Dobry duch Lasek
Z Zofi Morawsk , która 13 listopada obchodziła setne urodziny rozmawia
Jacek Moskwa
74 lata temu zwi zała si z Zakładem dla Ociemniałych w Laskach. Mieszka tu i
pracuje od 60 lat. Jest ostatni z osób, które współpracowały z Zało ycielami:
Matk El biet Czack , Ojcem Władysławem Korniłowiczem, ks. Antonim
Marylskim i innymi. Dla ofiarodawców z całego wiata pozostaje gwarantem, e
pomoc z ich strony zostanie wła ciwie spo ytkowana.
Kiedy zapytałem j , na czym polega Duch Lasek. Pani Zula opowiedziała na to
nast puj c scenk : przed kaplic z nie okorowanych bali sosnowych stoi pan
Zygmunt Serafinowicz, kierownik wszystkich szkół w Laskach, brat wielkiego poety
Leszka Serafinowicza - Lechonia. Słysz c, e inni si spieraj , podnosi nos i
delikatnie porusza nozdrzami, chwytaj c wiatr jak rasowy pies go czy. - Jako tutaj
tego ducha nie czuj !
Ta ironiczna wypowied sama wydaje si cz ci ducha Lasek, silnie naznaczonego
franciszka sk rado ci w ród biedy, a zarazem dystansem wobec siebie samych.
Jest te komentarzem do rozmaitych kwasów, buzuj cych czasem w tej wspólnocie.
Zofia Morawska cz sto wspominała swoj rozmow na ten temat z ks. Tadeuszem
Fedorowiczem, podobnie jak ona przez długie lata zwi zanym z Laskami: jak to jest,
e ducha Lasek odczuwaj ludzie z zewn trz, a my widzimy z bliska ró ne trudne
sprawy?
JACEK MOSKWA: - Gdyby znalazła si Pani znowu w dniu Wszystkich
wi tych roku 1930 przed kaplic w Laskach i spotkała siebie sam sprzed
siedemdziesi ciu czterech lat, co by Pani poradziła tej dziewczynie? Czy dobrze
zrobi, decyduj c si na pozostanie w Laskach?
ZOFIA MORAWSKA: - Jak najbardziej! Mog powiedzie , jak robi to cz sto,
rozmawiaj c z dzisiejszymi pracownikami Lasek, e uwa am prac dla niewidomych
za jedno z najwspanialszych zaj na wiecie. Je eli człowiek przychodzi z ch ci
dawania czego drugiemu, wła nie tutaj znajdzie olbrzymie mo liwo ci. I mo e
szybciej ni gdzie indziej wida tu efekty pracy. To wielki przywilej i łaska, móc
pracowa w Laskach.
•

Szcz cie przy klasztorze

- Czyli e tego postanowienia: co po wi cam, usuwam si ze wiata, nie było?
- Decyduj c si na prac w Laskach, wcale nie usuwałam si ze wiata. Jeszcze przez
14 lat mieszkałam u mojej matki. Nie po wi ciłam ycia, wybrałam je. Miałam
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mo liwo wyboru, bo byłam finansowo niezale na. Uwa ałam, e mog swoj prac
odda jak przysług . Ale to ja wygrałam, a nie straciłam.
- I nigdy Pani tego kroku nie ałowała?
- Nigdy!
- W zwi zku z tym uwa a si Pani za osob obdarowan ?
- Zanim odpowiem, chc zrobi pewne zastrze enie natury osobistej. Nie widz w
sobie elementów, które byłyby interesuj ce. Nie stworzyłam wielkich dzieł, nie
zrobiłam niczego nadzwyczajnego, zajmowałam si administracj . Nie czuj si
osob , która mo e zaciekawi innych ludzi.
Natomiast w yciu miałam pod dostatkiem tego, co po poga sku nazywamy
szcz ciem, a co ja nazywam wielk łask Bo . Nie mam tu adnych zasług,
wszystko zostało mi dane. Po pierwsze, miałam rodziców bardzo zgodnych. Ojca i
matk dzieliła ogromna ró nica wieku, a jednak ich ycie uło yło si bardzo
harmonijnie. Człowiek sobie rodziców nie wybiera i jest to wielka łaska, je li takich
ma. Nigdy nie było tego, eby nas pouczali, moralizowali, ustawiali w yciu.
Natomiast słu yli nam przykładem. Mo e to dzi ki nim tak bardzo lubi prac ?
Ojciec taki był; odziedziczyłam po nim, e praca nie jest dla mnie katorg , jak dla
wielu ludzi.
Moje szcz cie polegało jednak na tym, e zawsze robiłam to, co chciałam.
Przeszłam przez ycie w ten sposób, e wybrawszy sobie Laski, mogłam w nich
zosta , nie maj c potrzeby zarabiania na utrzymanie. rodki, jakie miałam z domu,
pozwalały mi przed wojn nawet na to, e wyje d aj c z Antonim Marylskim
mogłam płaci z własnej kieszeni nie tylko za swój, ale i jego bilet. W latach 30.
kilka osób z Lasek miało uda si do Lwowa, gdzie proponowano nam obj cie
tamtejszego zakładu dla niewidomych. Tymczasem nie było nawet na bilety! Dopiero
siostra Maria Franciszka - Irena Tyszkiewiczowa pobiegła do ministra komunikacji,
który dał darmowe przejazdy.
Dalej: prze yłam dwie wojny, ale nie do wiadczyłam tak strasznych rzeczy, jak wiele
innych osób, chocia by jak moja matka i siostra, wyp dzone sił z płon cego miasta.
Nie trafiłam do hitlerowskiego obozu czy na Syberi . Do wiadczyłam, co prawda,
obl enia Warszawy w 1939 r., ale ju czas Powstania w 1944 r. sp dziłam w
Laskach, gdzie było znacznie bezpieczniej.
- Rezygnacja z ycia rodzinnego musiała by jednak dla Pani du ym
wyrzeczeniem. Cho nie miała Pani powołania zakonnego, ale wi kszo
ycia
sp dziła Pani w klasztorze...
- Przy klasztorze!
2

