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Niez³omnie wierna idei
Poznalimy siê w roku 1980.
Odradza³ siê wówczas Zwi¹zek
M³odzie¿y Wiejskiej, któremu podobnie jak Towarzystwu Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa - patronowa³ mecenas Stanis³aw Mierzwa, bliski wspó³pracownik W.Witosa, wiêzieñ moskiewski. W kolejnych zdarzeniach pojawia³y siê p³aszczyzny wspólnych
dzia³añ: strajk w sprawie odzyskania Uniwersytetu Ludowego w
Wierzchos³awicach; ods³oniêcie
obelisku W.Witosa przed Uniwersytetem Ludowym z udzia³em
mec. Mierzwy; wizyta Ojca wiêtego w Tarnowie; ods³oniêcie tablicy ku pamiêci W. Witosa w tarnowskiej katedrze; ods³oniêcie pomnika Wincentego Witosa w Tarnowie, wspó³tworzenie Polskiego
Stronnictwa Ludowego. I tak dalej. Przez 31 lat pracy w Muzeum,

27 lat dzia³ania w Towarzystwie
Janina Kupiec pozostawa³a niez³omnie wierna idei. Niez³omnoæ
sta³a siê jej czêci¹.
Nigdy nie wst¹pi³a do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.
Czy dlatego, by solidaryzowaæ siê
z wiêkszoci¹ wspó³twórców To-

warzystwa Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa, wspó³pracowników Witosa i Mierzwy? Jej
pogl¹dy i postawa na pocz¹tku
drogi zawodowej kszta³towa³y siê
pod wp³ywem mec. Stanis³awa
Mierzwy, wieloletniego prezesa
Towarzystwa - Franciszka Kiecia i
innych. Mo¿e dlatego potrafi³a
rozró¿niæ intencje dzia³aczy ludowych. Nie tolerowa³a krêtaczy,
s³abych i uk³adaj¹cych siê z ka¿dym dla byle korzyci.
Utrwalanie pamiêci i prawdy
sta³o siê jej podstawow¹ ¿yciow¹
zasad¹. Np. sprawa Uniwersytetu
Ludowego w Wierzchos³awicach
mia³a dla Niej jeden oczywisty scenariusz. Odzyskaæ UL z r¹k komunistów, przywróciæ go m³odziefot. Stanis³aw Kopeæ
¿y wiejskiej.
dokoñczenie na str. 2
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NASZA JASIA WIERZCHOS£AWICKA
Dnia 1 kwietnia 1978 r. w
tarnowskim Muzeum Okrêgowym rozpoczê³a pracê m³odziutka absolwentka historii
UJ. Zosta³a skierowana do pracy w oddziale terenowym, do
Muzeum Wincentego Witosa.
Od razu na stanowisko kierownicze. Muzeum Okrêgowe w³anie przejê³o tê placówkê w
swoje struktury i potrzebny by³
sprawny kierownik. Janina Kupiec wydawa³a siê byæ odpowiedni¹ osob¹.
Czy¿ mog³a wie¿o upieczona pani magister wówczas przewidzieæ, ¿e ca³e swoje ¿ycie zawodowe, ca³¹ resztê swego
¿ycia powiêci pracy na rzecz tej
szczególnej instytucji? Czy mog³a wtedy spojrzeæ w przysz³oæ

i ujrzeæ siê jako szczególny autorytet dla wielkich rzesz historyków Ruchu Ludowego, a
zw³aszcza dla sympatyków tego
ruchu, dla ludowców z ca³ego
kraju? Bo przecie¿ takim autorytetem sta³a siê z czasem. Naukowym i moralnym. Sta³a siê
symbolem tego miejsca, którego kustoszem J¹ mianowano,
jego stra¿nikiem.
W swojej dzia³alnoci wykaza³a siê niezwyk³¹ konsekwencj¹
i si³¹ ducha. Pamiêtaæ J¹ bêdziemy w³anie tak¹: jako cz³owieka
silnego, jako mocn¹ kobietê, niestrudzenie zabiegaj¹c¹ o pomylnoæ powierzonej placówki, o jej
rozwój, a zw³aszcza  o utrwalenie pamiêci o tym wycinku narodowej historii, której Muzeum

