
Wspomnienie o Januszu Lipcu

Janusz Lipiec urodzi³ siê w Warszawie 6 stycznia 1924 r. na Woli. Wychowa³ siê jed-
nak w okolicach Targówka. Jego ojciec by³ tramwajarzem, co odegra³o znacz¹c¹ rolê
w póŸniejszej edukacji czworga rodzeñstwa, bowiem dzieci, których rodzice pracowali
w instytucjach podleg³ych Zarz¹dowi Miasta Sto³ecznego, nie p³aci³y za naukê w miej-
skich szko³ach podstawowych, gimnazjach i liceach. Okolicznoœci¹ sprzyjaj¹c¹ rozwojo-
wi intelektualnemu ma³ego Janusza by³o tak¿e to, ¿e starsze siostry studiowa³y na Uniwer-
sytecie. Przyszed³ wiêc na œwiat w rodzinie robotniczej, ale wychowywa³ siê w œrodowisku
ju¿ prawie inteligenckim. Du¿y wp³yw na kszta³towanie siê jego postawy etycznej i inte-
lektualnej mia³a pepeesowska dzia³alnoœæ spo³eczna starszej siostry oraz jej znajomoœæ
z Mari¹ i Boles³awem KuŸmiñskimi.

Maria KuŸmiñska, poetka wydaj¹ca swe utwory jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹, wy-
bitna znawczyni literatury, mia³a — co by³o rzadkie w tamtych latach — tak¿e doktorat
z historii. By³a prze³o¿on¹ znanego warszawskiego Prywatnego Gimnazjum Gepnerówny.
Jej m¹¿, by³y oficer legionowy, znakomity portrecista, prowadzi³ we w³asnej pracowni
szko³ê malarstwa i rysunku, gdzie uczy³ sto³eczn¹ m³odzie¿. W tym kulturalnym, pe³nym
ksi¹¿ek i obrazów domu, otwartym dla ró¿nych ludzi i œrodowisk, w którym wraz z siostr¹
bywa³, spotyka³ m³ody ch³opak znajomych swoich gospodarzy. Stanowi³o to dlañ Ÿród³o
wielkich prze¿yæ. Bywa³ tam twórca Muzeum Narodowego Bronis³aw Gembarzewski
i jego nastêpca Stanis³aw Lorenz. Bywali tak¿e inni, wielce znacz¹cy dla polskiej kultury
artyœci i naukowcy. Czêstym goœciem by³ profesor Stefan Czarnowski, wielki uczony
i znawca kultur, jeden z pionierów œwiatowej etnologii; akwarela Boles³awa KuŸmiñskie-
go przedstawiaj¹ca wype³nione wspania³ymi orientalnymi meblami wnêtrze salonu pañ-
stwa Czarnowskich, jedyny œlad po zniszczonym w trakcie powstania mieszkaniu, do dzi-
siaj znajduje siê w Czêstochowie.

Spokojne ¿ycie, naukê i fascynacje artystyczne, szczególnie muzyczne — rodzeñstwo
stale uczêszcza³o do Opery Warszawskiej, a ma³y Janusz chêtnie œpiewa³ w domu arie te-
norowe z najs³ynniejszych spektakli — przerwa³a wojna.

We wrzeœniu 1939 r., w czasie obrony Warszawy bra³ udzia³ w kopaniu rowów przeciw-
czo³gowych, gaszeniu po¿arów, potem poszukiwaniu, konserwacji i ukrywaniu rynsztunku
zakopanego na pobojowiskach miasta przez polskie oddzia³y wojskowe. Nale¿a³ do grupy
kilkunastoletnich podrostków, którzy samorzutnie zajêli siê konspiracj¹ — zorganizowali
w³asny magazyn broni na osiedlu Groszówka. Ich zespó³ sta³ siê podstaw¹ kadrow¹ oddzia³u
dywersji bojowej, utworzonego przez Konstantego Jaworskiego w marcu 1940 r. W latach
1941 – 1942 w strukturach Zwi¹zku Walki Zbrojnej, a nastêpnie w Armii Krajowej, pod do-
wództwem por. Jerzego Têsiorowskiego, bra³ udzia³ w akcjach sabota¿owych skierowanych
przeciwko transportom wojskowym i magazynom na terenie Pragi i przyleg³ych miejscowo-
œci podmiejskich. Wraz z przyjació³mi rozprowadza³ wœród ¿o³nierzy niemieckich defetys-
tyczne wydawnictwa Armii Krajowej. Ukoñczy³ szko³ê podchor¹¿ych.



Janusz Lipiec (pseudonim „Filo”) uczestniczy³ w najtrudniejszych zadaniach, jak roz-
brajanie policjantów, ¿o³nierzy i oficerów niemieckich dla zdobycia broni. Wykonywano
tak¿e wyroki œmierci wydane przez s¹dy Pañstwa Podziemnego na najbardziej aktywnych
okupantach, ale tak¿e na polskich zdrajcach i kolaborantach.

