Zofia Morawska

sto lat ycia i pracy
dla niewidomych dzieci
Sk d si wzi ła?
Zofia Morawska, urodzona 13 listopada 1904 roku w Turwi,
niekwestionowana seniorka starej, wielkopolskiej rodziny
ziemia skiej Dzier ykraj Morawskich herbu Nał cz.
Zofia Morawska jest córk Kazimierza Morawskiego,
profesora Uniwersytetu Jagiello skiego, przez czas
pewien jego Rektora a pó niej Prezesa Polskiej Akademii
Umiej tno ci. Kawaler Orderu Orła Białego Kazimierz
Morawski to autor m.in. monumentalnej Historii
Uniwersytetu Jagiello skiego, wybitny filolog klasyczny.
Mimo i od jego mierci upłyn ło blisko 80 lat znany jest
wielu Polakom cho by z lektury szkolnej – np. Antygona
Sofoklesa do niedawna wydawana była jedynie w jego przekładzie.
Po k dzieli Zofia Morawska jest potomkiem rodziny Chłapowskich – pradziadem Jej był
gen. Dezydery Chłapowski, znany z historii Polski i Francji adiutant Napoleona, twórca
wielkopolskiego, nowoczesnego rolnictwa.
Czym słynie?
Przez całe ycie starała si nie słyn niczym. Po prostu sumiennie wykonuje swoje
obowi zki. Słu b drugiemu człowiekowi, słu b niewidomym Zofia Morawska
rozpocz ła przed 75 laty – w 1930 roku na zawsze zwi zała si z Towarzystwem Opieki
nad Ociemniałymi. Najpierw sta w opiece otwartej (Patronacie) – organizacja
warsztatów, wietlic, opieki indywidualnej, po rednictwo pracy,
opieka lekarska, prawna, rozdawnictwo zapomóg a tak e kwesta pozyskiwanie rodków na te zapomogi i na utrzymanie samego
Zakładu w Laskach. Potem administracja Zakładu i od 1947 roku
nieprzerwanie jego finanse. Finanse czyli permanentny ich brak.
Budowa działu darów, pozyskiwanie darczy ców. Ofiarno dzi ki
zaufaniu. Ufa mo na człowiekowi, nie instytucji. Jej zaufano. Zofia
Morawska wspomina scen z krakowskiego rynku z pocz tku
ubiegłego wieku. Ojciec, pokazuj c jej wtedy niepozornego człowieka
prowadz cego konny wóz powiedział „Pami taj, to jest przyszły
wi ty”. Człowiekiem tym był Adam Chmielowski, brat Albert. By
mo e ta scena zadecydowała o drodze yciowej Zofii Morawskiej. Niewidomych nie
opu ciła, pracuje dla nich 75 lat, nadal, ju czterdzie ci lat po osi gni ciu wieku
emerytalnego.
Co osi gn ła?
Nie zało yła własnej rodziny, nie oznacza to jednak, e odseparowała si od córek swego
brata, ich dzieci, wnuków a tak e licznych bli szych i dalszych krewnych. yje ich
sprawami. Pami ta o wszystkich. Zawsze z wielkim zainteresowaniem sprawdza
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osi gni cia młodzie y. Docenia sukcesy naukowe i zawodowe. Pi tnuje pracuj cych zbyt
mało. Młodzi martwi si , e w Jej ocenie zwyczajna, o miogodzinna praca nie zasługuje
na pochwał . To obowi zek. Jej najwa niejszym osi gni ciem s pokolenia
wychowanków Zakładu dla Niewidomych. Wychowanków, dla których yła i yje.
Dowodem na to jest dzie Jubileuszu – proszona o przybycie na rodzinne spotkanie z tej
okazji odmówiła tłumacz c „przecie tak wielu niewidomych wychowanków przyjedzie
do Lasek w tym dniu, musz by do ich dyspozycji”. Jej sukcesy mo na obejrze w
Laskach – wszystkie odbudowane i wybudowane od nowa w ci gu ostatniego półwiecza,
słu ce niewidomym domy i urz dzenia maj wkład jej pracy. Najstarsza a zarazem
nowoczesna. Postawiła na technik wspomagaj c niewidomych, skomputeryzowała
Zakład i wychowanków. Pozyskała rodki, przekonała ofiarodawców.
Co si Jej nie udało?
Mimo franciszka skiej postawy (nie jest zakonnic , nie wst piła do zgromadzenia
artobliwie mówi c – luby ubóstwa zło y mog w ka dej chwili, lubów posłusze stwa
– nigdy) nie udało si Jej i przez ycie niezauwa on . Została dostrze ona i doceniona Prezydent Rzeczypospolitej Lech Wał sa udekorował j Orderem Orła Białego,
najwy szym polskim odznaczeniem. To wystarczy. Po Orderze Orła Białego wszystkie
inne honory i dowody uznania, tak krajowe jak i zagraniczne cho wa ne znacz niewiele.
Wymie my wi c tylko mi dzynarodow nagrod im. Alberta Schweitzera i tegoroczny
TOTUS – nagrod Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysi clecia. Pono
najtrudniej pozyska uznanie najbli szego otoczenia – Zofia Morawska pokonała tak e i t
barier , w 2004 roku otrzymała tytuł Izabeli czyka Roku – honorowe wyró nienie Gminy
Izabelin, na terenie której le Laski.
Zofii Morawskiej yczymy kolejnych stu lat ycia i pracy dla niewidomych.
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