Niez³omnie wierna idei
dokoñczenie ze str. 1
Poprzedzenie msz¹ ods³oniêcia pomnika W.Witosa w Tarnowie w 1988 r. nie budzi³o u Niej
¿adnych w¹tpliwoci. Mimo, ¿e
kierownictwo WK ZSL, zgodnie
z ¿yczeniem KW PZPR, mia³o
swój ateistyczny scenariusz tego
znamiennego wydarzenia. Dla
Niej pielgrzymka ch³opska spod
grobu W.Witosa na miejsce spotkania z Ojcem wiêtym w Tarnowie by³a czym naturalnym.
Dla s³u¿b by³a manifestacj¹
ch³opskiej niezale¿noci. Czyli
tym, czym Janina Kupiec chcia³a, by by³a.
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Ale w okresie transformacji
odró¿nia³a prawych dzia³aczy ZSL
od tych, którzy poprzez s³aboæ
dali siê uwik³aæ we wspó³pracê i
dzia³ania przeciw innym. Dlatego bez reszty w³¹czy³a siê w powo³ywanie struktur Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Wierzy³a, ¿e PSL bêdzie kontynuatorem
idei Wincentego Witosa. Stworzy
naturalne warunki do kultywowania pamiêci i kontynuowania idei.
Nie tolerowa³a koniunkturalizmu.
Dzia³aczy, którzy nie umieli wyzbyæ siê spolegliwoci w stosunku do innych formacji politycz-

Wincentego Witosa jest depozytariuszem.
Za tê wspania³¹ pracê zosta³a przez Ministra Kultury odznaczona w 2005 r. najbardziej
presti¿ow¹ odznak¹ w dziedzinie kultury  Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej.
Przepracowa³a w Wierzchos³awicach, doje¿d¿aj¹c tu codziennie z Tarnowa, pe³ne 30
lat. Brak³o kilku dni, aby mog³a
obchodziæ 31. rocznicê swej pracy. Odesz³a od nas, pozostaj¹c
w pamiêci jako serdeczna, ¿yczliwa, kompetentna i mocna charakterem  NASZA JASIA
WIERZCHOS£AWICKA.
Adam Bartosz
Dyrektor Muzeum
Okrêgowego w Tarnowie

nych. Dlatego nigdy nie pogodzi³a
siê ze sposobem postêpowania w
sprawie Uniwersytetu Ludowego
w Wierzchos³awicach. Uwa¿a³a,
¿e grobu Witosa i innych wybitnych postaci nie wolno wykorzystywaæ do budowania popularnoci polityków ró¿nych formacji
politycznych. Swoj¹ bezkompromisowoci¹ utrwali³a odpowiedzialnoæ Towarzystwa za zachowanie czystoci i prawoci idei tak pieczo³owicie przechowywanej w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach.
Jestemy Jej wdziêczni za tak
wiele, a mo¿emy jedynie, zachowuj¹c pamiêæ, dochowaæ wiernoci drodze, któr¹ utrwali³a.
Ryszard Ochwat
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Nie dla zas³ug, nie dla orderów
Kole¿anka Janina Kupiec
pozostanie wzorem zaanga¿owania w pracy dla Ruchu Ludowego, dla Polski. Nigdy nie
liczy³a godzin powiêconych
bezinteresownie tej dzia³alnoci.
Pracowa³a nie dla zas³ug, orderów czy intratnych stanowisk, ale z
poczucia obowi¹zku, z
serca, z patriotyzmu,
jako córka nadwilañskiej wsi.
Niech kole¿anka Janina bêdzie przyk³adem
dla ka¿dego z nas, a
zw³aszcza dla osób kieruj¹cych PSL i ZMW.
Sprzeda¿ przez w³adze
ZMW Uniwersytetu Ludowego im. Wincentego Witosa by³a dla Niej
wielkim ciosem. W³o¿y³a wiele si³, aby obudziæ
sumienia niektórych
dzia³aczy ludowych,
prosz¹c, by pomogli odzyskaæ Uniwersytet,
jako jeden z symboli Ruchu Ludowego.
Mylami wybiega³a zawsze
w przysz³oæ, snuj¹c plany - co
w danym roku nale¿a³o by zrobiæ, jakie wydarzenia i których
dzia³aczy ch³opskich przypomnieæ spo³eczeñstwu. Jej troska
o Muzeum Wincentego Witosa,
o gromadzenie pami¹tek, wspomnieñ o Wincentym Witosie i

o Stanis³awie Mierzwie, owocowa³a bardzo dobrymi, serdecznymi kontaktami z rodzinami
tych wybitnych polityków.
Mia³a ogromn¹ wiedzê historyczn¹. Pamiêta³a o wydarze-

niach, o rocznicach, o zmar³ych
dzia³aczach. Stara³a siê o¿ywiæ
ich pamiêæ poprzez publikowanie artyku³ów w PIACIE, lub
organizowanie rocznicowych
uroczystoci. Pamiêtam piêkn¹
uroczystoæ ods³oniêcia obelisku
na ziemi czeskiej w miejscowoci Hradek, przygotowan¹ z Jej
ogromnym zaanga¿owaniem,