Przez ca³y czas od Wrzeœnia a¿ do chwili aresztowania Janusz wraz z matk¹ i siostr¹
ukrywa³ w mieszkaniu rodzinnym na Stalowej — niestety, nie tylko przed okupantami —
kilkoro warszawskich ¯ydów. A wielu innych uda³o mu siê, wraz z kolegami, wywieŸæ ze
Lwowa i ocaliæ z r¹k ¿ydowskiej brygady tamtejszego gestapo.

Po wielu latach, ju¿ na emeryturze, podj¹³ wysi³ek spisania dziejów kompanii Dywer-
sji Bojowej 22 z warszawskiej Pragi, która w swoich piêciu plutonach liczy³a oko³o 130
¿o³nierzy. By³ to jeden z najdzielniejszych oddzia³ów sto³ecznego Kedywu. Mniej opisany
w literaturze, zw³aszcza piêknej, ni¿ s³awne oddzia³y „Zoœka” i „Parasol”. Zebranych ma-
teria³ów nie zd¹¿y³ ju¿ oddaæ do druku.

Po jednej z akcji bojowych „Filo” zosta³ rozpoznany na ulicy przez rozbrojonego
kilka dni wczeœniej Bahnschutza i aresztowany przez patrol Schutzpolizei (25 IX
1943). Cudem unikn¹³ natychmiastowego rozstrzelania. Zosta³ przekazany gestapo
i osadzony na Pawiaku. Siedzia³ tam 10 dni. Trzykrotnie przes³uchiwany i torturowany,
nie wyda³ nikogo.

5 paŸdziernika znalaz³ siê w Auschwitz, a po miesi¹cu zosta³ przewieziony do obozu
w Mauthausen, jednego z najgorszych na terenie Rzeszy. Dotar³ tam 7 listopada 1943 r.

Film dokumentalny, nakrêcony przez wojennego operatora niemieckiego, o kamie-
nio³omach Mauthausen przedstawia obraz ogromnej dziury w ziemi, z której ¿ywe ludzkie
szkielety na przywi¹zanych do pleców drewnianych tragach wynosz¹ po drabinach ka-
mienny urobek. Czêsto spadaj¹.

M³ody organizm nie wytrzymuje ponadrocznej kator¿niczej pracy, g³odu i upodlenia.
Pleuritis — i Bóg wie co jeszcze. Dogorywa³ na rewirze. Pomog³a mu ¿yczliwoœæ obozo-
wego felczera, Kazimierza Rusinka, który uratowa³ m³odego „muzu³manina”. PóŸniejszy
minister kultury PRL ukrywa³ go przez miesi¹c w wiêziennym lazarecie. Codziennie przy
selekcji do gazu udawa³ przed esesmanem, ¿e to nic powa¿nego. Dzieñ, dwa i m³ody Polak
wróci do pracy.

Przez pierwszych dziesiêæ dni kwietnia 1945 r. bra³ udzia³ w strasznym ewakuacyjnym
marszu œmierci z odgruzowywanego Wiednia z powrotem do Mauthausen. W b³ocie i œnie¿-
nej brei przydro¿nych rowów zosta³o kilkanaœcie tysiêcy trupów.

Maj roku 1945. Szczêœliwy przypadek — uda³o siê rozbroiæ stra¿ników! Pierwszy pa-
trol amerykañski stan¹³ przed obozem.

Po opuszczeniu obozu koncentracyjnego przebywa³ na zgrupowaniu dla by³ych jeñ-
ców wojennych w amerykañskiej strefie okupacyjnej Niemiec. A nastêpnie przez dwa lata
s³u¿y³ w oddzia³ach wartowniczych armii amerykañskiej pod Monachium i Norymberg¹.
Pilnowa³ centralnych magazynów wojsk alianckich.

Pozna³ piêkn¹ dziewczynê. Przebywa³a w gospodarstwie rolnym w okolicach pobli-
skiego Altdorfu. Trafi³a do III Rzeszy dwa lata wczeœniej z nadbu¿añskiego Brzeœcia. Po
kilku latach zostanie jego ¿on¹. Spotka³ siê te¿ z bratem, oficerem Brygady Pancernej ge-
nera³a Maczka.

Po powrocie do kraju, w roku 1948 podj¹³ studia na Wydziale Filozoficznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Ukoñczy³ je w roku 1952, broni¹c pracy magisterskiej o pogl¹dach
spo³eczno-filozoficznych Józefa Go³uchowskiego.

