
Filomena Morawiec urodziła się 10 lipca 1923 r. Gdy miała dwa lata zmarła jej matka 

i  była wychowywana przez dziadków ze strony matki  -  Rosikoni.  W 1939 r,  2-go 

września Niemcy podczas bombardowania Żarek zabili na targowicy Jej ojca. 

Ukończyła żareckie liceum, w którym z pierwszym rocznikiem w jego historii w 1948 

r  zdała  maturę.  W 1954 roku  ukończyła  geografię  na  Uniwersytecie  Łódzkim.  Po 

studiach  pracowała  zawodowo.  W  okresie  tym  za  pośrednictwem  paulina  ojca 

Wawrzyńca  –  nawiązała  kontakt  z  Instytutem Prymasa  Wyszyńskiego,  do  którego 

wkrótce wstąpiła. W 1958 roku, kiedy pojawiła się możliwość prowadzenia katechezy 

w szkole, na wezwanie Prymasa Stefana Wyszyńskiego stanęła do pracy w szeregu 

katechetów. Gdy usunięto religię ze szkół pracowała w poradni rodzinnej w Płocku. 

Następnie  prowadziła  dom  rekolekcyjno  -  wycieczkowy  w  Krynicy  Górskiej.  Po 

powrocie  do  Warszawy  od  1972  roku  pracowała  jako  katechetka  w parafii  Matki 

Boskiej  Nieustającej  Pomocy  w  Warszawie  na  Saskiej  Kępie,  oraz  w  prywatnym 

przedszkolu Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mieszczącym się 

przy  ul.  Marsa.   W miejscu tym bardzo częstym gościem był  Prymas Tysiąclecia. 

Instytut Prymasowski  w tych trudnych dla Kościoła czasach służył wielką pomocą 

Prymasowi.  Jedną  z  wielu  form działalności  było  nagrywanie,  dokumentowanie  i 

wdawanie w formie pisemnej przemówień i kazań Prymasa, gdyż  były one często 

fałszowane lub zmanipulowane przez oficjalne środki masowego przekazu w czasach 

PRL-u.

Odziedziczoną  w  Leśniowie  po  dziadkach  działkę  z  domem  w  którym  się 

wychowywała  na  początku  lat  80-tych  ubiegłego  stulecia  Filomena  Morawiec 

przekazała OO. Paulinom.  Obecnie mieści się tam „Dom Pielgrzyma”, kawiarnia i 

księgarnia. 

Ostatni raz Filomena odwiedziła Leśniów w wakacje 2003 r.



Filomena Morawiec 27 lutego 2005 r. Warszawa

Była  człowiekiem  cichym,  skromnym,  solidnym,  bezkonfliktowym,  z  dużym 

poczuciem humoru, zdecydowanym w służbie Panu Bogu i człowiekowi. W pracy z 

młodzieżą pomagała Jej umiejętność gry na gitarze. O szacunku jakim się cieszyła 

wśród swoich wychowanków niech świadczy fakt, iż do końca swoich dni była przez 

wielu z nich odwiedzana. 

W rozmowach prywatnych często wspominała Leśniów i czasy szkolne.  Do końca 

życia  utrzymywała  kontakt  z  koleżanką  z  klasy,  mieszkającą  również  przy  ul. 

Leśniowskiej Zofią Dudek Mianowską. 

Żywo interesowała się sytuacją polityczną i społeczną Polski.

Zm.  16  kwietnia  2006  r.  w  Uroczystość  Zmartwychwstania  Pańskiego  w  domu 

Instytutu  przy  ul.  Marsa  w Warszawie.  Na chwilę  przed Śmiercią  uczestniczyła  w 

transmisji błogosławieństwa Urbi et Orbi udzielonego przez Ojca Świętego Benedykta 

XVI.

Msza pogrzebowa odbyła się w kościele oo Paulinów przy ul.. Długiej w Warszawie. 

Pochowana  została  we  wspólnym  grobowcu  Instytutu  Prymasa  kard.  Stefana 



Wyszyńskiego  na  cmentarzu  bródnowskim  (obok  kościoła  drewnianego)  w 

Warszawie.  W chwili  obecnej  na  pomniku  nie  widnieje  Jej  nazwisko  ,  ale  mam 

zapewnienie przedstawicielki Instytutu, że w lecie tego roku pomnik zostanie poddany 

remontowi i brakujące nazwiska zostaną uzupełnione.

Filomena  Morawiec  była  siostrą  zmarłego  w  ubiegłym  roku  Józefa  Morawca  (ur. 

1921r), o którym Pan Krzysztof Zygalski nakręcił film pt. „Księgi Józefa”

Na podstawie materiałów z Instytutu Prymasowskiego i prywatnych rozmów życiorys 

Filomeny Morawiec opracował:

 Ireneusz Święciak

Warszawa dn. 16.05.2010 r.