dla upamiêtnienia pobytu W.
Witosa na politycznej emigracji.
W³o¿y³a, jak zawsze, wiele serca, aby ten obelisk powsta³,
przygotowa³a wystawê w pobliskiej szkole i by³a jedn¹ z g³ównych osób, które doprowadzi³y do porozumienia i partnerskiej wspó³pracy pomiêdzy gmin¹
Hradek a Wierzchos³awicami. Dziêki jej zaanga¿owaniu prze¿ylimy
wielce wzruszaj¹c¹ uroczystoæ. Wspomnia³ o
tym wójt gminy Hradek
Pavel Tomcala, mówi¹c
¿e w tym dniu oczy
wielu poród nas wieci³y innym blaskiem.
To silne patriotyczne
prze¿ycie uczestników
uroczystoci i to, ¿e uda³o siê utrwaliæ lady pobytu W. Witosa na ziemi czeskiej, by³o dla kole¿anki Janiny najwiêksz¹, najpiêkniejsz¹
zap³at¹.
Jako cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa mo¿emy byæ
dumni, ¿e Janina pracowa³a i
dzia³a³a z nami. By³a si³¹ napêdow¹, mocnym filarem Towarzystwa i Ruchu Ludowego, a
Jej zas³ugi s¹ ogromne.
Roman Kucharski
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Ciocia Jasia
Wierzchos³awice, zagroda jej fachow¹ wiedzê zaczê³a wzbo- posiadanych pami¹tek, przechowyWincentego Witosa, kwiecieñ gacaæ ¿ywa historia zapisana w wane wiele lat w ukryciu sztandary.
Jej szczere zatroskanie i dba1979 rok, ciep³e, wiosenne popo- ludzkiej pamiêci. Opowiadali j¹ ci,
³udnie. Wysz³am na próg domu. W którzy pamiêtali W.Witosa i jego ³oæ o przetrwanie pamiêci Witosa
w wiadomoci potomnych
wózku pod ogromn¹ star¹
wyczuwa³o siê równie¿ w
lip¹ spa³a moja czteromiesposobie opowiadania o
siêczna córeczka Kasia.
tych historycznych wydaW³anie mia³am do niej porzeniach, który trzyma³ s³udejæ, gdy zobaczy³am, ¿e
chaczy w napiêciu i najwy¿moi teciowie - Joanna Steszym zaciekawieniu. Jasia,
indel, wnuczka Wincentego
z uwagi na piastowane staWitosa i jej m¹¿ Stanis³aw nowisko, mia³a wiele prarozmawiaj¹ z nieznan¹
cy, lecz codziennie przychodziewczyn¹. Wygl¹da³a na
dzi³a na herbatkê do kuchjakie dwadziecia lat. Szczuni i wtedy niekoñcz¹cym siê
p³a, z w³osami rozpuszczotematem rozmów by³y dzienymi do ramion, w modci. Pocz¹tkowo wszystko
nych spodniach dzwonach,
dotyczy³o Kasi. Potem czesta³a z torb¹ przewieszon¹
ka³ymy na narodziny druprzez ramiê i rozmawia³a z
giego dziecka. By³am tak
teciow¹.
pewna, ¿e urodzê ch³opca,
Zosta³am poproszona i
i¿ stwierdzi³am:
teciowa przedstawi³a mi
 Jeli urodzi siê dziewpani¹ mgr historii Janinê
czynka, to bêdê siê miaæ
Kupiec, wie¿o upieczon¹
do koñca ¿ycia.
absolwentkê Wydzia³u HiA Jasia na to:
storii Uniwersytetu Jagiel A ja bêdê siê miaæ
loñskiego. Mia³a ona obj¹æ
do koñca ¿ycia, jeli za rok
swoj¹ pierwsz¹ posadê jako
znowu bêdziesz w ci¹¿y
kierownik  kustosz istnieNo i sta³o siê. Na wiej¹cego formalnie od 1971
cie pojawi³ siê ma³y Wojtek,
roku Muzeum Wincentego
a za parê miesiêcy wiedziaWitosa. Widz¹c zaintereso- Janina Kupiec z ma³ym praprawnukiem
W.
Witosa