12 Wojciech Lipiec



Uczêszczaj¹c na wyk³ady i seminaria m.in. W³adys³awa Tatarkiewicza i Tadeusza Ko-
tarbiñskiego, ch³on¹³ wiedzê i intelektualn¹ atmosferê panuj¹c¹ na Uczelni. Kszta³towa³
w sobie postawê otwartoœci i uczciwoœci intelektualnej, bezinteresownoœci i ¿yczliwoœci
wobec wychowanków i nade wszystko, niechêæ do hucpy i napuszonych wielkoœci. Osobi-
sta prostolinijnoœæ i skromnoœæ potwierdza³y te wartoœci. Pozosta³ imwierny przez ca³e ¿y-
cie. Bra³ tak¿e czynny udzia³ w ¿arliwych dyskusjach œwiatopogl¹dowych na Uniwersyte-
cie. Entuzjastycznie nastawiona m³odzie¿ z ró¿nych wydzia³ów i kierunków humanistycz-
nych poszukiwa³a wówczas swojego miejsca w czasie i historii —mniej lub bardziej wpi-
suj¹c siê w nowy porz¹dek. Z krêgu przyjació³ i znajomych, których duchowo prowadzi³
m³ody uczony Leszek Ko³akowski, wywodzili siê póŸniejsi luminarze nauki polskiej, jak
Bronis³aw Baczko, Jerzy Szacki, Janusz Rejkowski, Zygmunt Bauman i wielu innych. Ale
Janusz Lipiec czas zmagania siê starego z nowym prze¿y³, g³ównie siedz¹c dniami i noca-
mi w bibliotekach. Choæ i jemu przyjdzie d³ugo leczyæ siê z heglowskiego uk¹szenia. Apo
latach z uœmiechem powie, ¿e gdyby zosta³ wtedy na Uniwersytecie, to by go z pewnoœci¹
w 1968 r. wyrzucili — w najlepszym razie — tylko z pracy.

Wiêkszemu zaanga¿owaniu siê w bujne ¿ycie ideologiczne tamtych lat szczêœliwie nie
sprzyja³a tak¿e praca, jak¹ podj¹³ w roku 1949. Zachêcony now¹ sytuacj¹ w kraju, powró-
ci³ z paryskiej, jeszcze przedwojennej, emigracji wielki znawca filozofii Tadeusz Kroñski.
Ujêty g³êbi¹ filozoficznej pasji i pracowitoœci¹ swegomagistranta pomóg³ mu uzyskaæ etat
w najbardziej presti¿owymwydawnictwie tamtych czasów, czyli w Spó³dzielni Wydawni-
czej „Ksi¹¿ka i Wiedza”. Kilka lat przepracowa³ Janusz Lipiec w Dziale Klasyków Mark-
sizmu, bior¹c udzia³ w redagowaniu wielu, niejednokrotnie po raz pierwszy t³umaczonych
i wydawanych w Polsce dzie³ filozoficznych; w tym szeœciu tomów Dzie³ Lenina i Pocho-

dzenia chrzeœcijañstwa orazPoprzedników wspó³czesnego socjalizmuKarola Kautskiego.
Pomaga³ równie¿ swemu profesorowi w ogromnym przedsiêwziêciu, jakim by³o reda-

gowanie monumentalnej Biblioteki Klasyków Filozofii. Mo¿liwoœæ zrealizowania tego
pomys³u, tak donios³ego dla polskiej humanistyki, by³a pewnie warunkiem, pod jakim
Kroñski zgodzi³ siê na firmowanie swoim nazwiskiem niektórych poczynañ m³odych
marksistów; uzyskanie zaœ przyzwolenia oraz znacz¹cych œrodków na ten projekt w zruj-
nowanymwojn¹ kraju œwiadczy³o o przemo¿nej—mimo wszystko— chêci legitymizacji
ówczesnych w³adz.

Ale wojna upomnia³a siê o niego. W roku 1952, zagro¿ony aresztowaniem przez
Urz¹d Bezpieczeñstwa — by³ przecie¿ ¿o³nierzem czynnych oddzia³ów Armii Krajowej
— szczêœliwie ostrze¿ony przez szefa, i za jego namow¹, uciek³ jak najdalej odWarszawy.
Na g³êbok¹ prowincjê, ¿eby przeczekaæ z³y czas. Do rodzinnego miasta na sta³e nigdy ju¿
nie powróci³. Osiedli³ siê na ziemi czêstochowskiej i podj¹³ pracê jako wiejski nauczyciel
w szkolnictwie podstawowym powiatu k³obuckiego, a nastêpnie czêstochowskiego.
Wkrótce te¿ siê o¿eni³. Ale autentycznoœæ naukowych zainteresowañ, a tak¿e z³agodzenie
represji politycznych, spowodowa³a, ¿e ju¿ w roku 1954 podj¹³ nastêpne studia (historycz-
ne) na Wydziale Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Warszawie.

W trakcie pracy nauczycielskiej w szko³ach okrêgu czêstochowskiego (Kukowie ko³o
Krzepic, Olsztynie, Cykarzewie) spotyka³ ¿arliwie oddanych oœwiacie, jeszcze przedwo-
jennych nauczycieli. Jak z kart ¯eromskiego. W³aœnie wtedy sformu³owa³ pytanie, które
towarzyszy³omu przez ca³e póŸniejsze ¿ycie. Bêdzie szuka³ na nie odpowiedzi w pracy ba-
dawczej: pytanie o rodowód tej grupy zawodowej. Cel naukowy— jak napisa³ po latach—
by³ wtórny, g³ównie sobie pragn¹³ wyjaœniæ, sk¹d brali siê ci ludzie. Jak trafiali do zawodu.
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Jak powstawa³a i kszta³towa³a ich losy ta szlachetna pasja uczenia wiejskich dzieci. I ju¿
zawsze bêdzie siê czu³ — mimo odmiennych kolei losu — przede wszystkim nauczycie-
lem elementarnym.