- No tak, przy klasztorze. Przez wier wieku naszej znajomo ci zauwa yłem
jednak, e jest Pani osob niezwykle rodzinn : ci gn tu do Pani bliscy i dalecy
krewni.
- Zacz ło si to podczas okupacji od opieki nad licznym rodze stwem Grocholskich,
z którymi adne pokrewie stwo mnie nie ł czy. Poniewa ju po wojnie w Laskach
znalazły si te dzieci mojego brata, które mówiły do mnie “ciociu”, przej li to tak e
Grocholscy i Czetwerty scy, którzy te tu byli. Zrobiłam si tak uniwersaln ,
przyszywan ciotk .
Nasza rodzina była bardzo liczna. Mój ojciec miał trzech braci i cztery siostry.
Samego tylko najbli szego rodze stwa, stryjecznego i ciotecznego, było nas Morawskich, Chłapowskich, Górskich, Platerów - dwadzie cia dwoje. Wszyscy ju
odeszli: zgin li na wojnach albo poumierali w inny sposób. Ja byłam najmłodsza i
zostałam.
- A nie ałowała Pani, e nie zało yła własnej rodziny?
- W pewnej chwili chciałam wyj za m , wi zało si to z moj jedyn miło ci .
Je li j po wi ciłam, to dla Lasek, dla Matki Czackiej przede wszystkim. Ona była w
tle ka dej decyzji. Nie mogło by tak, e moje osobiste szcz cie przewa yłoby nad
przykładem Matki. Zreszt nie s dz , eby to było prawdziwe szcz cie.
To, e musiałam zrezygnowa , było dla mnie bardzo ci kie. Jak ju mówiłam,
chciałam nawet odej , ale wybuchła wojna i stało si inaczej.
•

Zwi zywanie nici

- Kim była dla Pani Matka Czacka?
- Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich ludzi w Laskach była pierwsz osob .
Najwy szym autorytetem. Ona to Dzieło stworzyła. Wszyscy uwa ali my j za
wi t , któr była w istocie. Starali my si wypełnia jej wol . Nigdy jej zreszt nie
narzucała. Była niezmiernie delikatna w prowadzeniu ludzi, uczyła ich
odpowiedzialno ci. Kiedy pracowałam pod jej kierunkiem, zawsze pytała przy
rozwi zywaniu problemów: Co Ty uwa asz? Jakie jest Twoje zdanie? A przecie
byłam wtedy młoda i niedo wiadczona. Miała, rzecz jasna, swoje zdanie, ale
szanowała opini drugiego człowieka. Potrafiła go zach ci , aby szukał własnych
rozwi za , był twórczy, aby to robił z my l i odpowiedzialno ci .
Na pewno zbli ała mnie te do Niej pewna wspólnota intelektualna - te same lektury.
Na przykład ksi ka Montalamberta o wi tej El biecie. Matka Czacka wzi ła po
niej imi zakonne, ja - imi od bierzmowania. Tak e wszystkie pozycje Joergensena
o w. Franciszku i jego na ladowcach. To tworzyło klimat, który ułatwiał zbli enie.
Matka była bardzo łaskawa, dobra i pobła liwa, a równocze nie darzyła mnie
zaufaniem, na które nie zawsze zasługiwałam.
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- Młodzi ludzie ci gle przychodz do Lasek. Czy s podobni do Was: młodzie y
z lat 20. i 30. ubiegłego wieku?
- Chyba jednak inni. My wszyscy przychodzili my na słu b i nie bali my si tego
słowa. Dzisiaj nie jest ono w modzie. Wymagania s inne, bardziej profesjonalne.
Kandydat do pracy w Laskach musi mie magisterium, zarówno nauczyciel, jak
wychowawca. Uwa am, e to nonsens. Do wychowywania trzeba mie talent
pedagogiczny, a nie formalne wykształcenie. Druga sprawa: młodzi ludzie nie lubi
nikomu niczego zawdzi cza . Jakby to poczucie ich upokarzało. Ja osobi cie
odczuwam wdzi czno , e mogłam pracowa z Matk Czack , z Antonim
Marylskim. Przede wszystkim odpowiadała mi bardzo duchowo Lasek.
- Ale jednak to wła nie Pani reprezentowała i reprezentuje praktyczn stron
Dzieła Matki Czackiej.
- My l , e fałszywy byłby obraz, jakoby Laski mi co zawdzi czały. Przecie
utrzymujemy si z kwesty: rozpocz ta przez Komitet Nowojorski, potoczyła si
pó niej, rosn c jak kula niegowa i obejmuj c bardzo wiele innych krajów (Kanad ,
Angli , Niemcy, Szwajcari , nawet Australi ). Moja przydatno w tej pracy polega
na tym, e znam j zyki. Dzi ki temu zwi zały si najrozmaitsze nici.
•

