Jako członek Kolegium Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wchodził w skład zarządu
Szpitala E-A, fundował stypendia dla młodzieży bez
różnicy wyznania pragnącej się kształcić w kierunku
medycznym lub farmaceutycznym.
Wanda z Wolskich Umińska (1841-1926), działaczka społeczna i oświatowa, opiekunka więźniów politycznych, organizatorka manifestacji patriotycznych
w 1861 r., uczestniczka Centralnej „Piątki” Kobiecej
powstania styczniowego, łączniczka Komitetu Miejskiego i Rządu Narodowego, organizatorka Towarzystwa Kolonii Letnich i licznych form pomocy i oświaty dla młodzieży, zwłaszcza wiejskiej.
Tadeusz Wodziński (1845-1928), obywatel ziemski.
Jeden z ostatnich wychowanków Szkoły Głównej
w Warszawie, w której otrzymał stopień magistra
prawa i administracji. Rozmiłowany w historii kraju
studiował ją do ostatnich chwil życia, a na krótko
przed śmiercią pracował nad ułożeniem kalendarza
historycznego. Przez całe życie łożył hojne ofiary na
cele narodowe i naukowe. Jak podkreślił to w obszernym nekrologu Świat, cechowała go zawsze gorąca
miłość do wszystkiego, co polskie, a w szczególności
do ojczystego zagona, który niestrudzenie uprawiał.
Lubił mawiać – „że Polak powinien być czysty jak łza”
i do śmierci pozostał wierny tej zasadzie. Zmarł w majątku swym Sucha, w powiecie radomskim, poczyniwszy zapisy na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności i inne pożyteczne instytucje pomocowe.

Henryk Klawe (1832-1926).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929), potomek
w prostej linii Jana Grubego Kapetynga, wybitny
badacz językoznawstwa porównawczego, profesor
uniwersytetów w Petersburgu, Krakowie i Warszawie, autor ponad 300 prac naukowych, bezkompromisowy obrońca praw mniejszości narodowych,
wysunięty przez nie jako kandydat na prezydenta
państwa w 1922 r., wielki społecznik.
Wincenty Bogucki (1871-1929), dr medycyny, lekarz-społecznik. Za udział w wypadkach 1905 roku
zesłany został do Archangielska, skąd po amnestii
trafił w 1909 r. do Harbinu, niosąc pomoc chorym na
dżumę. Po wybuchu I wojny mianowany był szefem
Wydziału Sanitarnego Wszechrosyjskiego Związku
Ziemstw. Zorganizował na terenie całej Rosji sieć
punktów sanitarnych i przeprowadził szczepienia
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bo nekrolog obojga ukazujący się w Kurierze Warszawskim w rocznicę ich śmierci prawie do wybuchu
II wojny światowej – podpisywała służąca.
Leon Modliński (1862-1929), prowizor farmacji, właściciel Laboratorium Chemiczno- Farmaceutycznego przy ul. Czerniakowskiej 79 w latach 1887-1929,
współautor Ustawy Aptekarskiej (1921), inicjator
zakupienia dla WP samolotu sanitarnego (1924),
założyciel Spółdzielni Kredytowej Aptekarzy (1928),
w latach 1922-1926 wiceprezes, w później prezes
Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
(1926-1929), działacz samorządowy, społeczny i gospodarczy oraz zawodowy.
Leonia Rudzka (1859-1929), pedagog, przełożona
pensji dla dziewcząt w Warszawie, którą założyła
w 1884 r. z najwyższymi klasami tajnymi, organizatorka kursów pedagogicznych, założycielka szkoły koedukacyjnej w Konstancinie, członek zarządu Schronienia Nauczycielek oraz Polskiej Macierzy Szkolnej.

Artur Oppman (1867-1931) na tle Starego Miasta.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

przeciwko cholerze i durowi brzusznemu. W rządzie
Kiereńskiego mianowany wiceministrem Spraw
Wewnętrznych i jednocześnie dyrektorem Departamentu Zdrowia i Weterynarii. Po upadku Rządu
Tymczasowego wybrany był na prezydenta Odessy,
a po zajęciu miasta przez bolszewików skazany na
karę śmierci uniknął jej wykonania. W 1920 r. wrócił do Polski, gdzie objął stanowisko naczelnika
wydziału zdrowia magistratu i miejskiego Instytutu
Higieny w Warszawie. W latach 1927-1929 był wiceprezydentem m. st. Warszawy. Znany jako pułkownik WP, kawaler orderów, członek Senatu Wydziału
Nauk Politycznych Wolnej Wszechnicy Polskiej,
członek Klubu Wioślarskiego „Syrena” i Towarzystwa
Przeciwgruźliczgo. Zmarł w tydzień po śmierci swej
żony Lidii z Titowów (1878-1929), członka zarządu
Komitetu „Osiedle” i Towarzystwa Tanich Mieszkań
im. H. Wawelberga. Pomnik na ich grobie na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym został poświęcony 29.X.1932 r. Nie mieli dzieci i chyba rodziny,

122

Michał Szelechow (1868-1930), kupiec rosyjski,
potentat handlu kawiorem, właściciel sieci sklepów
i najelegantszego składu kawioru astrachańskiego
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6, obok którego
działał wytworny zakład gastronomiczny. Należał
do elity kupieckiej ówczesnej stolicy, finansował
szereg przedsięwzięć filantropijnych, m.in. na rzecz
mniejszości rosyjskiej, ale nie odżegnywał się od pokaźnych wpłat na rzecz polskich organizacji, w tym
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.
Juliusz Deike (1898-1931), pierwszy w niepodległej
Polsce zarządca Łazienek Królewskich w Warszawie,
absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, uczestnik walk
o niepodległość odznaczony Orlętami. Pochodził ze
znanej warszawskiej rodziny kupieckiej, pochowany
na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Za jego
administracji w Łazienkach nastąpiła rewindykacja
wyposażenia tutejszych pałaców. Niezmiernie zaangażowany, krótko pełnił swoją trudną misję, którą
przerwała przedwczesna śmierć, dlatego nie dane
mu było dokończenie dzieła gruntownej restauracji
perły epoki stanisławowskiej. Był mocno zaangażowany w pomoc sierotom wywiezionym w głąb Rosji.
Antoni Manduk (1840-1931), tytuł prowizora otrzymał
w 1865 r. w Szkole Głównej. Od 1868 r. był właścicielem
apteki przy ul. Wolskiej 16, prezesem Warszawskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1896-1898,
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prezesem „Farmakonu”, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Przemysłowców, członkiem Komitetu
Nadzorczego Towarzystwa Kredytowego w latach
1900-1927. Wspólnie z W. Karpińskim i Janem Rutkowskim zakupili w r. 1899 dla WTF dom przy ul.
Długiej 16.
Artur Oppman (1867-1931), pseudonim Or-Ot, poeta, pułkownik WP, piewca starej Warszawy, miłośnik
dawnych legend warszawskich i twórca nowych.
Autor poematów sławiących heroizm walk narodowowyzwoleńczych, współredaktor Wędrowca i Tygodnika Illustrowanego, działacz społeczny.
Stanisław Sebastian ks. Lubomirski (1875-1932),
finansista, przemysłowiec, założyciel Towarzystwa
Lotniczego „Awiata” (1910). Wpływowy przedstawiciel życia gospodarczego, m.in. prezes naczelny
organizacji związków i zrzeszeń wielkiego kapitału
w Polsce „Lewiatan”, Centralnego Związku Przemysłu Polskiego, Związku Banków Polskich, prezes lub
członek zarządu licznych wielkich banków i zakładów przemysłowych.

wywiadowczego Komendy Naczelnej POW. Po powrocie Piłsudskiego z Magdeburga objął funkcję
jego męża zaufania przy niemieckiej Radzie żołnierskiej, a następnie wstąpił do wojska polskiego.
W czasie wojny polsko-sowieckiej pełnił rozmaite
funkcje. W latach 1923-1924 był attache wojskowym
w Moskwie. Powróciwszy z ZSRR, wstąpił do Wyższej
Szkoły Wojskowej i z dyplomem oficera sztabu generalnego został szefem wydziału wojskowego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w randze pułkownika.
Był ministrem poczt i komunikacji II RP (od 1929),
twórcą Kolonii Boernerowo.
Edward Gustaw Geisler (1854-1933), przemysłowiec, działacz społeczny, bojownik o polskość ewangelików, zbliżony do kół socjalistycznych. W swym
domu na Lesznie ukrywał L. Waryńskiego. Wraz
z bratem Karolem (1848-1933) w 1876 r. założył
odlewnię żelaza i fabrykę maszyn pod firmą „Bracia
Geisler”, która produkowała m.in. walce drogowe.

Stanisław Sebastian ks. Lubomirski (1875-1932).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Michalina z Czyżewskich Mościcka (1871-1932),
działaczka społeczna i niepodległościowa na terytorium Polski i Szwajcarii. Radna miasta Lwowa,
następnie przewodnicząca wielu instytucji opieki
społecznej w Warszawie i na terenie kraju, żona prezydenta RP.
Adolf Suligowski (1849-1932), prawnik, ekonomista, społecznik, absolwent Szkoły Głównej, autor
licznych opracowań m.in.: Bibliografia prawnicza
polska XIX i XX w. Działał w warszawskich stowarzyszeniach i instytucjach społecznych: Wydziale
Czytelni Bezpłatnych, Warszawskim Towarzystwie
Dobroczynności, Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych. Był działaczem samorządu miejskiego, założycielem Stowarzyszenia Nieruchomości
m. Warszawy, Związku Miast Królestwa Polskiego,
prezesem Rady Miejskiej m. Warszawy do chwili
wejścia do Rady Stanu (1919), a następnie do Sejmu Ustawodawczego (1920). Wydał 4 tomy pism
z zakresu gospodarki miejskiej.
Ignacy Boerner (1875-1933), inżynier – absolwent
studiów technicznych w Darmstadt, w młodości działacz PPS. W 1914 r. z pierwszą kompanią kadrową
wyruszył na front, skąd trafił do obozu jenieckiego
w Beniaminowie, następnie został szefem oddziału

123

WARSZAWSKI RUCH SPOŁECZNIKOWSKI
Sporo czasu i pieniędzy poświęcał działalności społecznej. Był współzałożycielem Banku dla Handlu
i Przemysłu, kierował Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Fundacją Wawelbergów, Towarzystwem
Ogrodniczym Warszawskim, członek, a nawet prezes Kolegium zboru E-A, rozwijał jego działalność
dobroczynną: Szpital Ewangelicki, Dom Starców
i Sierot, Dom Sierot, Schronisko Czasowe i Ognisko
Domowe dla Kobiet, pierwszy w Polsce Zakład dla
Umysłowo Niedorozwiniętych. Był współorganizatorem gimnazjum filologicznego im. M. Reja, gdzie
nauczano po polsku. Wszystkie instytucje kierowane
przez niego służyły nie tylko ewangelikom, ale także
pozostałym mieszkańcom Warszawy, bez względu
na wyznawaną religię. Z początkiem I wojny objął
kierownictwo nad całą dobroczynnością w Komitecie Obywatelskim m.st. Warszawy. W 1915 r. wystąpił z memoriałem do gen. H. Beselera w obronie
nauczania w języku polskim, a rok później – w 1916
– został wybrany radnym miasta.
Aleksander Ryl (1871-1933), prowizor farmacji
(1897), właściciel apteki w Parczewie w latach 18971900, a od 1904 r. apteki „Królewskiej” w Warszawie, producent kapsułek żelatynowych, od 1910 r.
dyrektor techniczny Warszawskiego Towarzystwa
„Motor” i członek jego zarządu w latach 1918-1933.
Uruchomił produkcję polskich preparatów salicylowych (1922), srebrowych (1924), jodowych (1924),
był autorem technologii znakomitej „Motopiryny”,
budowniczym oddziału chemicznej syntezy przy
ulicy Racławickiej 6. Wprowadził też kapsułki tranowe dla dzieci. Znany był jako wielki społecznik.
Jan Wilhelm Liebelt (1848-1934), kupiec i przemysłowiec, wywodzący się z rodziny pochodzącej
z pogranicza Alzacji i Lotaryngii, prawnuk kupca
bławatnego przybyłego z Torunia, który z bratem założył przy Nowym Świecie Dom Handlu Bławatami,
notowany jeszcze w rejestrze handlowym Warszawy
w 1854 r., choć nie będący już w rękach rodziny.
W 1890 r. założył w należącym do siebie domu sklep
kolonialny. W jego mokotowskiej willi, nazwanej od
drugiego imienia Wilhelmówką, gościło corocznie
kilkanaścioro dzieci z niezamożnych rodzin warszawskich i pozawarszawskich. Znany był jako członek