Pozna³ tê ziemiê i ludzi. Tu i ówdzie zostawi³ swoje œlady. A i ona odcisnê³a swoje zna-
miê na nim. St¹d druga fascynacja naukowa — dzieje ziemi czêstochowskiej. Wiele czasu i
pracy jej poœwiêci³. W drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych, pracuj¹c jeszcze w szkole pod-
stawowej, podj¹³ œcis³¹ wspó³pracê z Muzeum Czêstochowskim, dla którego pozyska³
w Cykarzewie m.in. wspania³y œredniowieczny miecz — dziœ chlubê zbiorów Dzia³u Hi-
storycznego. Ocali³ go z r¹k robotników leœnych, którzy to cenne znalezisko próbowali
poci¹æ na kawa³ki, by zrobiæ sobie no¿e z czternastowiecznego orê¿a...

W latach 1960 – 1968, po podjêciu sta³ej pracy w Muzeum Regionalnym w Czêstocho-
wie, opracowywa³ przewodniki, foldery i wydawnictwa muzealne oraz zorganizowa³ sze-
reg ekspozycji, w tym siedem du¿ych, opartych na w³asnych badaniach i scenariuszach,
wystaw historycznych, które konsultowa³ z dyrektorem Muzeum Narodowego prof. Sta-
nis³awem Lorenzem.

Ale przede wszystkim — wierny idei pracy organicznej — z zapa³em przyst¹pi³ do
stworzenia Dzia³u Historycznego. Od roku 1966 organizowa³ tak¿e od podstaw Muzeum
Górnictwa Rud ¯elaza. Z upadaj¹cych czêstochowskich fabryczek i okolicznych kopalñ,

ze strychów i piwnic, z targowisk i bazarów, uratowa³ przed zniszczeniem wiele niepowta-

rzalnych przedmiotów, œwiadectw przemys³owego rozwoju regionu czêstochowskiego.

Zbiera³ sprzêty i wyposa¿enie, kartografiê i ikonografiê regionaln¹, wielotysiêczny zbiór

numizmatyczny (z gór¹ 3 tysi¹ce monet i medali), a tak¿e kolekcjê militariów (ponad 500

sztuk starej broni). Uda³o mu siê tak¿e ocaliæ wiele dokumentów archiwalnych zwi¹za-

nych z ruchem niepodleg³oœciowym, robotniczym i ludowym.

Jednoczeœnie prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ w regionalnym i ogólnopolskim ruchu

naukowym, bêd¹c animatorem lub wspó³organizatorem wielu sympozjów, zjazdów i kon-

ferencji. Przez wiele lat przewodzi³ miejscowemu oddzia³owi Polskiego Towarzystwa Hi-

storycznego, Czêstochowskiego Towarzystwa Naukowego oraz innym inicjatywom spo-

³ecznym i popularnonaukowym. By³ redaktorem i wspó³autorem kilkunastu tomów „Ziemi

Czêstochowskiej”, periodyku wydawanego przez Towarzystwo Popierania Kultury Regio-

nalnej: nielicznego grona lokalnych patriotów rozumiej¹cych potrzebê budowania

ci¹g³oœci historycznej i to¿samoœci kulturowej miasta, o którego istnieniu ówczesne w³a-

dze centralne najchêtniej by zapomnia³y.

Zawsze dzia³a³ bezinteresownie. Z oddaniem i przekonaniem, ¿e czyni to nie dla pró¿-

nej chwa³y, ale dla tworzenia wartoœci obszaru, w jakim przebywa³ i jaki swym staraniem

budowa³. Pewnie z tego bra³a siê si³a, z jak¹ podejmowa³ siê wyg³aszania niezliczonej ilo-

œci odczytów, prelekcji i wyk³adów naukowych (oko³o 500 spotkañ) g³ównie z zakresu hi-

storii i filozofii, jakie przeprowadzi³ w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych.

Przez szereg lat by³ tak¿e cz³onkiem zespo³u doradczego do spraw regionalnych towa-

rzystw naukowych i kulturalnych przy Ministrze Kultury i Sztuki.

Intensywnie pracuj¹c i dzia³aj¹c na rzecz œrodowiska kulturalnego i naukowego Czê-

stochowy, nie zaniedbywa³ swych zasadniczych planów: badañ nad dziejami oœwiaty

w dziewiêtnastym wieku. Poœwiêca³ im ka¿d¹ woln¹ chwilê oraz czas urlopu, a bardzo

skromne œrodki finansowe wykrojone z nauczycielskiej pensji przeznacza³ na poszukiwa-

nia materia³ów i wyjazdy do bibliotek i archiwów £odzi, Kielc, Warszawy, Bydgoszczy

oraz wielu innych miast.
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Publikowa³ w periodykach naukowych. Nie uchyla³ siê i od popularyzacji wiedzy

w prasie regionalnej. Ale przede wszystkim konsekwentnie gromadzi³ materia³y do pracy

doktorskiej, jak¹ przygotowywa³ od roku 1963 pod kierunkiem prof. Micha³a Szulkina na
Uniwersytecie Warszawskim. W 1966 r. Rada Wydzia³u Pedagogicznego i Psychologicz-
nego otwar³a mu przewód doktorski na podstawie rozprawy „Szkolnictwo ludowe okrêgu

czêstochowskiego w latach 1864 – 1914” i wyznaczy³a recenzentów. Uczeni przygotowali

pochlebne opinie naukowe, a ostatnie wymagane egzaminy z³o¿y³ celuj¹co w styczniu