Łatanie dziur

- Ogromny szacunek otoczenia mo e tłumi głosy krytyczne. Prosz wi c, aby
Pani sama opowiedziała o swoich wadach.
- Jestem pop dliwa, złoszcz si . Za wszelk cen staram si przekona ludzi do
mojego my lenia. Za mało ich słucham.
- Czy jest Pani apodyktyczna?
- W 1947 r. zostało ponownie zarejestrowane Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi. Od tego czasu jestem skarbnikiem: gospodaruj pieni dzmi i my l
nie o tym, co mo na nowego zaplanowa , ale gdzie jak dziur załata . Je li kto
mówi, e jestem apodyktyczna w działaniach, to ma zapewne na my li zarz dzanie
zasobami finansowymi. Ci gle mamy za mało rodków w dyspozycji i kto musi
wzi odpowiedzialno za wybór, co bywa niepopularne.
- A jak Pani s dzi: na czym polega tajemnica Pani długowieczno ci, sprawno ci
umysłowej w tak pó nym wieku?
- Tak e to jest łaska Bo a. Kiedy byłam mała, uchodziłam za bardzo słab i
delikatn . Pakowali we mnie kogle-mogle i ró ne takie rzeczy, eby organizm
wzmocni . Widocznie to pomogło, bo zachowałam zdrowie do pó nych lat (je li nie
liczy kłopotów ze wzrokiem). Mój wiek imponuje ludziom. Czasem to dyskontuj .
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- W jaki sposób?
- Wzruszaj si na przykład nasi emigranci. Przyjechała kiedy pewna pani z
Pensylwanii. Przekazała jaki dar od swojego stowarzyszenia, a potem zapytała, ile
mam lat. “Dziewi dziesi t dziewi ” - odpowiedziałam. “Ojej!” - ucieszyła si i
wyj ła kolejne 100 dolarów.
Powstaje te sporo reporta y. Znowu jaka pani chce nakr ci co do filmu. Bo to
taka sensacyjka - stuletnia osoba, a jeszcze ci gle pracuje. Godz si jednak, nie z
pró no ci, ale w poczuciu pokory. Je li to pomaga Laskom...
- Do pieni dzy trzeba jednak mie nie lada głow ...
- Do spraw finansowych chyba jednak jej nie mam. Gdyby chodziło o inwestycje czy
jakie operacje giełdowe, to raczej bym si radziła Marty Zieli skiej, mojej
długoletniej współpracowniczki. Ona si na tym zna. Teraz zreszt nie mam wyboru,
na co przeznacza pieni dze. Po prostu to, co dostajemy, zaraz wydajemy na bie ce
potrzeby.
Dawniej wszyscy w Laskach zbierali do wspólnego garnka. Siostry chodziły po
warszawskich kamienicach zbieraj c pieni dze, Matka Czacka kwestowała w ród
rodziny i znajomych, ks. Korniłowicz miał du o dobrze sytuowanych znajomych.
Jego Dom Rekolekcyjny ci gle pomagał całemu Dziełu. Na przykład przyje d ał do
niego Andrzej Wierzbicki, szef “Lewiatana”, który rz dził całym polskim
przemysłem. To si zmieniło, Laski si niezmiernie zdecentralizowały, powstała
wielka liczba działów nie zwi zanych ze sob . Przy takiej skali naprawd bardzo
trudno o bezpo rednie kontakty. Odnosz to te do siebie samej. Kiedy jeszcze
zajmowałam si administracj , a przyszedł nie zapowiedziany interesant,
tłumaczyłam, e nie mam czasu, bo s pilne sprawy do załatwienia. To wielki bł d,
bo zamiast usprawiedliwia si , lepiej przez par chwil człowieka wysłucha .
Czasy te si zmieniły. Wszyscy si gdzie piesz : biegn albo jad na rowerze.
Trudniej wtedy zatrzyma si , zamieni par słów, za artowa . Atmosfera dawnych
Lasek pełna była tej franciszka skiej rado ci. Teraz gdzie ona znikła.. Mało kto