Jan Wilhelm Liebelt (1848-1934).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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honorowy Zgromadzenia Majstrów Młynarskich
w Warszawie, działacz samorządu miejsko-gminnego
Starego Mokotowa, później miejskiego, członek-założyciel Towarzystwa Miłośników Mokotowa.
Cecylia Śniegocka (1862-1934), nauczycielka,
organizatorka i kierowniczka Towarzystwa Tajnego Nauczania (1894) w prywatnych mieszkaniach
uczniów i nauczycieli przy czynnym oraz finansowym poparciu całego społeczeństwa Warszawy.
Pracę konspiracyjną prowadziła do chwili przejęcia
jej szkół przez organizację o nazwie: Polska Macierz
Szkolna (1906).
Justyna Budzyńska-Tylicka (1867-1936), lekarz
fitoterapeuta, działaczka społeczna, orędowniczka
emancypacji kobiet, założycielka i kierownik pierwszej stołecznej Poradni Świadomego Macierzyństwa, długoletnia radna m. st. Warszawy, członek
Naczelnej Rady Lekarskiej i zarządu Warszawskiej
Izby Lekarskiej, przewodnicząca Wydziału Kobiecego PPS, współwłaścicielka Towarzystwa Produkcyjnego „Planta”.
Julian Henneberg (1868-1936), właściciel zakładów wyrobów platerniczych w Warszawie,
równocześnie właściciel dóbr Czyżew i Szczytno
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w pow. sochaczewskim. Wspólnie z Michałem
Czajkowskim i (później) swoim bratem Wilhelmem
założyli w 1857 r. manufakturę platerów, wkrótce przeniesioną na Wolę i występującą pod firmą „Bracia Henneberg”. Był absolwentem szkoły
Pankiewicza w Warszawie oraz szkoły sztuki stosowanej w Dreźnie. W 1888 r. rozpoczął pracę
w zakładzie ojca, który później przejął wraz z bratem Stanisławem (zm. 1908). Od 1908 r. prowadził zakład samodzielnie, w latach 1911-1924
wraz ze wspólnikiem Józefem Strasburgerem. Aż
do 1931 r., póki pozwalało na to zdrowie, osobiście kierował zakładem. Działał także społecznie.
W 1906 r. był współorganizatorem Koła Wolskiego
Polskiej Macierzy Szkolnej, a następnie członkiem
Zarządu Głównego P.M.S. Pełnił również szereg
funkcji w Zborze Ewangelicko-Augsburskim.
Antonina Leśniewska (1836-1937), początkowo
prowizor, następnie mgr farmacji (pierwsza kobieta z tytułem magistra farmacji). W 1901 r. założyła
w Petersburgu „Pierwszą żeńską aptekę” i prowadziła tam kursy farmaceutyczne dla kobiet w latach
1901-1916, następnie po przeniesieniu się do Warszawy była właścicielką apteki „Marszałkowskiej”
1933-1937, mieszczącej się u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Sadowej. Dzięki niej „typ kobiety farmaceutki” uzyskał szacunek i uznanie w szerokich kręgach społeczeństwa.
Henryk Nusbaum (1849-1937), lekarz neurofizjolog, działacz społeczny, publicysta. Profesor honorowy Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządów Towarzystwa Higienicznego, Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego, prezes Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich.
Teodor Toeplitz (1875-1937), działacz społeczny
i samorządowy. Pionier reformy mieszkaniowej
i budownictwa spółdzielczego, współorganizator
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w 1924 r.
współzałożyciel Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Józef Zawadzki (1865-1937), lekarz społecznik,
twórca Pogotowia Ratunkowego w Warszawie
i przez 30 lat kierownik I Stacji, inicjator i prezes
Towarzystwa Pomocy Doraźnej, wiceprezes PCK,
działacz samorządowy, redaktor i autor artykułów
w wielu czasopismach lekarskich, wykładowca
Szkoły Nauk Politycznych, autor publikacji z zakresu higieny i gospodarki komunalnej.

Karol Zerych (1881-1937), kupiec, senior Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, społecznik,
działacz sportowy wyszukujący i popierający młode
talenty.
Julian Piotr Eberhardt (1866-1939), wybitny inżynier komunikacji, projektant mostów kolejowych
na terenie carskiej Rosji, kierownik budowy mostu
Poniatowskiego w Warszawie. W 1918 r. był autorem
zrealizowanego planu przejęcia kolei od okupanta,
w dwudziestoleciu międzywojennym organizatorem
polskich kolei żelaznych, od 1927 r. Ministrem Komunikacji i przewodniczącym Rady Technicznej tego
resortu, prezes Ligi Ochrony Powietrznej Państwa
(LOPP). W 1919 r., jako Polak-ewangelik podpisał
przedplebiscytową odezwę do Mazurów.
Stanisław III Hiszpański (1872-1939), wnuk Stanisława Eugeniusza, ostatni właściciel znanej firmy
szewskiej, działacz społeczny, przed I wojną światową działacz konspiracyjnych „gniazd sokolich” i harcerstwa, polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
w Kijowie, ofiarodawca „Mądralina” pod Świdrem dla
Kasy im. Mianowskiego.
Zofia Regina Szlenkierówna (1882-1939), pielęgniarka, założycielka i dyrektor Szkoły Pielęgniarstwa, fundatorka i kurator Szpitala dla dzieci im.
Karola i Marii, siostra Karola Stanisława (zm. 1944),
fizyka. Zmarła z ran odniesionych we wrześniu 1939
roku. Była pionierką świeckiego działania na rzecz
pielęgniarstwa i jedna z pierwszych dwóch Polek
odznaczonych orderem Polonia Restituta. Znana
również była jako Fundatorka Szkoły Rzemieślniczej
dla dzieci robotniczych i Szpitala Dziecięcego im.
Karola i Marii oraz dyrektorka dofinansowanej przez
siebie Szkoły Pielęgniarstwa.
Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941), lekarz, postępowy publicysta, tłumacz, poeta i satyryk, czołowy
krytyk okresu międzywojennego ps. Boy. Był jednym z założycieli słynnego kabaretu literackiego
w Krakowie Zielony Balonik. W 1911 r. wydał tom
pt. Słówka, zawierający teksty satyryczne, w latach
1922-1923 był krytykiem teatralnym i kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Warszawie,
a od roku 1923 pisywał recenzje w Kurierze Polskim.
Znany również jako zasłużony tłumacz literatury
francuskiej. W 1931 r. był współzałożycielem Poradni Świadomego Macierzyństwa w Warszawie.
Autor licznych prac publicystycznych piętnujących
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Projekt Teatru Polskiego, którego hojnym darczyńcą
był Emil Gerlach (1859-1941).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

obłudę obyczajów i klerykalizm, np.: Piekło kobiet
i Dziewice konsystorskie. W latach 1939-1941 pełnił
funkcję profesora literatury francuskiej we Lwowie.
Został zamordowany przez Niemców.

Emil Fryderyk Gerlach (1859-1941), syn Gustawa,
przemysłowiec, współwłaściciel fabryki instrumentów optycznych i rysunkowych „G. Gerlach”. Od
1914 roku był współwłaścicielem firmy, która miała
już sklepy w Warszawie, Moskwie i Petersburgu.
W dwudziestoleciu międzywojennym rozszerzyła
ona asortyment produkowanych instrumentów
i przejęła przedstawicielstwo dwóch firm amerykańskich produkujących maszyny do pisania Remington. Emil Gerlach poświęcał dużo czasu pracy
społecznej, m.in. walce z gruźlicą. W 1920 r. został
prezesem komitetu sanatorium dla piersiowo chorych w Rudce koło Mrozów i Warszawskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego. Znany twórca Teatru
Polskiego w Warszawie – Arnold Szyfman – w swoich
pamiętnikach pisał: „(...) Iż pośród darczyńców stworzonej przez siebie świątyni kultury narodowej, Teatru
Polskiego – znaleźli się m.in. dwaj bracia Gerlachowie:
Emil i Gustaw, równocześnie hojni darczyńcy na rzecz
potrzebujących (...)”.
Juliusz Bursche (1862-1942), pastor społecznik,
pochodził z rodziny niemieckiej, Polak-patriota. Od
1904 r. był superintendentem (odpowiednik biskupa) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim, mianowany przez cara Mikołaja II,
następnie biskupem Kościoła Ewangelickiego. Po
odzyskaniu niepodległości został zaangażowany po
stronie polskiej w plebiscyty na Mazurach i Śląsku.

Juliusz Bursche (1862-1942).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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W 1936 r. wydał manifest do ewangelików polskich
potępiający ideologię hitlerowską, stworzył wizerunek ewangelika-Polaka. Został również odznaczony
przez prezydenta II RP Orderem Orła Białego i innymi odznaczeniami. Zginął w obozie niemieckim.
Adam Czerniakow (1880-1942), inżynier, publicysta, radny Warszawy, senator RP, w czasie niemieckiej okupacji prezes Gminy Żydowskiej. Mianowany został przez Stefana Starzyńskiego pod koniec
września 1939 roku na prezesa Żydowskiej Gminy
Wyznaniowej i pozostał nim po utworzeniu getta.
Organizował cywilny opór i opiekę socjalną. Odmówił podpisania obwieszczenia o przymusowym wysiedleniu Żydów. W dzień po pierwszej deportacji
popełnił samobójstwo.
Janusz Korczak (1878-1942), właściwie Henryk
Goldschmit. Cała książka o tym człowieku to za
mało. Jego postać trudno scharakteryzować w kilku
słowach, a jego działalność i metody spisać w kilku zdaniach. Lekarz, pedagog, działacz społeczny,
pisarz, publicysta. Osoba wyjątkowa poprzez odważne metody, dla wielu kontrowersyjna. Kochał
dzieci, leczył je i wychowywał. Urodził się w Warszawie (dokładna data nie jest znana ze względu na
„bałaganiarstwo” jego ojca). Medycynę studiował na
Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, a praktyki

odbywał w szpitalach Berlina, Paryża i Londynu.
W latach 1903-1912 pracował jako pediatra w Szpitalu Dziecięcym im. Bersohnów i Baumanów przy
ul. Śliskiej. Poczciwy doktór znany był z tego, że od
biednego nie brał ani grosza, natomiast od bogatego żądał horrendalnej zapłaty. W 1907 r. został członkiem nowo powstałego Stowarzyszenia „Pomoc dla
Sierot”, które w latach 1911-1913 wybudowało przy
ul. Krochmalnej 92 (dzisiaj Jaktorowska 6 – w budynku znajduje się sierociniec) gmach przeznaczony dla
sierot żydowskich. Od początku istnienia placówki
był jego kierownikiem. Po utworzeniu getta sierociniec został przeniesiony na ul. Chłodną 33, a później
na Śliską 9 (dziś w tym miejscu jest pl. Defilad i pomnik poświęcony Korczakowi oraz placówce). Stąd,
6 VIII 1942, wraz ze 192 dziećmi i kilkoma opiekunami poszedł na Umschlagplatz, później przewieziony
został do Treblinki.
Dorobił się stopnia majora za udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. W 1919 r. wspólnie z Marią
Falską (1877-1944) i Marią Podwysocką zorganizował w Pruszkowie sierociniec i Zakład Wychowawczy

Szpital dla dzieci żydowskich przy ul. Śliskiej,
miejsce pracy Janusza Korczaka (1878-1942).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Anna Braude-Hellerowa (1888-1943), lekarka,
działaczka gminy żydowskiej, radna m. st.
Warszawy. W latach 1930-1942 była naczelnym lekarzem szpitala im. Bersohnów
i Baumanów, który podczas okupacji był
najlepiej wyposażoną placówką służby
zdrowia w getcie żydowskim, niosącą
szeroko pojętą pomoc wygłodniałym mieszkańcom żydowskiej dzielnicy. Zginęła podczas powstania
w getcie.