1968 r. Obronê ustalono na kwiecieñ. Ale po drodze by³ jeszcze polski Marzec. W ci¹gu

kilku tygodni zmieni³o siê wiele: rozwi¹zano Radê Wydzia³u, a profesor M. Szulkin zosta³

z urzêdu skierowany na emeryturê i zmuszony do wycofania siê z pracy naukowej. Rozgo-

ryczony przestrzeg³ jeszcze, ¿e ataki politycznych awanturników skierowane przeciwko

grupie liberalnej profesury i inteligencji warszawskiej mog¹ rykoszetem odbiæ siê na losie

oraz karierze naukowej ludzi spoza stolicy.

Nie ujrza³a tak¿e œwiat³a dziennego z³o¿ona ju¿ do druku monografia o pochodz¹cym

z Czêstochowy, ale dzia³aj¹cym na terenie ca³ego kraju, znanym przedwojennym wydaw-

cy, intelektualiœcie i publicyœcie politycznym Tadeuszu Wieniawie-D³ugoszowskim. Po

wojnie nie by³o w kraju klimatu sprzyjaj¹cego wskazywaniu innych antenatów walki

o godnoœæ pracy i sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ ni¿ ci nieliczni, którzy wiedli siê z krêgów

Polskiej Partii Komunistycznej. Pogl¹dy znacznej czêœci œwiat³ej lewicy pepeesowskiej

czy wolnomyœlicielskiej bezlitoœnie i bezrefleksyjnie obrzucano anatem¹. Wspó³autor pra-

cy profesor Józef Lewandowski, zmuszony do wyemigrowania, upowa¿ni³ Lipca do wyda-

nia ksi¹¿ki, „gdy przyjd¹ lepsze czasy…”. Do roku 1992 nie nasta³y.

Jeszcze raz trzeba siê by³o schowaæ na prowincjê — ukochana nauka, historia, znów

odcisnê³a swe piêtno na losie Janusza Lipca; w tym samym roku odszed³ z Muzeum Regio-

nalnego i przez dwa lata uczy³ dorywczo w czêstochowskich szko³ach.

W roku 1971 na dwukrotn¹ pisemn¹ proœbê Janusza Lipca Rada Wydzia³u Pedagogiki

Uniwersytetu Warszawskiego skreœli³a jego pracê z rejestru przewodów doktorskich, i do-

piero wtedy autor móg³ j¹ odebraæ. W tym samym roku zwróci³ siê do profesor Kamilli

Mrozowskiej z Uniwersytetu Jagielloñskiego, która oceni³a pochlebnie gotow¹ dysertacjê

i poprosi³a jedynie o pewne zmiany konstrukcyjne oraz skrócenie tysi¹cstronicowego ela-

boratu. Do uznania autora zaœ pozostawi³a, czy zechce uwzglêdniæ drobne uwagi szcze-

gó³owe, nie maj¹ce znaczenia dla zasadniczego toku wywodu naukowego. Autor skorzy-

sta³ z rad promotora, przygotowa³ siê do obrony w Krakowie i… wycofa³ rozprawê.

Jak odmówiæ prze³o¿onemu na uczelni, w której pracuje siê od niedawna, gdy zapra-

sza do udzia³u w swoim pierwszym seminarium doktoranckim? Jednemu marzy siê legity-

mizacja nadanej urzêdowo samodzielnoœci, np. poprzez efektown¹ promocjê doktorsk¹ —

tym lepiej, ¿e praca zosta³a napisana pod opiek¹ uznanej s³awy akademickiej — a inny, ju¿

gorzko œwiadomy, jak mo¿e skoñczyæ siê brak zrozumienia dla pomarcowych ambicji, pra-

gnie tylko œwiêtego spokoju dla siebie, ukochanej pracy dydaktycznej i rodziny. W efekcie

tych dzia³añ, tyle¿ b³yskotliwych co powierzchownych, seminarium nigdy nie powsta³o.

Docenta nie mianowano profesorem. Janusz Lipiec, zrezygnowany, schowa³ na dno szufla-

dy wyniki swych wieloletnich badañ.