potrafi by otwarty na drugiego, roze mia si , artem rozładowa sytuacj . Ci gle
czuje si du e napi cie mi dzy lud mi. Mo e to dlatego, e czasy stały si tak
ci kie?
- Pani Zulu, czy aby naprawd ? Je li porówna to z pocz tkami Lasek, kiedy
siostry ywiły si suchym chlebem, albo nawet z pierwszymi latami stanu
wojennego, naprawd nie jest tak le.
- Takie odczucia zawsze s subiektywne. Na przykład tego naszego napi cia, o
którym mówiłam, nie odczuwaj chyba ludzie z zewn trz. Kiedy kto do nas trafia po
raz pierwszy, mówi: “Id od przystanku, przekraczam bram , wchodz do lasu i
czuj , e tu jest jaka oaza dobra i spokoju”. Tylko e w tej oazie wszyscy powinni
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by u miechni ci, serdeczni wobec drugiego. Jest to cecha franciszka ska i wiele
sióstr ze Zgromadzenia Słu ebnic Krzy a j posiada, ale nie wiem, czy wszyscy
wieccy te .
Mam du o do czynienia z lud mi spoza Lasek, poniewa taka jest rola naszego
działu, aby ich przyjmowa , interesowa si nie tylko darem, który przynosz , ale
nimi samymi. Widz , jak dobrze reaguj na nasz serdeczno . Trzeba ich pyta ,
trzeba mie dla nich czas.
***
- Jak Pani by podsumowała to swoje stulecie?
- W trzech słowach: wierno obranej sprawie. A to było rzecz łaski. Ale
jednocze nie im dłu ej człowiek yje, tym wi cej widzi tego, co zrobił le, czego nie
potrafił. Na przykład, e si nie umie modli . Musz mie ufno , e Pan Bóg
pomo e nam w trudnej sytuacji.
- Jak Pani si modli?
- Od czasu Pierwszej Komunii codziennie chodz na Msz , czego nauczył mnie mój
katecheta, ks. Marceli lepicki. W tamtych latach mieszkali my w Krakowie na ulicy
Garncarskiej, naprzeciwko ko cioła, gdzie były siostry Sercanki z zakonu zało onego
przez biskupa Pelczara. Wybiegałam z domu i ju byłam na Mszy. Potem, jak
poszłam do szkoły Urszulanek Czarnych, ucz szczałam na Msz przed lekcjami. Na
szóst czy wpół do siódmej, bo musiałam jeszcze wróci do domu na niadanie.
Nauczyłam si tego na całe ycie.
Uwa am natomiast, e nie mam takiego daru, jak Antoni Marylski, który potrafił
całymi godzinami trwa na modlitwie. Odmawiam Ró aniec, o ile si udaje. Brakuje
mi jednak tej łatwo ci. Dawniej czytałam codziennie Ewangeli , teraz ju nie mog
ze wzgl du na wzrok, wi c mam bied pod tym wzgl dem. Za to słucham na okr gło
nagrania “O na ladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis. Mam te “Psalmy” w
tłumaczeniu Czesława Miłosza.
- A z innych lektur, które Pani czytaj ?
- “Tygodnik Powszechny”, bardzo ciekawy. Siostra Alma Skrzydlewska czyta mi
ostatnio po francusku ksi k “O wspólnocie”, któr napisał zało yciel Wspólnoty
w. Idziego Andrea Riccardi. Lubi ksi ki biograficzne, na przykład teraz o ojcu
Piotrze Rostworowskim.
- A kim jest dla Pani Bóg?
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- Kim , do kogo staram si bezustannie odnosi . Widz go w Osobie Chrystusa Pana,
która dla mnie jest bardziej dost pna. Prze ywam tajemnic Wcielenia, dramat M ki
Pa skiej. Wszystko to ułatwia modlitw . Wiar trzeba ci gle o ywia .
Wkrótce nakładem Wyd. Znak uka e si “Dotkn
po wi cona pani Zofii Morawskiej i Laskom.

wiary” - ksi ka Jacka Moskwy
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