Helena Mniszkówna I v. Czyżyńska II
v. Rawicz-Radomyska (1878-1943).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

„Nasz Dom”, który w latach 1927-1929 przeniósł się
do nowo wybudowanego gmachu na Bielanach.
Od 1925 r. był członkiem loży masońskiej. Podczas
II wojny światowej chodził w mundurze polskiego
żołnierza. Znany również jako zwolennik traktowania dzieci na równi z dorosłymi. Od 1898 r. publikował liczne artykuły, a w 1926 r. założył pismo Mały
Przegląd, który sam przez pierwsze 4 lata redagował
– gazeta była dodatkiem do czasopisma Nasz Przegląd redagowanego przez dzieci i młodzież. Od połowy lat 30-tych występował w radio w stworzonych
przez siebie Gadaninkach Starego Doktora.
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Karol August Jenike (18721943), inżynier, przemysłowiec.
Urodzony w Warszawie jako syn
Niemca sprowadzonego z Berlina
do zarządzania podwarszawskimi
majątkami. Praktykował w fabryce Lilpopa, a następnie studiował
kolejno w wyższej szkole technicznej w Mittweidzie i na Politechnice
w Charlottenburgu. W 1900 r. został
kierownikiem biura konstrukcyjnego w fabryce wyrobów metalowych
„Rohn i Zieliński” w Warszawie. Zaprojektował wówczas szklany dach Politechniki Warszawskiej. W 1904 r. wspólnie
z młodszym bratem Julianem założył biuro konstrukcyjno-budowlane „Bracia Jenike
– Inżynierowie”, przy którym zorganizował dział
dostawy maszyn. Z czasem firma wyspecjalizowała
się w dostawach dźwigów sprowadzanych głównie
z Niemiec. W 1915 r. zorganizował przy Komitecie
Obywatelskim w Warszawie Pocztę Miejską, której
został dyrektorem. Wkrótce po wojnie został z wyboru ławnikiem magistratu warszawskiego, a w latach 1919-1920 był wiceprezydentem miasta, później pełnił liczne inne jeszcze funkcje w zarządzie
miejskim. W 1938 r. założona przez niego firma została przeniesiona na ul. Podskarbińską, a w okresie
okupacji hitlerowskiej podporządkowana armii niemieckiej, mimo niepodpisania Volkslisty, pozostawał
jej dyrektorem. Wspierał działania społeczne.
Zdzisław ks. Lubomirski (1865-1943), prawnik,
społecznik na wielką skalę. W latach 1904-1907 był
wiceprezesem, a następnie prezesem Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynności. Od 1907 r., po rozwiązaniu Polskiej Macierzy Szkolnej, został współtwórcą
Towarzystwa Wpisów Szkolnych. Był również prezesem Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy
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skutecznie broniącym interesów miasta i jego mieszkańców, w 1916 r. kandydatem na stanowisko regenta, członkiem Rady Regencyjnej. Po rozwiązaniu Rady
Regencyjnej w 1918 r. wycofał się z życia publicznego. W 1926 r. został wybrany wiceprezesem skrajnie
prawicowej Polskiej Organizacji Zachowawczej Pracy
Państwowej. W latach 1928-1935 pełnił funkcję senatora z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy
z Rządem, a w latach 1935-1938 senatora z nominacji
prezydenta RP. We wrześniu 1939 r. brał czynny udział
w obronie Warszawy jako członek Komitetu Obywatelskiego. Pod koniec 1942 r. został uwięziony przez
gestapo – zwolniony po dwóch miesiącach wkrótce
zmarł w swym majątku w Małej Wsi.
Zygmunt Łazarski (1885-1943), drukarz i wydawca, właściciel drukarni przy ul. Sandomierskiej na
Mokotowie, zbieracz grafiki i bibliofil, współzałożyciel (1921) i wiceprezes pierwszego w kraju
Towarzystwa Bibliofilów Polskich oraz powołanej
w 1925 r. na Zjeździe Towarzystwa w Warszawie
– Rady Bibliofilskiej. Publikował liczne artykuły na temat książki w prasie fachowej, był również obrońcą
pracowników – producentów książek i wydawców.
Uczynił zapis na rzecz Muzeum Książki.
Helena Mniszkówna I v. Czyżyńska II v. RawiczRadomyska (1878-1943), właściwie: MniszekTchórznicka. Działaczka społeczna w Warszawie
i Kucharach koło Drobina (płockie) oraz Sabni, gdzie
mieszkała do końca swego życia, autorka m.in.
Trędowatej i Ordynata Michorowskiego, ostatnia
właścicielka dworu w Kucharach. Jej powieści, choć
wyśmiewane i wyszydzane, doczekały się podwójnej
ekranizacji i to w doborowej obsadzie.
Stefan Starzyński (1893-1943), komisaryczny prezydent m. st. Warszawy, mjr WP. Urodził się na Powiślu.
W 1914 r. ukończył Kursy Handlowe im. Mianowskiego (dzisiejsze SGH). W czasie I wojny walczył m.in.
w Legionach Polskich. Na przełomie lat 20 i 30-tych
zajmował się polityką – w latach 1929-1932 był wiceministrem skarbu, a latach 1930-1933 posłem na
Sejm. Komisarycznym prezydentem m.st. Warszawy
został na początku sierpnia 1934 r.
Starzyński mógł być jak większość swoich
poprzedników, zwykłym, przeciętnym urzędnikiem, który robił tylko to, co w ustawach i przepisach miał zapisane. Mógł, ale tak nie robił. Zapewniono mu, podobnie jak całemu polskiemu
rządowi, ucieczkę z zagrożonego miasta – w nocy

z 6 na 7 września 1939 r., ale z tego też nie skorzystał. Przemawiając przez mikrofony Polskiego
Radia mówił: „(...) Musimy przyzwyczaić się do ataków, przyzwyczaić do huku armatniego. Warszawa
liczy milion trzysta tysięcy ludności. Choć zginąć
może wielu w walce, Warszawa pozostanie wielkim
miastem. Musimy pracować. Miasto musi mieć normalny wygląd. Wszyscy powinni stanąć do usuwania śladów zniszczenia. Do sprzątania szkła i brudu
z ulicy. Jest to święty nasz obowiązek. (...) Musimy
przywrócić normalne życie miastu. Musimy stanąć
do swych warsztatów. W każdym Polaku tkwi święte poczucie obowiązku. Tylko wytrwaniem, pracą
i spokojem ducha zwyciężymy. Zwyciężyć musimy.”
To fragment apelu radiowego z dnia 9 września.
Takich i podobnych apeli, w których Starzyński
przemawiał, wzywał, nawoływał, grzmiał i groził,
było każdego dnia kilka...
Pierwsza odezwa Starzyńskiego przez Polskie Radio miała miejsce już 24 sierpnia, kiedy wojna „wisiała w powietrzu” i był to apel do ludności
Warszawy, aby pomagała w kopaniu rowów – dzień
później stawiło się 2000 osób z łopatami, dwa dni
później 6500, a trzy dni dalej ok. 20.000 – przez te
dni wykopano 25 km rowów. 12 września ogłosił
przez radio, że tworzy Batalion Obrońców Warszawy
i za pół godziny potrzebuje 600 ochotników. W ciągu kilkunastu minut przed Pałacem Mostowskich na
miejscu zbiórki stawiło się kilka tysięcy chłopa...
Dlaczego została nam pamięć o Starzyńskim? Nie tylko dlatego, że nie opuścił bombardowanego i oblężonego miasta i jego mieszkańców,
ale również dlatego, że jako Warszawiak znał nie
tylko możliwości, ale także i potrzeby stolicy. Plany
dla Warszawy snuł wielkie, łącznie z organizacją w latach 50-tych Igrzysk Olimpijskich. Przez 5 lat rządów
wybudował 100 tysięcy mieszkań z infrastrukturą,
wystawił 30 gmachów szkolnych, a kilkadziesiąt wyremontował i zmodernizował. Wybudował szpital,
a siedem innych zmodernizował. Wykończył i oddał
do użytku Muzeum Narodowe, stworzył muzeum
Piłsudskiego w Belwederze i założył muzeum na
Zamku Królewskim. Zmodernizował trasy wylotowe, wybudował halę targową na Żoliborzu, przeprowadził restaurację pałaców: Blanka (połączony
z Ratuszem), Brühla oraz Arsenału. Sporządził projekt mostu Piłsudskiego oraz metra. Dnia 6 września
zarządził utworzenie Straży Obywatelskiej, jako społecznego aparatu pozarządowego, a od 8 września
był komisarzem cywilnym przy Dowództwie Obrony
Warszawy. Został aresztowany 27 października 1939
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roku o godzinie 14.00 w swoim gabinecie na ratuszu
przy pl. Teatralnym. Zginął 17 listopada 1943 r. w obozie koncentracyjnym w filii KL Dachau. W spisanym
przed wybuchem wojny testamencie, swoje prywatne
zbiory zapisał Muzeum Narodowemu w Warszawie.
„Wbrew dyspozycjom rządu zdecydowałem
się pozostać w mieście. Nie jestem prezydentem miasta z wyboru ludności, ale mam obowiązek działać
w jej interesie i pozostać w jego służbie. Nie mogę
pozostawić ludności bez organizacji i bez organu kierowniczego” – miał powiedzieć Starzyński do gen.
Czumy w pierwszych dniach września.
Mariusz Zaruski (1867-1943), generał kawalerii,
marynarz, taternik, literat, pionier żeglarstwa sportowego w Polsce. W latach 1935-1939 znany jako
kapitan harcerskiego statku szkolnego „Zawisza
Czarny”. Jeden z twórców harcerstwa polskiego oraz
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Piotr Drzewiecki (1865-1944), inżynier, przemysłowiec, z zamiłowania społecznik. W latach 1899-1919
był prezesem Stowarzyszenia Techników, w latach
1914-1916 wiceprezesem Komitetu Obywatelskiego
m. Warszawy, w latach 1916-1917 rajcą miejskim
i burmistrzem (przez prawie 5 miesięcy zastępca
prezydenta miasta), a 22 marca 1918 prezydentem
(do 28 listopada 1921). Napisał m.in.: Stan obecny
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Reklama firmy Gerlach.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

sprawy przyłączenia przedmieść do Warszawy (1916)
oraz Regulacja i rozbudowa miasta Warszawy (1931).
Zginął w niemieckim więzieniu.
Stanisław Karol Szlenkier (1884-1944), brat Zofii,
fizyk, przemysłowiec, działacz społeczny. Był prezesem Muzeum Przemysłu i Techniki, współpracownikiem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, członkiem zarządu Szpitala Dziecięcego im. Karola i Marii na Woli.
Został zamordowany przez gestapo.
Stefan Karol Klawe (1874-1945), inżynier chemik,
współwłaściciel fabryki chemiczno-farmaceutycznej
przy ul. Karolkowej 22/24, twórca stypendium dla
licealistów i studentów, bez różnicy wyznania, pragnących studiować farmację. W chwili przejęcia fabryki przez Niemców nie oddał akcji, jak tego żądał
od niego okupacyjny zarząd, tylko uciekł z nimi, ukrywając się na zmianę w Kielcach i Nieszawie. Podczas
okupacji hitlerowskiej podjął próbę zabezpieczenia
notarialnego rodzinnej firmy, aby po działaniach wojennych mogła wrócić do rąk rodziny. W tym celu spisał akt u warszawskiego notariusza, będący jedynym
zachowanym dokumentem tego typu w skali stolicy.
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Eugenia Kierbedź (1855-1946).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Gustaw Adolf Gerlach (1863-1946), brat Emila,
przemysłowiec, współwłaściciel fabryki instrumentów optycznych i rysunkowych „G. Gerlach”, członek
organizacji charytatywnych miejskich i prowadzonych przez Zbór Ewangelicko-Augsburski.
Eugenia Kierbedź (1855-1946) – córka inżyniera
Stanisława Kierbedzia, budowniczego m.in. warszawskiego mostu, a żona inż. Stanisław Kierbedzia
(1845-1910), jego bratanka. Z pieniędzy zapisanych
przez męża ufundowała m.in. gmachy: Biblioteki
Publicznej m. Warszawy im. Małżonków Eugenii
i Stanisława Kierbedziów (ul. Koszykowa), Szkoły
Sztuk Pięknych (Wybrzeże Kościuszkowskie), Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego, pawilon
szpitala dla nerwowo chorych w Drewnicy, a we
własnym majątku Rybiniszki utrzymywała dom wypoczynkowy dla artystów i literatów. W 1929 r. otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Warszawy.
Arpad Chowańczak (1863-1949), założyciel składu i pracowni kuśnierskiej (1892) przy Krakowskim
Przedmieściu 17 (w pałacu Potockich – ob. siedziba
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
działacz organizacji rzemieślniczych, miejskich
i finansowych, zasłużony dla Warszawy.
Tadeusz Tołwiński (1887-1951), architekt, urbanista,
profesor Politechniki Warszawskiej, czołowy autor
planu regulacyjnego Warszawy w 1916 r. projektant
m.in. Gimnazjum im. S. Batorego, Muzeum Narodowego w Warszawie, autor pierwszego polskiego
nowoczesnego podręcznika urbanistyki, wiceprezydent m. st. Warszawy.
Adolf Mateusz Gąsecki (1868-1952), prowizor
(1893), początkowo właściciel składu aptecznego
w Chmielniku w l. 1895-1903, następnie w Płocku