Dopiero w roku 1983

[…] zaciêcie do pracy naukowo-badawczej i si³a charakteru spowodowa³a, ¿e mimo

tych przeszkód i kolejnej przerwy w ¿yciorysie naukowym zdo³a³ wykrzesaæ z siebie

doœæ si³ i zapa³u dla doprowadzenia do obrony gotowej od piêtnastu lat dysertacji […]
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na Uniwersytecie im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. Za studium O powstaniu i rozwoju

szkó³ elementarnych w okrêgu czêstochowskim w latach 1773 – 1863 wyró¿niono go Na-
grod¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, a jeden z recenzentów, znakomity historyk
prof. Wac³aw D³ugoborski, napisa³ w opinii:

Trudno pisaæ recenzjê z pracy doktorskiej, która — moim zdaniem — wnikliwoœci¹
analizy spo³eczno-oœwiatowej, wszechstronnoœci¹ kwerendy Ÿród³owej i umiejêtno-
œci¹ syntetyzowania nie ustêpuje recenzowanym przeze mnie ostatnio rozprawom
habilitacyjnym z zakresu oœwiaty. Praca J. Lipca reprezentuje ten nurt dziejów
oœwiaty, który okreœlamy jako social history of education. Pog³êbia nasz¹ znajomoœæ
dziejów spo³eczeñstwa polskiego. Widaæ na niej wp³yw za³o¿eñ programowych, me-
tod i przedstawiania konkretnej problematyki, jak¹ w badaniach dziejów spo³eczeñ-
stwa reprezentuje zespó³ prof. prof. Kuli i Leskiewiczowej. Do tych najlepszych
obecnie i najbardziej nowoczesnych w naszej historiografii wzorów zbli¿a pracê
J. Lipca równie¿ i sposób ³¹czenia zjawisk regionalnych ze zjawiskami bardziej
ogólnymi, zachodz¹cymi w skali ca³ego kraju, czy nawet w skali naszej czêœci Euro-
py. Mo¿e tylko wiêcej u recenzowanego autora, ni¿ w pracach wspomnianego ze-
spo³u danych faktograficznych, mniej — refleksji socjologicznej, choæ z drugiej
strony podkreœliæ nale¿y, ¿e refleksj¹ t¹ stara siê J. Lipiec przesyciæ nawet swoje roz-
wa¿ania nad realizacj¹ programów i wynikami nauczania, nie mówi¹c ju¿ o takich
tradycyjnie „spo³ecznych” sprawach, jak ewolucja materialnych podstaw systemów
szkolnych, czy kszta³towania siê nauczycielstwa szkó³ elementarnych, jako nowej,
odrêbnej grupy zawodowej […]. Rzadko kiedy mo¿na z tak g³êbokim przekonaniem
stwierdziæ, ¿e recenzowana rozprawa odpowiada w pe³ni wymogom stawianym pra-
com doktorskim […].

Osiem lat póŸniej doktor Janusz Lipiec przeprowadzi³ rozprawê habilitacyjn¹ na dzi-
siejszym Uniwersytecie Opolskim, przedstawiaj¹c swój dorobek, w tym m.in. ksi¹¿kê Wa-
runki gospodarcze szkó³ elementarnych Królestwa Polskiego. Prof. Ryszard Ko³odziej-
czyk z Instytutu Historii PAN w recenzji wydawniczej napisa³:

Autor jest w tej dziedzinie dobrym, budz¹cym uznanie przyk³adem wartoœci i celo-
woœci tak podjêtych prac badawczych […]. Mam w pamiêci inne, równie cenne po-
znawczo studium z dziedziny oœwiaty elementarnej autorstwa nie¿yj¹cego ju¿ od lat
zas³u¿onego badacza dziejów oœwiaty Antoniego Artymiaka […]. Obie te prace, Ja-
nusza Lipca i Antoniego Artymiaka, stawiam jako swoiste […] wzorcowe studia nad
losami oœwiaty elementarnej w Polsce XIX wieku. Œmiem s¹dziæ, ¿e ta praca, o któ-
rej obecnie piszê, wejdzie na sta³e do zestawu naszej literatury historycznej poœwiê-
conej losom szkolnictwa w epoce niewoli […].

Od roku 1966 do 1971 Janusz Lipiec by³ cz³onkiem rzeczywistym Œl¹skiego Instytutu
Naukowego w Katowicach, a w latach 1968 – 1970 pracownikiem tej¿e instytucji. Zajmo-
wa³ siê dziejami oœwiaty po drugiej wojnie œwiatowej. Godz¹c siê zasadniczo z charakte-
rem ustrojowym nowego pañstwa — przecie¿ ogrom przedwojennych dysproporcji
spo³ecznych i materialnych zna³ nie tylko z badañ — zadawa³ jednak¿e uczciwe a trudne
pytania. Gdy stawia³ je sobie lub s³uchaczom, traktowano je jako pobudzaj¹c¹ intelektual-
nie lubo nieszkodliw¹ ciekawostkê. Ale gdy swe w¹tpliwoœci przedstawia³ szczerze na fo-
rum ogólniejszym albo poddawa³ w w¹tpliwoœæ niektóre prace prowadzone w Instytucie,
zw³aszcza rozdête ponad stosown¹ miarê badania nad dziejami klasy robotniczej, okaza³o
siê, ¿e musi odejœæ z Instytutu.
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Po powrocie z Katowic, w roku 1973 zosta³ starszym wyk³adowc¹ w czêstochowskiej
Wy¿szej Szkole Nauczycielskiej, przemianowanej nastêpnie na Wy¿sz¹ Szko³ê Pedago-
giczn¹, gdzie prowadzi³ wyk³ady z filozofii, a nastêpnie z historii wychowania.