(1903-1918), a potem w Warszawie przy ul. Freta 10,
założyciel w 1920 r. Laboratorium Chemiczno-Farmaceutycznego, od 1935 r. występującego pod nazwą: Mokotowskiej Fabryki Chemiczno-Farmaceutycznej „A. Gąsecki i Synowie” SA, producent ponad
100 specyfików, w tym m.in. słynnych proszków od
bólu głowy „z kogutkiem” (symbol firmy), zarejestrowanych w 46 państwach, społecznik, przy swojej
fabryce utrzymywał żłobek i przedszkole.
Adam hr. Ronikier (1881-1952), inżynier, polski
działacz konserwatywny, społeczny i polityczny.
Dziedzic Korytnicy, dwukrotny prezes RGO podczas
I (1916-1918) i II wojny światowej (1940-1943), współzałożyciel Stronnictwa Narodowego, aresztowany

Reklama słynnych proszków z kogutkiem,
jednego z najbardziej rozpoznawalnych
produktów wytwórni
Adolfa Gąseckiego (1868-1952).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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przez Gestapo w 1943 r., po przesłuchaniach w Krakowie, zwolniony w lutym 1944 r. – za namową kard.
Stefana ks. Sapiehy przebywał w Korczynie, majątku
gen. S. Szeptyckiego. W lipcu 1944 r. podjął rozmowy
z Niemcami w celu zapobieżenia masakry młodzieży
polskiej w Warszawie. Zwolennik idei przejęcia Warszawy przez AK bez morderczego boju z Niemcami
(vide casus Powstania w Paryżu w sierpniu 1944), na
co skłonni byli przystać niektórzy politycy polscy
i niemieccy. Po zdymisjonowaniu go przez Niemców
jako prezesa RGO – uciekł w styczniu 1945 r. przed
wkraczającą do Krakowa armią sowiecką, która
wydała na niego wyrok śmierci. Zmarł w Orchard

w stanie Michigan w USA. Prochy zostały sprowadzone do Polski w maju 2009 r. i spoczęły w grobowcu
rodzinnym na warszawskich Powązkach.
Teodora z Oppmanów Męczkowska (1870-1954),
pedagog, działaczka społeczna, żona dr. Wacława
Męczkowskiego (1863-1922), neurologa, autorka postępowych prac pedagogicznych, m.in. o koedukacji
i wychowaniu seksualnym, pionierka nowoczesnych
metod nauczania przyrody, wizytatorka szkół żeńskich, współzałożycielka Towarzystwa Eugenicznego, współinicjatorka i przewodnicząca Polskiego
Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wykształceniem.
Stanisław Adolf Klawe
(1877-1955), syn Henryka,
doktor farmacji Uniwersytetu w Nancy. W 1920 roku
przejął od ojca laboratorium
chemiczno-farmaceutyczne
i przekształcił je w samodzielny zakład pod nazwą Towarzystwo Chemiczno-Farmaceutycznego d. Magister
Klawe SA. W 1929 r. założył Instytut Serologiczny w Drwalewie. Ponadto, wydawał własnym sumptem czasopisma
dla lekarzy i farmaceutów.
W czasie Powstania Warszawskiego zakład spłonął,
w 1945 r. odbudowany, został upaństwowiony i funkcjonował
pod
nazwą
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”. Założył
fundację stypendialną dla
młodzieży kończącej studia
farmaceutyczne.

Arpad Chowańczak
(1863-1949).
Ze zbiorów
Tadeusza W. Świątka.
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Zofia z Majdów Petersowa (1902-1955), literatka, tłumaczka, działaczka społeczna, absolwentka
gimnazjum Z. Kurmanowej w Warszawie i studiów
z psychologii i ekonomii na Wyższych Kursach
Społeczno-Handlowych. Poślubiła Fryderyka
Ptersa (1921), członka zarządu zakładów
firmy „Szlenkier”. Od 1923 r. pracowała Towarzystwie Opieki nad Więźniami
„Patronat”. Była członkiem zarządu oddziału warszawskiego i zarządu głównego tej organizacji, równocześnie
kuratorką Domu Opieki dla Dzieci
Więźniów w Radości i kierowniczką
Domu Poprawczego dla Dziewcząt na
Okęciu. W latach 1928-1939 była kuratorka więzienia Mokotowskiego. Pracę
literacką rozpoczęła w 1930 r. przekładem znanej Księgi San Michele Axela
Munthe, która doczekała się wielu wydań. Następnie zajęła się przekładami
z języka niemieckiego, m.in. Zweiga
(Maria Antonina, Magellan, Gwiazdy
ludzkości), A. Schwietzera (Wśród czarnych na równiku), Fallady (I cóż dalej, stary
człowieku), tłumaczyła również literaturę
rosyjską. Po wojnie osiadła w Łodzi i pracowała wojewódzkim Zarządzie Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej, gdzie powróciła też do
działalności przekładowej.
Konstanty Wandel, (1876-1955), lekarz-ginekolog (dypl. 1901), urodzony w Raszynie k. Warszawy.
Był jednym z pierwszych lekarzy Kasy Chorych
m. Warszawy, następnie ordynatorem Warszawskiego
Instytutu Położniczego i Kliniki Chorób Kobiecych
UW. Będąc współwłaścicielem dużej piekarni na
Mokotowie (zał. 1899) przy ul. Nowo-Aleksandryjskiej 64 (ob. ul. Puławska), założonej przez ojca, jako
pierwszy wprowadził w niej 8-godzinny dzień pracy.
Za przeciwdziałanie lokautowi piekarskiemu został
w 1907 r. osadzony na pół roku w Cytadeli, gdzie nawiązał trwałe kontakty z więźniami politycznymi. Był
znanym na Mokotowie społecznikiem.
Ludwika Wawrzyńska (1908-1955), nauczycielka,
kierowniczka świetlicy w Szkole TPD nr 10 w Warszawie, społeczniczka na rzecz dzieci, wsławiona
bohaterskim wyratowaniem z pożaru trojga dzieci
z płonącego baraku przy ul. Włościańskiej. Zmarła
na skutek oparzeń, odznaczona pośmiertnie za swój
czyn Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

Kazimierz Schiele (1890-1956).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Kazimierz Schiele (1890-1956), brat bliźniak Aleksandra, inżynier mechanik, taternik i alpinista, turysta i zawodnik. Taternictwo zaczął uprawiać w 1905
roku, mając 14 lat. Przed pierwszą wojną należał
do najczynniejszych taterników polskich, przechodząc liczne drogi uważane wówczas za najtrudniejsze i dokonując pierwszych zjazdów narciarskich.
W Zakopanem prowadził fabrykę nart na Kasprusiach, której produkty testowali najznamienitsi górale-zjazdowcy, m.in. Klimek Bachleda Jędrzej Marusarz i inni. Był społecznikiem, pomagał niezliczonym
rzeszom biednych chłopców w osiągnięciu wyników
w sporcie, szczególnie górskim.
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Stanisław Stypułkowski (1886-1956), doktor medycyny, założyciel i kierownik Ośrodka Zdrowia na
Mokotowie przy ul. Puławskiej. Społecznik, organizował pomoc dla biednych w dzielnicy Mokotów,
założył teatrzyk amatorski i zespół muzycznowokalny, który obok sztuk wybitnie teatralnych wystawiał wodewile i operetki.
Feliks Gloeh (1885-1960), duchowny ewangelicki,
naczelny kapelan, płk WP, absolwent studiów pastorskich w Dorpacie (1913). Początkowo wikary
w warszawskiej parafii E-A, w 1917 r. wystąpił przeciwko zamierzeniom uzależnienia Kościoła Ewangelickiego od władz w Berlinie. Był także ochotnikiem
WP (1920), od 1930-1939 r. naczelnym kapelanem
WP wyznania E-A, podczas II wojny światowej działaczem konspiracji, wysyłając paczki oficerom polskim przebywającym w oflagach, angażował się
w pomoc chorym, rannym i sierotom. W 1947 r. odbudował Ewangelicki Kościół Garnizonowy i przez
kilka lat pełnił funkcję dyrektora gimnazjum zborowego im. Mikołaja Reja, mieszczącego się w baraku
na terenie daw. duszpasterstwa wojskowego przy
ul. Puławskiej 4 w Warszawie.
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Fabryka Wedla.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

Aleksander Liebelt (1878-1960), kupiec i przemysłowiec, absolwent berlińskiej szkoły handlowej,
społecznik, mokotowianin, działacz Towarzystwa
Przyjaciół Mokotowa, po wojnie członek akcji
pomocy poszkodowanym przez UB.
Jan Józef Wedel (1874-1960), doktor chemii spożywczej, przemysłowiec, kawaler orderu „Polonia
Restituta”. Pracę w rodzinnej firmie podjął w 1908
roku i stopniowo przejmował ją po ojcu. W 1927 r.
rozpoczął budowę nowoczesnego budynku przy
ul. Zamoyskiego na Pradze, gdzie przeniósł zakład
(w tym miejscu znajduje się on do chwili obecnej). Sklepy firmowe znajdowały się w Warszawie,
Krakowie, Łodzi i Lublinie, a nawet w Paryżu,
Londynie i Nowym Jorku. Opakowania słodyczy
projektowali najwybitniejsi polscy artyści plastycy. Pracownicy firmy korzystali z szeregu udogodnień socjalnych, m.in. stołówki, przedszkola,
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żłobka, a ich dzieci miały możliwość skorzystania
z kolonii. Podczas oblężenia stolicy w 1939 r. dosłownie żywił całe miasto oraz uzupełniał paczki
wysyłane przez rodziny dla jeńców dodatkami ze
słodyczy. Do końca wojny niezliczona liczba osób,
w tym bezrobotni pracownicy nauki, korzystali
z jego pomocy, zarówno finansowej, jak i w naturze. Ufundował jako pierwszy, jak niegdyś
jego ojciec, 2 witraże w odbudowanym po wojnie warszawskim kościele E-A Świętej Trójcy. Był
też fundatorem kościoła rzymskokatolickiego na
Kamionku i pomnika Ignacego Paderewskiego.
W 1946 r. fabryka na Pradze została znacjonalizowana i aż do 1989 r. występowała pod nazwą
Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca
– d. „E. Wedel” SA. Po tym okresie fabrykę sprywatyzowano, z pominięciem spadkobierców
i włączono w skład brytyjskiego koncernu cukierniczego – istniała pod firmą Cadbury-E. Wedel SA
– w ostatnich miesiącach nabyta przez japoński
koncern spożywczy.
Herman Knothe (1879-1961), Wielki Łowczy RP,
absolwent Instytutu Rolniczego w Marymoncie
oraz architektury w Petersburgu i Karlsruhe. Zbudował m.in. 2 latarnie żeglugowe na Jez. Ładoga
oraz Szpital św. Łazarza. Znany był jako hodowca
psów myśliwskich, od 1907 r. członek Warszawskiego Cesarskiego Towarzystwa Myśliwskiego,
współpracownik Łowcy Polskiego (1924), od 1931 r.
organizator polowań pod patronatem prezydenta
RP. Z jego inicjatywy sprowadzono do Polski muflony. Podczas II wojny i okupacji pracował w konspiracji w Naczelnej Radzie Łowieckiej, od 1945 r.
w Dyrekcji Lasów w Olsztynie, od 1950 r. w Naczelnej Radzie Łowieckiej w Warszawie. Organizator
wystaw i społecznik.
Kazimierz Szpotański (1887-1966), inżynier elektryk, pionier polskiego nowoczesnego przemysłu
elektrotechnicznego, założyciel i dyrektor, w latach
1918-1944, największej polskiej Fabryki Aparatów Elektrycznych „K. Szpotański” SA w Warszawie,
w której produkowano m.in.: nastawniki tramwajów
warszawskich. Jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a w latach od 1938 do
1946 jego prezes.
Mojżesz Koerner (1877-1966), mocno związany
z rodzinnym miastem – Warszawą, członek Rady
Miejskiej. Zasiadał w Komisjach: Finansowo-