W trakcie pracy na Uczelni pe³ni³ szereg stanowisk wa¿nych dla funkcjonowania ¿ycia
dydaktycznego i naukowego WSP: kilkakrotnie — w miarê rozszerzania siê Uczelni — or-
ganizowa³ i kierowa³ Zak³adem Pedagogiki Ogólnej, póŸniej Zak³adem Dydaktyki, póŸ-
niej Historii Wychowania. By³ tak¿e prodziekanem, cz³onkiem Rady Wydzia³u Humani-
stycznego oraz cz³onkiem kolegium rektorskiego.

Próbowa³ chleba na wszystkich szczeblach edukacji i dobrze zna³ codzienne zmaganie
siê z niedostatkiem — refleksja nad maj¹tkow¹ stron¹ bytu swych kolegów z wiejskich
szkó³ powszechnych stale towarzyszy³a mu na kartach prac naukowych — lecz mia³ po-
czucie niedosytu i wra¿enie, ¿e móg³by zrobiæ wiêcej ni¿ tylko publikowaæ wyniki badañ.
Chcia³ efektywniej upomnieæ siê o prawa tej grupy zawodowej. Dlatego gdy pojawi³y siê
okolicznoœci sprzyjaj¹ce stawianiu pytañ o pryncypia ca³ej polskiej inteligencji, gdy
z dba³oœci¹ o wartoœci wychowawcze mog³a iœæ w parze troska o polskich wychowawców,
powróci³ do dzia³alnoœci w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego — dwadzieœcia lat wczeœ-
niej prowadzi³ Oœrodek Metodyczny Historii w Czêstochowie. W latach osiemdziesi¹tych
reaktywowa³ i pocz¹tkowo przewodzi³ uczelnianej organizacji zwi¹zkowej. Uczestniczy³
tak¿e w ruchu ogólnopolskim (Krajowa Rada Nauki ZG ZNP).

Ale wizja pos³annictwa „klassy umys³owej”, jak¹ wyniós³ jeszcze ze spo³ecznikow-
skich tradycji domu rodzinnego, nie przes³ania³a mu nie tylko jasnej oceny materialnych
uwarunkowañ, w jakich dzia³a³a ta grupa spo³eczna, ale i aspiracji oraz sprawnoœci intelek-
tualnej ca³ego stanu nauczycielskiego.

Z takich pozycji stara³ siê prowadziæ dialog z m³odszymi kolegami, tak¿e tymi zrze-
szonymi w innych organizacjach pracowniczych. Pytania zadawa³ — jak zwykle — trud-
ne. I jeœli nawet nie wszystkie odpowiedzi Go zadowala³y — to z pewnoœci¹ nigdy te de-
magogiczne.

Wymagaj¹cy promotor, nigdy nie szczêdzi³ czasu na zapoznanie siê z pracami studen-
tów czy m³odszych wspó³pracowników. Rad naukowych i pedagogicznych udziela³ dyskret-
nie, chocia¿ niekiedy ostro. Ale ta ostroœæ nikogo nie rani³a, nawet wówczas gdy wyg³asza³
s¹dy kontrowersyjne. Pisane pod jego kierunkiem opracowania, zawsze rzetelne w doborze
materia³ów, klarowne w konstrukcji i o jasno sprecyzowanych wnioskach, by³y dla m³odych
przygod¹ intelektualn¹, pierwszym autentycznym studium naukowym, a nie — jak to cza-
sem bywa — mniej lub bardziej zrêczn¹ kompilacj¹ informacji z ró¿nych podrêczników.

Krytyczny wobec innych, du¿e wymagania stawia³ przede wszystkim sobie. Rozma-
wiaj¹c z kolegami o dzia³alnoœci naukowej w kierowanym przez siebie Zak³adzie Historii
Wychowania, z pokor¹ przedk³ada³ ich os¹dowi tak¿e swoj¹ w³asn¹ pracê. Gdy któregoœ
roku, ju¿ póŸn¹ jesieni¹, zatrudniono na drugim etacie w WSP samodzielnego pracownika
naukowego z innego oœrodka akademickiego — a by³o to istotne dla Wydzia³u, bory-
kaj¹cego siê z niedostatkami kadrowymi — wynikn¹³ problem obci¹¿enia dydaktycznego
dla nowo przyby³ego. Po³owa semestru. Plany zajêæ u³o¿one. Godziny rozdysponowane
pomiêdzy dotychczasowymi wyk³adowcami, a pozyskany profesor chcia³ swoje pensum
dydaktyczne wype³niæ seminariami i wyk³adami z zakresu historii wychowania. Nie zmie-
ni³ wiêc kierownik Zak³adu rozk³adu godzin swoim wspó³pracownikom, przekaza³ prowa-
dzenie ulubionych wyk³adów z zakresu dziewiêtnastowiecznej historii wychowania przy-
jezdnemu i zdecydowa³, ¿e sam poprowadzi æwiczenia uzupe³niaj¹ce tematykê zajêæ. Jed-
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noczeœnie uzna³, ¿e nie wystarczy mu tylko uzgodnienie treœci seminarium, ale winien tak-

¿e sumiennie uczêszczaæ na przewodnie zajêcia, bo starym obyczajem uniwersyteckim

asystent musi chodziæ na wyk³ady profesora, a on sam pe³ni³ przecie¿ w tej chwili tak¹ rolê.