Budżetowej, Mieszkaniowej, Regulacji Miasta, Spraw
Elektryfikacji, Wodociągów i Kanalizacji. Od 1927 r.
był przewodniczącym Zarządu Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji, później senatorem RP, członkiem
kilku komitetów m.in. budowy Szpitala im. Bersohnów i Baumanów, Głównej Biblioteki Judaistycznej,
Żydowskiego Domu Akademickiego na Pradze,
Domu dla Opuszczonych Dzieci Żydowskich.
Jerzy Loth (1880-1967), geograf, profesor Wyższej
Szkoły Handlowej (później SGPiS) oraz Uniwersytetu Warszawskiego, inicjator założenia Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, jeden z pionierów
sportu polskiego: prezes Polskiego Towarzystwa
Wioślarskiego, członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego, od 1948 r. członek Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego, autor licznych prac naukowych z dziedziny geografii gospodarczej.
Bronisław Mieszkowski (1873-1967), były pracownik firmy „Orion”, filantrop, jeden z czołowych
warszawskich fotografów zawodowych pierwszej połowy XX w. W lokalu przy Nowym Świecie
w 1906 r. założył tzw. Salon Rozrywek przystosowany do pokazów filmowych, zamieniony później na iluzjon.
Janusz Franciszek ks. Radziwiłł (1880-1967), absolwent studiów rolniczych w Niemczech, ordynat
Ołycki, dziedzic Szpanowa (Wołyń) i Nieborowa
(Mazowsze), właściciel pałacu przy ul. Bielańskiej
w Warszawie (ob. siedziba Muzeum Niepodległości). Działalność na forum publicznym zaczął
jeszcze przed I wojną jako reprezentant ziemian,
związany z krakowskim Stronnictwem Prawicy
Narodowej. Po rewolucji w Rosji musiał uciekać
do Szwecji, następnie przez Berlin w 1920 r. wrócił
do Polski i wstąpił do wojska. Brał udział w bitwie
o Warszawę. Po 1926 r. był przywódcą konserwatystów (Stronnictwa Zachowawczego) i działaczem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem,
posłem na sejm, następnie senatorem RP. Ostro
protestował przeciwko istnieniu Berezy, pacyfikacji mniejszości narodowych i aresztowaniom
przeciwników politycznych. Podczas II wojny interweniował w Berlinie w sprawie gwałtów popełnianych na Polakach przez wojska hitlerowskie.
Ponadto był prezesem RGO. Został aresztowany
przez Niemców, później Rosjan (trafił na Syberię),
każdorazowo zwalniany. W PRL-u był autorytetem
i seniorem arystokracji polskiej.
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POCZET SPOŁECZNIKÓW
Reklama zakładu fotograficznego
Bronisława Mieszkowskiego (1873-1967).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Aleksander Schiele (1890-1976), inżynier-architekt,
dyrektor fabryki wódek i zapraw Zjednoczonych
Browarów Warszawskich pf. „Haberbusch i Schiele”
SA, taternik, alpinista i narciarz (turysta i zawodnik),
działacz narciarski w latach 1905-1965, od 1908 roku
członek Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego, potem Kompanii Wysokogórskiej, a następnie TOPR, do 1912 r. (również zawodnik narciarski)
brał udział w wyprawach ratunkowych, w okresie
międzywojennym dokonał m.in. 1-go wejścia pn.-zach. Ścianą Niżnego Żabiego Szczytu. W latach
1919-1920 służył w KW w Zakopanem, potem był
instruktorem narciarstwa w Szkole Wysokogórskiej
przy Brygadzie Górskiej. W 1920 r. zaprojektował
i wybudował pierwszą w Polsce skocznię narciarską w dolinie Jaworzynce. Ogłaszał w prasie artykuły o problematyce alpinistycznej i narciarskiej.
Podczas okupacji współpracował z podziemiem,
uczestniczył w wykupieniu transportów dzieci z Zamojszczyzny. Utrzymywał licznych pracowników na
fikcyjnych posadach, nie szczędził pieniędzy na rzecz
AK. Więziony na Pawiaku przeżył śmierć syna Jerzego, rozstrzelanego w rejonie placu Teatralnego.
Celestyna Orlikowska (1892-1977), pedagog, dyrektor szkół, nauczycielka działaczka harcerstwa,
podczas okupacji hitlerowskiej kierowniczka tajnej
drukarni przy ul. Ogrodowej w Warszawie i pracownica kolportażu wydawnictw Komendy Głównej AK.
Była więźniem Ravensbrück, członkiem tajnej obozowej drużyny harcerskiej „Mury”, autorką pamiętników wojennych.
Stanisław Tazbir (1892-1978), działacz oświatowy
i społeczny, organizator opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas II wojny światowej, m.in. w ramach
RGO, współpracownik Delegatury Rządu w latach
1940-1944, w latach 1945-1951 współorganizator
i wiceprezes Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”
– inicjator popularyzacji wiedzy w jej seriach wydawniczych, wicedyrektor Biblioteki Publicznej.
Jego żona, Maria Tazbirowa (1888-1973), była działaczką niepodległościową w I i II wojnie światowej,
i podobnie jak mąż, społeczną harcmistrzynią i wieloletnią instruktorką drużyn harcerskich.

Antoni Duda-Dziewierz (1896-1979), działacz społeczny i kulturalny, współzałożyciel Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) i stowarzyszonego z nią społeczno-kulturalnego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Lokatorów WSM „Szklane
Domy”, działacz Towarzystwa Osiedli Robotniczych
(TOR) i powojennego Zakładu Osiedli Robotniczych
(ZOR), organizator i długoletni dyrektor Muzeum
w Łańcucie.
Marian Allan Weiss (1921-1981), profesor, lekarz
ortopeda, specjalista w dziedzinie rehabilitacji.
Studia medyczne ukończył w 1944 r. we Lwowie.
W 1942-1944 był żołnierzem AK, odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie poświęcił się ortopedii
i w 1947 r. podjął pracę asystenta w Centralnym
Instytucie Chirurgii Urazowej w Warszawie, jednocześnie od 1948 r. przejął opiekę nad Ośrodkiem
Klinicznym w Ciechocinku. Od 1949 r. związany był
ze Szpitalem Chirurgii Kostnej w Konstancinie (nast.
Stołeczne Centrum Rehabilitacji). W 1951 r. uzyskał
tytuł doktora nauk medycznych, w 1967 – profesora
nadzwyczajnego, a w 1975 r. – profesora zwyczajnego. W 1962 r. objął kierownictwo Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie.
Wprowadził wiele innowacji, które zdobyły uznanie
na całym świecie (m.in. sprężyny Weissa). Był m.in.
prezesem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
Opublikował ok. 200 prac naukowych. Został nagrodzony licznymi odznaczeniami państwowymi.
Lidia z Rode’ów Kitzman (1912-1986), potomkini
aptekarza królewskiego, Karola Fryderyka Rode,
harcmistrz RP, instruktorka Hufca ZHP WarszawaŻoliborz, członek Kręgu Instruktorskiego „Kamyk”,
odznaczona Krzyżem dla Zasługi ZHP i Odznaką
Zasłużony dla Hufca Żoliborz, działaczka społeczna
na rzecz młodzieży.
Józef Ryczer (1904-1989), absolwent Szkoły Zgromadzenia Kupców i Wyższej Szkoły Handlowej,
organizator polskiego handlu w latach okupacji
hitlerowskiej, współorganizator RGO w Podkowie
Leśnej, mistrz parasolniczy, artysta w swym zawodzie, społecznik.
Karol Edward Wende (1905-1995), adwokat, który
z ogromną odwagą służył pomocą potrzebującym
w najtrudniejszych chwilach powojennej historii
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kraju i adwokatury polskiej, nieustraszony obrońca
w procesie o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, konsul honorowy Księstwa Luksemburg.
Wandalin Kazimierz ks. Massalski (1915-1996),
docent dr hab. nauk medycznych – internista-endokrynolog, absolwent Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, żołnierz AK, uczestnik
Powstania Warszawskiego, organizator ewakuacji
szpitali warszawskich po kapitulacji powstania:
Przemienienia Pańskiego na Pradze i Wolskiego,
pracownik naukowy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Kliniki Endokrynologii Szpitala Bielańskiego, wykładowca Uniwersytetu – Lubumba – Shi w Republice Zairu, lekarz z powołania,
wielki społecznik, znawca i miłośnik Tatr, narciarz.
Maria z Żółtowskich ks. Radziwiłłowa (1905-1999),
wdowa po Konstantym z Zegrza. Z powodu zasług
społecznych znana w Warszawie jako „niezłomna
księżna”.
Arwid Yriö Hansen (1912-2002), lekarz medycyny,
ergonomista, społecznik i politolog, Norweg z pochodzenia, prawnuk Hermana Appelsin Hansena
– cesarskiego jubilera, zastępca Głównego Inspektora Pracy, założyciel i honorowy prezes Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Norweskiej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu z ramienia Solidarności, odznaczony
m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Św. Olafa nadanym
przez króla Norwegii Haralda IV, Medalem 50-lecia
Międzynarodowej Organizacji Pracy, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony medycyny pracy.
Maria ze Zdziechowskich ks. Sapieżyna (19102009), córka ministra skarbu II RP, żona Jana Andrzeja Sapiehy (1910-1989), działaczka społeczna na
międzynarodową skalę, podczas okupacji członek
wywiadu francuskiego Résistance, w 1962 r. włoska
gazeta nazwała ją polską Matą Hari. Była twórcą Fundacji Pomoc Dzieciom Polskim, współzałożycielką
i Prezydent Fundacji Ex Animo, działaczką Fundacji
lus et Lex, w 2005 r. członkiem Komitetu Honorowego poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W 2008 r. wydała wspomnienia zatytułowane: Moje życie, mój czas.
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Zbierane do ostatniej chwili biogramy, tych
znanych i zupełnie już zapomnianych osób zasłużonych dla działalności społecznikowskiej w stolicy RP
– od najdawniejszych czasów po współczesność, niestety – nie ulega wątpliwości, że nie wyczerpują listy
zasłużonych, bo też i nie sposób wymienić wszystkich. Niniejsza pozycja stawia sobie za cel ukazać
przynajmniej tych, o których nawet skąpe wiadomości przetrwały do chwili obecnej, a czasem zachowały się ich wizerunki. Niechaj więc będą przykładem
dla kolejno po sobie następujących pokoleń, rzeszy
ochotnych do niesienia pomocy współczesnych. Te
dokonania nie tylko ratowały biednych, ale przebijały się przez mentalność pokoleń ku nowoczesnym
formom walki z ubóstwem i nowatorskim formom
działania.
Należy również pamiętać, że do grona społeczników wypada zaliczyć również tych wszystkich,
którzy dokonali otwarcia swych domów dla szerokiej publiczności z uwagi na zgromadzone w nich
kolekcje dzieł sztuki i chcieli się podzielić nimi z innymi, oraz tych, którzy zapisali na rzecz narodu swoje zbiory materialne i niematerialne – przyrodnicze
czy spuściznę literacką. Im też należy się hołd i podziękowanie, ale to jakby już inna bajka wychodząca
poza ramy tego opracowania.

KALENDARIUM
XI. KALENDARIUM
1280-1282 – założono pierwszą organizację rzemieślniczą w Warszawie – Cech Rzeźników.
26 VII 1376 – Janusz ks. mazowiecki, wydał najstarszy znany przywilej dla Warszawy, w którym zezwolił
mieszczanom na wybudowanie łaźni.
1388 – powstał Szpital św. Ducha, pierwszy szpital
Warszawy (źródła podają różne daty jego założenia).
1388 – na ul. Przyrynek założono Warszawski Dom
Schronienia Starców św. Ducha i Panny Marii.
1545 – przy kościele św. Jana zawiązało się Bractwo
Ubogich.
1546 – podjęto pierwszą zorganizowaną próbę gaszenia pożaru.

1732 – Gabriel Piotr Baudouin założył przy Krakowskim Przedmieściu (naprzeciw kościoła św. Krzyża)
Dom Podrzutków, który stał się zalążkiem późniejszego Szpitala Dzieciątka Jezus.
1736 – na rogu ul. Karmelickiej i Mylnej otwarto
Szpital Ewangelicki.
1739 – przy ul. Kredytowej powstał Dom Starców
i Sierot Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego.
1747 – bracia Andrzej i Józef Załuscy w pałacu
Daniłłowiczów otworzyli pierwszą bibliotekę publiczną w historii miasta.
1762 – przy dzisiejszym placu Powstańców Warszawy
otwarto Szpital Dzieciątka Jezus.
1 VII 1765 – Stanisław August utworzył Komisję
Dobrego Porządku, która miała sprawdzić przywileje miasta, skontrolować dochody i wydatki oraz
uporządkować gospodarkę miejską.

1590 – założono Bractwo Miłosierdzia św. Łazarza.
1595 – najpewniejsza data założenia Szpitala Świętego Łazarza.
1626 – przy kościele św. Krzyża zawiązało się Bractwo św. Rocha.
1629 – powstało Bractwo św. Benona, które prowadziło Przytułek dla Sierot i Ubogich Podróżnych.

1783 – z inicjatywy barona Pierre’a Le Forta powołano Towarzystwo Dobroczynności.
13 IV 1794 – w mieszkaniu Jana Kilińskiego przy
ulicy Szeroki Dunaj uchwalono rozpoczęcie powstania, nazwanego w historii insurekcją.
17 IV 1794 – o godzinie 3.30 wybuchło powstanie, a około północy wojska rosyjskie wycofały się
z Warszawy.

1652 – przy ulicy Tamka założono Instytut św. Kazimierza.
1660 – przy ul. Bonifraterskiej otwarto Szpital św. Jana
Bożego.
1707 – przy ul. Krakowskie
Przedmieście powstał Szpital
św. Rocha.