Siada³ zatem Janusz Lipiec w ostatniej ³awce sali wyk³adowej, wœród studentów, i skrupu-

latnie prowadzi³ notatki. A sam by³ przecie¿ jednym z najlepszych znawców tej problema-

tyki w Polsce.

Mówi³ piêknie. Przejrzyœcie skonstruowane wyk³ady prowadzi³ ¿ywo i ciekawie,

a konspektu u¿ywa³ jedynie dla odtworzenia cytatu czy dok³adnych danych statystycznych

— zreszt¹, zna³ je wszystkie na pamiêæ. Donoœny g³os wype³nia³ salê. Awprowadzane cza-

sem dygresje czy ¿artobliwe komentarze, o¿ywiaj¹ce od czasu do czasu s³uchaczy, poda-

wane z jasnym przes³aniem dydaktycznym, zawiera³y wiedzê i doœwiadczenia uzu-

pe³niaj¹ce zasadniczy tok wywodu naukowego. Uœmiecha³ siê póŸniej — przecie¿ rzeczy

wa¿ne mo¿na przekazaæ i w anegdotach. A powa¿ne traktowanie obowi¹zków nie prze-

szkadza w utrzymaniu odrobiny dystansu do siebie i œwiata. Tote¿ salê na seminariach,

æwiczeniach i wyk³adach mia³ zawsze wype³nion¹ po brzegi, mimo ¿e nigdy nie sprawdza³

listy obecnoœci. Na egzaminach by³ tolerancyjny, choæ wymagaj¹cy. Przychodzili li tylko

dla kontaktu z m¹drym cz³owiekiem i Wychowawc¹ — potrzebn¹ dla zaliczenia wiedzê

mogli uzyskaæ z istniej¹cych ksi¹¿ek i opracowañ. Dlatego te¿ pewnie w roku 1980 zosta³

laureatem ogólnopolskiego plebiscytu na najlepszego dydaktyka i wyk³adowcê polskich

uczelni. Organizatorem wyborów by³ Zarz¹d G³ówny organizacji studenckiej, redakcja

„Sztandaru M³odych” oraz redakcja tygodnika studenckiego „ITD.” Przyznano mu Medal

imienia Grzegorza Piramowicza. Wspó³twórcy Komisji Edukacji Narodowej i autora napi-

sanego w 1787 r. dzie³a O powinnoœciach nauczyciela. We wniosku o to wyró¿nienie,

z którego by³ bardzo dumny, uczniowie napisali, ¿e to jedyny nauczyciel, na którego nie-

obowi¹zkowe wyk³ady wszyscy stawiaj¹ siê obowi¹zkowo. Nawet wtedy, gdy — z przy-

czyn organizacyjnych — rozpoczynaj¹ siê w niewyobra¿alnym dla studenckiej braci ter-

minie: o siódmej rano.

30 wrzeœnia 1991 r. Centralna Komisja Kwalifikacyjna ds. Stopni i Tytu³ów Nauko-

wych zatwierdzi³a jednog³oœn¹ decyzjê Rady Wydzia³u Pedagogicznego Uniwersytetu

Opolskiego z dnia 14 lutego 1991 r. o nadaniu Januszowi Lipcowi stopnia doktora habilito-

wanego nauk humanistycznych. Ale pracodawca z dniem 1 paŸdziernika 1991 r. przeniós³

Go z urzêdu na emeryturê, mimo ¿e uzyska³ prawo zatrudnienia do 70 roku ¿ycia. Sta³o siê

to w sytuacji, gdy ówczesny Instytut Pedagogiki i Psychologii WSP w Czêstochowie nie

posiada³ ani jednego samodzielnego pracownika naukowego z zakresu pedagogiki.

Spolegliwy opiekun. Bola³ nad tym, ¿e wspó³czesna szko³a zbyt ³atwo rezygnuje

z funkcji wychowawczej. Bezinteresowny — nigdy ma³ostkowy, zawsze stara³ siê mieæ

czas dla potrzebuj¹cych. I choæ nieraz by³ surowy a nie szczêdz¹cy gorzkich s³ów, jednak

odruchowo szukano kontaktu z nim. Rozmawia³ z ka¿dym potrzebuj¹cym rady lub choæby

zrozumienia. Potrafi³ ofiarowaæ cenny dar ¿yczliwego zainteresowania i m¹drej obecno-

œci. Pewnie dlatego, w kilkanaœcie lat po œmierci Janusza Lipca — który ¿y³ i uczy³ ¿yæ

godnie — s¹ wdziêczni przyjaciele i uczniowie, którzy chc¹ przypomnieæ tê szlachetn¹ po-

staæ. A przecie¿ po latach tylko pamiêæ jest w³aœciw¹ miar¹ wartoœci cz³owieka.

Janusz Lipiec zmar³ 16 kwietnia 1992 r. w Czêstochowie.

Wojciech Lipiec
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