Stołówka Szpitala
Dzieciątka Jezus.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Szpital Ujazdowski.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

9 V 1794 – pospolite
ruszenie mieszkańców
Warszawy do tzw. Milicji Municypalnej Warszawskiej
utworzonej
przez prezydenta J. Zakrzewskiego. Mogli do
niej wstąpić mężczyźni
w wieku od 15 do 50 lat. W sumie zebrało się 21.580
osób uzbrojonych w broń palną, kosy i piki.
28 VI 1794 – ludność Warszawy po przekazaniu
srebra na cele obronne wzięła udział przy sypaniu
wałów wokół miasta.
13 VIII 1794 – Prusacy i Rosjanie rozpoczęli oblężenie
miasta (trwające do 6 XI), podczas gdy ludność Warszawy uczestniczyła przy robotach fortyfikacyjnych.

1799 – powołano Towarzystwo Przyjaciół Ludzkości,
które zajmowało się rozdawaniem tzw. „zupy rumfordzkiej”.
1800 – zawiązane zostało Towarzystwo Warszawskie
Przyjaciół Nauk.
1800 – powstało prywatne Stowarzyszenie Ratunkowe od Ognia.
1804 – w pałacu Saskim otwarto Liceum Warszawskie.

4 XI 1794 – miała miejsce tzw. Rzeź Pragi.
1797 – rozpoczął swoją działalność Dom Pożyczalni
Publicznej (Warszawski Lombard Miejski).
1799 – przy ul. Nowolipie założono pierwszą placówkę medyczną dla Starozakonnych.

Dziewczęta Ochron Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności na Frascati – 1904 rok.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

1805 – założono Towarzystwo Opieki nad Ubogimi
Matkami i Ich Dziećmi.
1809 – przy ul. Jezuickiej otwarto pierwszą wyższą szkołę lekarską pod nazwą Akademia Lekarska,
której nauczyciele nie pobierali honorariów.
1810 – na Nowym Mieście założono Instytut Szczepienia Ospy, nieodpłatnie wykonujący szczepienia.
1814 – powołano największą w przyszłości warszawską instytucję dobroczynną – Warszawskie
Towarzystwo Dobroczynności.
1815 – założono Szpital Ujazdowski Wojskowy.
1816 – utworzony został Fundusz Żelazny, jako
wieczysta instytucja finansowania budownictwa
mieszkaniowego.
1817 – włączono Akademię Lekarską do Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
1817 – założony został Instytut Głuchoniemych
i Ociemniałych.

140

KALENDARIUM
Instytut Oftalmiczny.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

1819 – powstał Związek Powszechny Uczniów
Uniwersytetu Królewskiego Warszawskiego, pierwsze tego typu samopomocowe stowarzyszenie
w Warszawie.
1820 – założono Towarzystwo Ubezpieczeniowe Lekarzy.
1820 – powstało Towarzystwo Resursy Kupieckiej,
jako organizacja kulturalno-towarzyska kupców
i zamożnych obywateli miasta.
1821 – powstało Towarzystwo Lekarskie Warszawskie.
1821 – odbył się pierwszy strajk w Warszawie. Pracę
przerwało 300 czeladników szewskich.
1823 – na początku Krakowskiego Przedmieścia
wzniesiono siedzibę Towarzystwa Warszawskiego
Przyjaciół Nauk, znaną jako „Pałac Staszica”.

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

1824 – odbył się pierwszy strajk fabryczny – około
200 osób przerwało pracę w manufakturze włókienniczej Maya.
1825 – powstało Towarzystwo Kredytowe Ziemskie
w Królestwie Polskim, zawiązane w celu udzielania
pożyczek pod hipoteki. Jego udziałowcami zostali
właściciele ziemscy i posesjonaci m. Warszawy.
1827 – zawiązało się Towarzystwo Resursy Obywatelskiej, będące klubem towarzyskim sfer ziemiańskich i przemysłowych mieszkających w Warszawie.
1827 – przy ul. Smolnej otwarto Instytut Oftalmiczny
im. Księcia E. Lubomirskiego.
1830 – w fabryce Fraenkla odbył się pierwszy zakończony powodzeniem strajk.
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29 XI 1831 – w godzinach popołudniowych wybuchło powstanie listopadowe, około godziny 21.30
przyłączyła się do niego ludność Warszawy.
9 II 1832 – mieszkańcy pomagali w sypaniu szańców, przygotowując się do obrony miasta, składali
też ofiary na potrzeby wojska.
21 VII 1832 – ludność miasta ponownie uczestniczyła przy wznoszeniu szańców, których później
sama broniła.
1839 – z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności założono pierwszą ochronkę dla
dzieci.
1839 – przy ul. Karolkowej 77 otwarty został Dom
Sierot Zboru Ewangelicko-Augsburskiego.
1841 – zawiązało się Cesarskie Towarzystwo Wyścigów Konnych.
1843 – obok rogatki wolskiej powstał Dom Schronienia Ubogich, Sierot i Starców Starozakonnych.

1845 – zawiązało się Zgromadzenie Drukarzy Warszawskich.
1846 – przy Arcybiskupstwie Nieustającej Adoracji
Przenajświętszego Sakramentu powołano Instytucję Jałmużniczą.
1853 – przy parafii ewangelicko-augsburskiej
powstał Komitet (zw. Kołem) Pań Opiekunek w celu
otoczenia opieką biednych i potrzebujących pomocy członków zboru.
1854 – powstało Stowarzyszenie Pań Św. Wincentego a’ Paulo.
1855 – Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności,
przy ulicy Browarnej, otworzyło pierwszy żłobek
nazywany „domem przytułku dla niemowląt”.
1856 – zawiązało się Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy Pracowników Handlowych Wyznania Mojżeszowego.
1857 – założono Kasę Wsparcia Lekarzy oraz Wdów
i Sierot po Lekarzach.

1844 – założono bibliotekę Ordynacji Krasińskich.
1857 – otwarto Akademię Medyko-Chirurgiczną.

Projekt budynku Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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1859 – przy Towarzystwie Farmaceutycznym powstała Kasa Wsparcia dla Biednych Farmaceutów
oraz Wdów i Sierot po Nich.

KALENDARIUM
1860 – powstało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

1869 – przy ul. Franciszkańskiej otwarto Przytułek
Maryjski.

11 VI 1860 – początek manifestacji w Warszawie
(pierwsza odbyła się podczas pogrzebu generałowej
Sowińskiej).

1869 – zawiązało się Stowarzyszenie Spożywcze
„Merkury”.

1861 – przy ul. Czerniakowskiej otwarto Przytułek
dla Małych Chłopców przeznaczony dla nieletnich
żebraków.

1869 – nowo wybudowana siedziba domu poprawczego otrzymała nazwę Instytutu Moralniej Poprawy
Dzieci w Mokotowie.

27 II 1861 – po nabożeństwie odprawionym u Karmelitów za poległych w powstaniu listopadowym
miała miejsce tzw. Krwawa Demonstracja, w której
zginęło 5 osób (tzw. „pięciu poległych”). Warszawiacy zebrani w Resursie Kupieckiej wybrali „Delegację
Miejską”, która miała zwrócić się do generał-gubernatora, w celu zapobieżenia terrorowi.

1869 – powstała pierwsza Ochrona dla Dzieci Zboru
Ewangelicko-Augsburskiego.

2 III 1861 – pogrzeb „pięciu poległych”, w którym
uczestniczyły tłumy mieszkańców.

1870 – przy ulicy Dzikiej otwarto Przytułek dla
Biednych Wychodzących ze Szpitali.

8 IV 1861 – manifestowano na cmentarzach Powązkowskich (katolickim i żydowskim), tłumy wracające
z cmentarzy gromadziły się na pl. Zamkowym.

1870 – powstało Biuro Informacyjne o Nędzy Wyjątkowej założone przez Siostry Miłosierdzia.

1861 – w Zamku Ostrogskich na Tamce powstało
Konserwatorium Muzyczne.
początek stycznia 1863 – mężczyźni w wieku poborowym masowo emigrowali do podwarszawskich lasów.
19 I 1863 – młodzież warszawska zaczęła organizować oddziały wojskowe „Dzieci Warszawy”.

1869 – Józef Unger w zabudowaniach kościoła św.
Jacka, przy ul. Freta, założył pierwszą Tanią Kuchnię.
1870 – powstało Warszawskie Towarzystwo Muzyczne.

1870 – założono Warszawskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
1871 – powstało Towarzystwo Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych.
1873 – przy ul. Nowowiejskiej otwarto Schronienie dla Nieuleczalnie Chorych imienia Feliksa hr.
Sobańskiego.
1875 – przy Nowym Świecie otwarto Szkołę Handlową.

1864 – zawiązało się Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami.

1876 – powstał Szpital Wolski.

1866 – zatwierdzono działalność Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Królestwie Polskim.

1876 – otwarto Dom Schronienia św. Ducha – Oddział dla Starych Sług i Robotników.

1868 – na Pradze otwarto szpital Najświętszej
Maryi Panny.

1877 – powstało Towarzystwo Wojskowo-Sanitarne.

1868 – przy ul. Solnej założono pierwszy prywatny
Szpital Dziecięcy w zaborze rosyjskim, ufundowany
został przez dr A. Sikorskiego i grupę filantropów.
Dysponował początkowo 25 łóżkami. W 1875 r. przeniesiony do nowego gmachu przy ul. Aleksandria
(ob. ul. Kopernika) miał wówczas 79 łóżek, przez lata
rozbudowywany i powiększany do chwili obecnej.

1878 – pomiędzy ulicami: Sienną i Śliską stanął Szpital Dziecięcy.
1878 – powstało najstarsze stowarzyszenie sportowe
w Polsce – Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie.
1881 – przy ul. Belwederskiej otwarto Schronienie
św. Władysława dla Paralityków.
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1881 – otwarto Kasę Pomocy dla Osób Pracujących
na Polu Naukowym im. J. Mianowskiego.

1885 – z prywatnej inicjatywy rozpoczęto budowę
Kolejki Wilanowskiej.

1882 – przy ul. Chmielnej otwarto Schronienie dla
Nauczycielek.

1886 – zawiązało się Warszawskie Towarzystwo
Cyklistów.

1882 – powstał tajny „Uniwersytet Latający”, zwany
również „Babskim”.

1886 – powstała Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych.

1882 – zawiązało się Towarzystwo Kolonii Letnich.

1886 – powstała Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa Urzędników Magistratu.

1882 – odbył się strajk w warsztatach kolei warszawsko-wiedeńskiej, w którym uczestniczyło około
2000 osób.

1886 – powstała Kasa Urzędników Drogi Żelaznej
Nadwiślańskiej.

1883 – powstało Towarzystwo Czerwonego Krzyża
w Warszawie.

1886 – założony został Przytułek dla Dzieci imienia
Marii Hurko.

1884 – powołano Komitet Towarzystwa Czerwonego Krzyża Pomocy Zdymisjonowanym Wojskowym
i Ich Rodzinom.

1887 – przy ul. Nowo-Żytniej 36 otwarto Dom Kalek
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego.

1884 – powstało Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie.
1885 – przy ul. Wolskiej założony został Szpital
Miejski św. Stanisława.

1887 – przy ul. Leszno 20 powstał Dom Starców
i Kalek Zboru Ewangelicko-Reformowanego.
1887 – założone zostało Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych.
1888 – powstało Towarzystwo Przyrodnicze przy
Uniwersytecie Warszawskim.
1888 – powstało Towarzystwo Higieniczne.
1888 – otwarto Przytułek dla Starców Żołnierzy
Prawosławnych.
1888 – powstało Warszawskie Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św. Elżbiety.
1888 – założono Rosyjskie Towarzystwo Lekarskie.
1889 – powstało Stowarzyszenie Bratnia Pomoc,
które starało się zapewnić studentom pomoc w zakresie zakwaterowania (stancje), taniego wyżywienia, opieki lekarskiej i uzyskanie pracy w okresach
wolnych od nauki oraz po jej ukończeniu.

Józef Mianowski (1804-1879).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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Dynasy na przełomie wieków.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

1889 – zawiązało się Cesarskie Towarzystwo Racjonalnego Polowania.
1889 – powstało Stowarzyszenie Opieki nad Dziewicami wyznania ewangelicko-augsburskiego.
1890 – powstała druga Ochrona dla Dzieci Zboru
Ewangelicko-Augsburskiego.
1890 – na Bielanach otwarty został Dom Aleksandryjsko-Maryjski Inwalidów i przytułek.
1890 – na Woli założono Dom Zarobkowy im. Stanisława Staszica.
1890 – założono Warszawski Klub Myśliwski.

1 V 1891 – w Warszawie strajkowało ok. 10.000 osób
(po raz pierwszy w strajku uczestniczyły kobiety).
1892 – powołano Radę Miejską Dobroczynności
Publicznej.
1892 – zawiązało się Towarzystwo PszczelniczoOgrodnicze.
1892 – utworzone zostało Towarzystwo Zwolenników Homeopatii.
1892 – przy ulicy Jagiellońskiej 19 otwarto dom
noclegowy.
1893 – powołane zostało Warszawskie Towarzystwo
Łyżwiarskie.
1893 – otwarto Kasę Emerytów Kolei WarszawskoWiedeńskiej.

145

WARSZAWSKI RUCH SPOŁECZNIKOWSKI
1895 – założone zostało Ognisko Szwajcarskie
(Home Suisse).
1895 – powstało Towarzystwo Przytułków Noclegowych, Tanich Garkuchni, Herbaciarni oraz
Domów Zarobkowych. Swoje przytułki miało przy
ulicach: Petersburskiej 9, Czerniakowskiej 89, Bonifraterskiej 14 oraz przy pl. Broni. Domy zarobkowe
mieściły się przy ul. Petersburskiej, ul. Czerniakowskiej i pl. Broni.
1896 – przy ul. Leszno ruszyła stacja Pogotowia Ratunkowego.
Towarzystwo Gry Szachowej – 1912 r.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

1893 – przy ul. Litewskiej 14 otwarto Warszawski
Dom Sierot po Robotnikach im. Bar. de Lenval.
1893 – powstała Kasa Emerytalna Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
1894 – zawiązało się Towarzystwo Gry Szachowej.
1895 – założono Szkołę Techniczną Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda.
1895 – otwarto Kasę Przezorności dla Robotników
Stałych Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
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1897 – z prywatnej inicjatywy ruszyła budowa Kolejki Grójeckiej.
1897 – powstało Towarzystwo Doraźnej Pomocy
Lekarskiej.
1897 – zawiązało się Towarzystwo Opieki nad
Nauczycielkami i Guwernantkami Pochodzenia
Francuskiego.
1897 – powołano Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy Czynnych i Byłych Nauczycieli Wyznania
Mojżeszowego.

Grupa członków, lekarzy i sanitariuszy
Pogotowia Ratunkowego.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

KALENDARIUM
1897 – pomiędzy ulicami Piękną i Agrykolą odbyła
się pierwsza w Warszawie Wystawa Higieniczna.

1900 – powstało Towarzystwo Opieki nad Nerwowo
i Umysłowo Chorymi.

1897 – na Pradze otwarty został Dom Wdowi Maryjski im. Cesarzowej Marii Teodorówny.

1900 – otwarto Kasę Przezorności przy Towarzystwie Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlu
i Przemysłu.

1897 – w Królikarni otwarto Przytułek dla Chorych
Rakowatych i Nieuleczalnych Kobiet i Dziewcząt.

1900 – zatwierdzono działalność Towarzystwa Francuskiego Wzajemnej Pomocy.

1897 – w Warszawie zawiązał się Ogólnopolski Związek Robotniczy „Bund” w Polsce.
1898 – otwarto Przytułek dla Dziewcząt Nieletnich
w Czerniakowie.
1898 – powstało Towarzystwo Opieki nad Nieuleczalnie Chorymi.
1898 – powstało Stowarzyszenie Techników.
1898 – powstała Instytucja Tanich Mieszkań imienia Hipolita i Ludwiki małżonków
Wawelberg.
24 XII 1898 – przy Krakowskim Przedmieściu odsłonięto wzniesiony ze składek społecznych pomnik Adama Mickiewicza w 100-tną rocznicę jego urodzin.
1899 – założono Warszawską Kasę Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy.
1899 – powołano Kasę Przezorności i Pomocy
Warszawskich Pomocników Księgarskich.
1899 – powstała Warszawska Kasa Przezorności
i Pomocy dla Fotografów.
1899 – otwarto Kasę Pożyczkowo-Oszczędnościowa
Lekarzy.
1899 – powstała Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa Rolników i Ogrodników.

Medalion wręczany ofiarodawcom wpłat
w wysokości minimum 100 rubli na rzecz
budowy pomnika Mickiewicza w Warszawie.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

1900 – wybudowano okazały gmach Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych.

1899 – powołano Towarzystwo Artystyczne.
1899 – założone zostało Stowarzyszenie Śpiewaków
Urzędników Dróg Żelaznych.

1900 – przy ul. Erywańskiej (ob. Kredytowa) ruszyła Szwalnia Zboru Ewangelicko-Augsburskiego dla
niezamożnych dziewcząt.

1899 – otwarto Kasę Pożyczkowo-Oszczędnościowa
przy Instytucie Politechnicznym.

1900 – zawiązała się żydowska organizacja Achiezer
(Bratnia Pomoc dla Żydów).
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1901 – zatwierdzona została Instytucja Ogrodów Dziecięcych im. Wilhelma Ellisa Rau’a, której
celem był rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, posiadająca na początku 9 wyposażonych w urządzenia ogrodów zabaw z dozorem pedagogicznoinstruktorskim.

1902 – założono Kasę Oszczędnościowo-Zapomogową dla Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych
Wyznania Chrześcijańskiego.

1901 – przy ul. Wiejskiej 16 otwarto Schronisko dla
Kobiet pod nazwą „Dom Św. Jadwigi”.

1902 – przy ul. Wilczej 3 otwarto Przytulisko dla
zubożałej szlachty oraz kobiet bezdomnych.

1901 – przy ul. Rakowieckiej 21 powstał Zakład
Sierot dla Dziewcząt w Mokotowie.

1902 – powstała Kasa Pomocy i Przezorności Pracowników II Towarzystwa Wzajemnego Kredytu.

1901 – założone zostało Warszawskie Towarzystwo
Spożywcze „Pożytek”.

1902 – otwarto Kasę Samopomocy i Przezorności
dla Kobiet Pracujących Fizycznie.

1901 – zawiązało się Towarzystwo Wspomagania
Ubogich Żydów (Ezras anijm).

1903 – zawiązało się Warszawskie Towarzystwo
Wzajemnej Pomocy Artystów Muzyki.

1901 – założono Kasę Pogrzebową Warszawskiego
Powiatu.

1903 – powstało Towarzystwo Wzajemnej Pomocy
„Farmacya”.

1901 – do nowo wybudowanego kompleksu obok
Filtrów przeniesiono Szpital Dzieciątka Jezus.

1903 – założone zostało Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet.

1901 – powstała Kasa Pomocy dla Kobiet.

1903 – została otwarta Praska Kasa Pomocy na
Wypadek Śmierci.

1902 – wybudowany został Szpital Starozakonnych
na Czystem.

1901 – utworzono Warszawski Zarząd Okręgowy
Towarzystwa Ratowania Tonących.

1903 – powstało Towarzystwo Opieki nad Dziećmi.

1901 – powstało Towarzystwo Opieki nad Chorymi
Pozaszpitalnymi pod wezwaniem św. Antoniego.

1903 – na Pradze otwarto Dom Pracy Chłopców
im. Wacława Mańkowskiego.

1901 – otwarto Kasę Wzajemnej Przezorności i Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Technicznym.

1904 – podjęła działalność Kasa Pogrzebowa przy
Towarzystwie Wzajemnej Pomocy Pracowników
Handlu i Przemysłu.

1901 – powstało Polskie Towarzystwo Miłośników
Fotografii.
1901 – przy ul. Gęsiej 43 otwarto dom, w którym
mieściły się żłobek, ochronka i szkoła religijna dla
dzieci z ubogich rodzin żydowskich.
1902 – założono Kasę Pogrzebową przy Kasie Zaliczkowo-Wkładowej Emerytów Warszawskich.
1902 – powołano Towarzystwo Pomocy dla Biednych Poddanych Austro-Węgierskich.
1902 – powstało Czesko-Słowackie Stowarzyszenie
Dobroczynne „Beseda”.
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1904 – powstała Kasa Leczniczo-Posagowo-Pogrzebowa dla Kobiet Pracujących Samodzielnie.
21 II 1904 – przez Warszawę przeszła fala demonstracji organizowanych głównie przez SDKPiL oraz
PPS, kilkakrotnie zakończonych starciami z policją,
w których byli ranni i zabici.
1904 – otwarto Szkołę Sztuk Pięknych, której nazwę
zmieniono w 1932 r. na Akademia Sztuk Pięknych.
1904 – zawiązało się Koło Wychowawców, organizacja nauczycieli szkół prywatnych broniących polskiej
szkoły przed rusyfikacją.

KALENDARIUM
27 I 1905 – po „Krwawej niedzieli” w Petersburgu,
przez Warszawę przeszła fala strajków obejmujących
prawie wszystkie zakłady przemysłowe. W jej wyniku
doszło do manifestacji i zamieszek w mieście.

15 VIII 1906 – tzw. „Krwawa środa” – tego dnia
dokonano napadu na VII cyrkuł policji (komisariat)
przy ul. Chłodnej. W wyniku walk ulicznych zginęło
ok. 200 osób.

1905 – powstał Związek Buchalterów.

1906 – założono Związek Chrześcijański Rękodzielniczek „Dźwignia”.

1905 – założony został Związek Posłańców.
1905 – członkinie zboru, żony przemysłowców, zakładają pierwszy w mieście żłobek w domu Fundacji
Tanich Mieszkań im. Wawelbergów, przeniesiony następnie do własnego nowoczesnego budynku przy
ul. Karolkowej 77.
1905 – Zbór Ewangelicko-Augsburski otworzył
Tanie Kuchnie „Posiłek”, wydające gorącą strawę
biednym w punktach przy ulicach: Erywańskiej 4,
Smoczej 45, Wolskiej 40 oraz Solcu 59.
1905 – otwarto organizację oświatową Polska Macierz Szkolna, która zakładała i utrzymywała szkoły
początkowe (odpowiednik podstawowych), ochronki (przedszkola) i biblioteki. Kształciła również dorosłych, działając głównie w środowiskach wiejskich
i rzemieślniczo-robotniczych.
1905 – na peryferiach miasta założono pierwsze
ogródki działkowe.
1906 – na Pradze, obok kościoła św. Floriana, otwarto Barak dla Chorych Starców.

1906 – powstało Towarzystwo Wzajemnej Pomocy
Komiwojażerów.
1906 – zawiązane zostało Stowarzyszenie Akuszerek
w Królestwie Polskim.
1906 – założono Stowarzyszenie Kobiet Polskich,
pracujących w przemyśle, handlu i biurowości.
1906 – powstało Towarzystwo Lokatorów Warszawskich.
1906 – zawiązał się Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim.
1907 – powołano Żydowskie Towarzystwo Emigracyjne.
1907 – założono Towarzystwo Wzajemnej Pomocy
Pracowników Rolnych.
1907 – powstało Warszawskie Koło Sportowe, które
organizowane przez siebie gry sportowe i konkursy
rozgrywało w Parku Agrykola.

1906 – powstało Towarzystwo Naukowe.
1906 – zawiązało się
Towarzystwo Biblioteki
Publicznej.
1906 – kolejny rok wieców, strajków, manifestacji i zamachów.

Opiekunowie
i wychowankowie
Towarzystwa Opieki nad
Dziećmi – rok 1911.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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1907 – zawiązane zostało Polskie Stowarzyszenie
Równouprawnienia Kobiet.
1907 – założono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.
27 IV 1908 – w Warszawie otwarto pierwszą wystawę przeciwalkoholiczną, ukazującą zgubne skutki
działania alkoholu generującego biedę.
1908 – powstało Warszawskie Towarzystwo Ochrony
Kobiet.
1908 – założone zostało Warszawskie Żydowskie
Towarzystwo Ochrony Kobiet.
1908 – powstało Stowarzyszenie Emerytów Pracowników Prywatnych w Królestwie Polskim.

1910 – powstało Stowarzyszenie Lekarzy.
1910 – otwarto Kasę Pożyczkowo-Oszczędnościową
Rzemieślników Chrześcijan.
1910 – na Polu Mokotowskim urządzono pierwsze
warszawskie lotnisko.
1911 – zawiązało się Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi założone przez Różę hr. Czacką (18761961). W 1921 r. już jako Matka Elżbieta Czacka ze
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża rozpoczęła budowę w podwarszawskich Laskach
placówki dla niewidomych.
1911 – przy ul. Górczewskiej 8 otworzyła swoje podwoje Miejska Szkoła Rzemiosł dla dzieci robotników fundacji rodziny Szlenkierów.

1908 – powołano Polskie Towarzystwo Okulistyczne.
1908 – powstało Stowarzyszenie Kupców Polskich.
1908 – otwarto Kasę Pogrzebową przy Towarzystwie
Pożyczkowo-Oszczędnościowym.
1909 – powstało Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego (późn. Automobilklub Polski).
1909 – przy ul. Sandomierskiej 16, z inicjatywy grupy mieszkańców Mokotowa uruchomiona została
Mokotowska Elektrownia.
1909 – powołane zostało Towarzystwo Literatów
i Dziennikarzy Polskich.

1911 – otwarty został Dom Pracy dla Ubogich
Dziewcząt Powiśla.
1912 – założono Warszawski Klub Wioślarek.
1912 – przy ulicy Żelaznej 90 otwarto Szpital Położniczy św. Zofii.
1913 – przy ul. Koszykowej 26 wybudowano
gmach Biblioteki Publicznej im. Eugenii i Stanisława
Kierbedziów.
1913 – przy ul. Grażyny 13 wzniesiono pierwszy
gmach „Społem”.
1913 – otwarto Kasę Pogrzebową przy Stowarzyszeniu Pracowników Gorzelnianych.

Grupa członków
Towarzystwa Naukowego
– rok 1911. Od lewej:
dr J. Jakowski, J. Tur,
F. Pułaski, A. Jabłonowski,
dr Z. Dmochowski,
S. Miklaszewski,
J. K. Kochanowski,
B. Chlebowski.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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KALENDARIUM
Darmowa herbata
na ulicach miasta
– rok 1916.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

1914 – utworzył się Polski
Komitet Sanitarny, jako
organizacja samoistna.
1913 – założono Towarzystwo „Samarytanin”.
1913 – zawiązało się Warszawskie Towarzystwo
Wykształcenia Handlowego Kobiet.
1913 – poświęcony został Szpital Dziecięcy imienia
Karola i Marii na Lesznie.

25 I 1915 – poświęcono pierwsze schronisko dla
sierot ofiar wojny.
1915 – powstał gubernialny Komitet Obywatelski
do Walki z Chorobami Zakaźnymi.
20 II 1915 – Komitet Obywatelski wypuścił na miasto Kuchnie Ruchome.

31 VIII 1914 – warszawskie Koło Ziemianek zorganizowało szpital dla rannych. Tego samego dnia Ksawery hr. Branicki otworzył taki sam szpital w swym
majątku, w Wilanowie.

1 IV 1915 – dokonano podziału 1.000.000 rb. ofiarowanych przez cara Mikołaja II na rzecz instytucji
dobroczynnych w Warszawie.

2 IX 1914 – z inicjatywy W. Klawera powstała pierwsza na czas wojny tania stołownia dla inteligencji.

10 VII 1915 – w Warszawie powstały drużyny robotnicze do robót ziemnych.

3 IX 1914 – przy ul. Dzielnej 67 z inicjatywy społecznej powstał nowy szpital dla rannych.

Michał Bergson.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

15 IX 1914 – utworzono Centralny Komitet Obywatelski (nazwany później Centralnym Komitetem
Obywatelskim) i nawiązano kontakty z Komitetami
Obywatelskimi na prowincji. Działały sekcje: Finansowa, Informacyjno-Prasowa, Kobieca, Lekarska, Pośrednictwa Pracy, Prawna, Żywnościowa.
25 XI 1914 – poświęcono szpital polsko-amerykański.
2 XII 1914 – CKO otrzymało lotne oddziały sanitarno-żywnościowe dla ludności cywilnej.
4 XII 1914 – z inicjatywy Zofii ks. Światopełk-Czetwertyńskiej zawiązał się Komitet Opieki nad Jeńcami.
1914 – przy ul. Jagiellońskiej 28 otwarto Gmach
Wychowawczy.
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1915 – założony został najstarszy klub sportowy
w Warszawie – „Polonia”.
29 IX 1915 – Sekcja Kursów dla dorosłych Wydziału
Oświecenia rozpoczęła regularną naukę bezpłatną
w godzinach wieczornych.
4 X 1915 – Warszawskie Towarzystwo Przemysłowców zorganizowało sekcję pomocy żywnościowej
dla robotników pozbawionych pracy.
27 X 1915 – Komitet Obywatelski opracował projekt
podatku głodowego.
1915 – we współpracy z ogniskami oświatowymi
zorganizowano Kursy dla Dorosłych m. st. Warszawy (były to zajęcia dla analfabetów, uzupełniające,
a także tzw. Uniwersytet Powszechny). W około
30 placówkach uczyło się mniej więcej 4.300 osób
(przez okres 4 lat).
27 VII 1915 – utworzono, za zgodą opuszczających
Warszawę władz rosyjskich, Straż Obywatelską,
która przejęła pieczę nad porządkiem i bezpieczeństwem miasta.

Xawery hr. Branicki (1730-1819).
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.

1916 – powstał Wojskowy Klub Sportowy „Legia”.

1916 – powstała Rada Główna Opiekuńcza.

1916 – założono Ligę Opieki nad Młodzieżą Szkolną
m. st. Warszawy.

10 XI 1918 – w godzinach porannych Józef Piłsudski
przybył do Warszawy, dało to początek spontanicznemu rozbrajaniu żołnierzy niemieckich.

1916 – przy ul. Hożej otwarto Państwowe Pogotowie Opiekuńcze dla dzieci pozbawionych opieki.

1918 – założono Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
1918 – zawiązano Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy.
1919 – powołane zostało
Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Ćwiczenia skautów
w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
Dolina Szwajcarska – 1916.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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1919 – otwarto pierwszy świecki dom dziecka.

Półkolonie na Wierzbnie.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

1919 – zawiązało się Polskie Towarzystwo Chemiczne.
1920 – powstała Kasa Chorych m. Warszawy.
1920 – założono Instytut Gospodarstwa Społecznego.
1920 – zawiązano Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
1920 – z inicjatywy S. Żeromskiego powstał Związek
Zawodowy Literatów Polskich.
1921 – założona została Warszawska Spółdzielnia
Mieszkaniowa.
1921 – powstał Sportowy Klub Robotniczo-Sportowy „SKRA”, jeden z największych w Polsce. Początkowo dysponował boiskiem w Agrykoli, a później
na własnym gruncie przy ul. Okopowej.
1921 – otwarto szpital przy ul. Solec (początkowo jako Szpital Położniczo-Ginekologiczny Kasy
Chorych).

lotnictwa oraz przygotowania społeczeństwa do
biernej obrony przeciwlotniczej kraju.
1923 – powstało Państwowe Muzeum Archeologiczne, którego zbiory pochodziły z dawnego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami, Muzeum w Rapperswilu (Szwajcaria) oraz kolekcji Przyborowskiego, Pawińskiego
i Gersona.
1923 – z inicjatywy lekarzy i przyrodników-morfologów zawiązało się Warszawskie Towarzystwo Anatomiczne.
1923 – na placu Saskim odsłonięty został pomnik
księcia Józefa Poniatowskiego.
1924 – powstało Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

1922 – zawiązało się Polskie Towarzystwo Botaniczne.

1924 – z inicjatywy m.in. warszawskich dziennikarzy
założono Związek Dziennikarzy Rzeczypospolitej.

1923 – utworzono Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej dla popularyzacji i popierania rozwoju

1925 – nadano pierwszą audycję Polskiego Radia
– w dużej mierze, dzięki zapaleńcom i społecznikom.
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Budowa „Zdobyczy Robotniczej” na Bielanach.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

1925 – przy pomocy fundacji Rockefellera przy ulicy Chocimskiej otwarto Instytut Higieny. Do 1934 r.
powstało 8 stacji prowadzących akcję profilaktyczną
zapobiegania chorobom zakaźnym i społecznym.
1925 – powołano do życia Komunalną Kasę Oszczędności m. st. Warszawy.
1926 – założono Administrację Gospodarstw Rolnych i Leśnych – AGRiL.
1926 – przy ul. Sierakowskiego 7 wystawiono Dom
Akademicki.

1927 – otwarto schronisko dla bezdomnych przy
ul. Leszno 96.
1928 – na Woli wybudowano Dom Starców – Moszaw Zakejnim, przeznaczony dla starców żydowskich z rodzin inteligenckich.
1928 – powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Ulicy, które w latach 30-tych utworzyło 5 ognisk
w Warszawie, tzw. Ogniska „Dziadka” Lisieckiego, od
nazwiska założyciela.
1928 – założono Komitet Opieki nad Najuboższymi
Mieszkańcami m.st. Warszawy i Podmiejskich Okolic
„Osiedle”, który prowadził tanie kuchnie, świetlice, biblioteki, szkoły kroju i szycia, żłobki, ogródki
jordanowskie, półkolonie i kolonie oraz warsztaty
szkoleniowe. Organizował akcję dożywiania, m.in.
tzw. „Kropla Mleka”, rozdawał odzież itp.

14 XI 1926 – w Łazienkach Królewskich odsłonięto
pomnik Fryderyka Chopina.

1928 – powstała Liga Ochrony Przyrody.

1926 – założono spółdzielnię mieszkaniową „Zdobycz Robotnicza”, która wzniosła na Żoliborzu 28
domów z 309 mieszkaniami.

1928 – przy ul. Ratuszowej na Pradze otwarto Ogród
Zoologiczny. Jego zalążkiem były okazy przeniesione z dwóch prywatnych zwierzyńców.

1927 – na Annopolu i na Żoliborzu otwarto największe warszawskie kolonie dla bezdomnych.

1928 – powstały trzy miejskie schroniska dla bezdomnych – przy ul. Okopowej 59, Leszno 105 i przy
Stalowej 67.

1927 – z inicjatywy czasopisma Młody Lotnik i Sekcji
Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki
Warszawskiej powstał Aeroklub Akademicki Warszawski (od 1931 r. Aeroklub Warszawski, po połączeniu się ze Stołecznym Klubem Lotniczym).
1927 – w Porcie Czerniakowskim powstał Klub Sportowy „Syrena”.

Reklama prasowa.
Ze zbiorów Tadeusza W. Świątka.
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„Kropla Mleka”
w Ogrodzie Saskim.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

1929 – zawiązano Izbę
Rzemieślniczą, która zrzeszała około 14.870 zakładów rzemieślniczych (tj.
80% wszystkich rzemieślników).
1930 – powstało Stowarzyszenie Dobroczynne
Opieka zajmujące się
dziećmi, starcami i niezdolnymi do pracy.
1930 – przy ul. Puławskiej otworzył swoje podwoje
Mokotowski Ośrodek Zdrowia.

1936 – utworzono instytucję dobroczynną – Opiekę
Główną nad Dziećmi Przedszkoli Miejskich.

1931 – powstał Instytut Spraw Społecznych, fundacja społecznych instytucji ubezpieczeniowych.

1936 – na placu Krasińskich odsłonięto pomnik Jana
Kilińskiego.

1931 – ruszyła budowa osiedla WSM na Rakowcu.

1936 – powołano Stołeczny Obywatelski Komitet
Zimowej Pomocy Bezrobotnym.

11 XI 1932 – na pl. Unii Lubelskiej odsłonięto pomnik Lotnika.
1934 – powstało Towarzystwo Osiedli Robotniczych.

1937 – 320 dzieci zakwalifikowanych do domów sierot zostało rozesłanych do rodzin zastępczych, w ramach prowadzonego od 1935 roku eksperymentu.

1935 – z końcem tego roku zapoczątkowano akcję
umieszczania dzieci – zamiast w zakładach opiekuńczych – w rodzinach zastępczych za opłatą.

24 VIII 1939 – pierwsza radiowa odezwa prezydenta Stanisława Starzyńskiego do mieszkańców stolicy
nawołująca do kopania rowów przeciwczołgowych.

Noclegownia
przy ul. Leszno 96.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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1 IX 1939 – początek II wojny światowej i jednocześnie obrony stolicy, w której oprócz organizacji
wojskowych i paramilitarnych, udział wzięli również
ochotnicy i mieszkańcy.
28 IX 1939 – podpisanie w fabryce Skody na Rakowcu kapitulacji. Początek niemieckiej okupacji
w Warszawie i formowania się podziemnych struktur wojskowych oraz administracji państwowej
i miejskiej.
19 IV 1943 – wybuch powstania w getcie żydowskim.
1 VIII 1944 – wybuch Powstania Warszawskiego,
które tragicznie (szczególnie dla ludności cywilnej)
kończy się 2 X.
wrzesień-październik 1944 – wyprowadzenie
przez Niemców wszystkich mieszkańców Warszawy
do obozu przejściowego w Pruszkowie – Dulag-121.
październik 1944 – Niemcy rozpoczynają systematyczne niszczenie tego, co jeszcze zostało w Warszawie. Ekipy muzealników, bibliotekarzy i archiwistów
z narażeniem życia ratują ocalałe z Powstania części
zbiorów muzealnych i bibliotecznych.
17 I 1945 – 1 Front Białoruski zajął, przy udziale
1. Armii WP, ruiny Warszawy – rozpoczął się powrót
do Warszawy tych, którzy przeżyli i chcieli tu na
nowo zamieszkać, budując często od podstaw swoje życie.

Noclegownia
przy Stalowej 67.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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