Wojtkiem
Steindlem
³am, ¿e to Jasia bêdzie miawanie pani Kupiec wóz³a powód do miechu...
kiem, podeszlimy wszyscy
aby przedstawiæ jej najm³odszego czasy. Postaæ wójta z Wierzchos³a- Oczywistym by³o, ¿e zostanie mam¹
cz³onka rodziny W.Witosa  jego wic, którego w odrodzonej Rzeczy- chrzestn¹ Marcina.
Nasze ¿ycie rodzinne mog³o
praprawnuczkê Kasiê. Przysz³a pospolitej Polskiej trzykrotnie obiepani kustosz umiechnê³a siê do rano premierem, kompletnie za- mieæ miejsce na terenie muzeum,
ale tylko pod jednym warunkiem.
Kasi, dziewczynka ochoczo odwza- w³adnê³a sercem i umys³em Jasi.
Z wielkim pietyzmem odnosi³a Nikt ze zwiedzaj¹cych nie móg³ siê
jemni³a umiech... I tak to wszystko siê zaczê³o. Pani kustosz w nie- siê do wszelkich zachowanych po go nawet domylaæ... Czêsto z Jasi¹
d³ugim czasie sta³a siê nasz¹ Cio- nim pami¹tek. Wiele czasu spêdza- przy ró¿nych okazjach wspomina³a zas³uchana w opowieci starych limy zabawne, a czasem budz¹ce
ci¹ Jasi¹.
Praca w muzeum zaczyna³a co- ludzi, którzy czêsto przywozili foto- grozê sytuacje. Wielce problemaraz bardziej frapowaæ m³odziutk¹ grafie z uroczystoci ludowych, wie- tyczn¹ dla rodziny okaza³a siê sprapani¹ kustosz. Nawi¹zywa³a kon- ców z Witosem, w wielkim zaufaniu wa muzealnej bramki, która w gotakty z ludowcami, dziêki którym powierzali muzeum najcenniejsze z dzinach pracy muzeum mia³a po4
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zostawaæ otwarta. A przecie¿
ch³opcy ogl¹daj¹cy z zachwytem
przeje¿d¿aj¹ce samochody, zw³aszcza ciê¿arowe, mogli w ka¿dej chwili wyjæ na ulicê i trafiæ pod ko³a.
¯adne petycje zanoszone do Cioci
nie odnosi³y skutku, pozostawa³a
niewzruszona. Bramk¹ musia³
wejæ ka¿dy wtedy kiedy chcia³, a
dzieciom nie wolno by³o jej otwieraæ. No có¿, zarówno ja, jako matka, jak i Jasia, jako kustosz muzeum, obie mia³ymy racjê.
Soboty i niedziele spêdza³a Jasia w domu rodzinnym, gdzie pomaga³a w gospodarstwie, zw³aszcza
w polu przy ogórkach, którymi potem bylimy czêstowani, a które by³y
najlepszymi kiszonymi ogórkami jakie jedlimy w Wierzchos³awicach.
Bywa³o, ¿e zostawa³a w sobotê z
nami w muzeum i wtedy wszyscy
zatapialimy siê w dysputach spo³eczno- politycznych, w których Jasia stawia³a sprawy na ostrzu no¿a,
gor¹co dyskutuj¹c z teciow¹ oraz
moim mê¿em - Markiem. W dyskusje nie dawa³ siê wci¹gaæ jedynie teæ
- profesor Steindel, który wiêkszoæ
swego czasu spêdzanego na wsi powiêca³ ogrodowi pe³nemu kwiatów,
którymi potem ozdabia³ kaplicê na
cmentarzu w Wierzchos³awicach.
Zdarza³o siê, ¿e te piêkne kwiaty stawa³y siê przedmiotem utarczek miêdzy Jasi¹ a teciem. Dotyczy³y one
niszcz¹cego obiekt muzealny sposobu podlewania begonii i pelargonii, które teæ pieczo³owicie umieszcza³ na cianach domu Witosa.
Nasze ¿ycie, p³yn¹ce razem z
Jasi¹, bynajmniej nie ogranicza³o
siê tylko do Wierzchos³awic. Têsknilimy z Markiem do Zakopanego i której wiosny z Jasi¹ i z
Kasi¹ pojechalimy na krokusy do
Doliny Chocho³owskiej. Tak rozpocz¹³ siê wieloletni ci¹g naszych
zakopiañskich przygód z Cioci¹
Jasi¹ i z dzieæmi. Jasia zakocha³a

Od lewej: wnuczka W. Witosa  Joanna Steindel, Janina Kupiec, 4-letnia
praprawnuczka W. Witosa  Katarzyna Steindel oraz prawnuk Witosa 
Marek Steindel

siê w Tatrach. Zwykle jesieni¹ i
wiosn¹, sama lub ze znajomymi,
wyrusza³a w góry. Zdoby³a wiele
szczytów i przesz³a wiele trudnych
szlaków, z Orl¹ Perci¹ w³¹cznie.
Marzy³ymy obydwie, ¿eby dzieci wyros³y na prawdziwych turystów,
kochaj¹cych góry, wiêc od zarania
wyprawia³ymy siê z nimi na ca³odzienne wycieczki. Pocz¹tkowo maluchy nosi³ymy w noside³ku, ale od
trzeciego roku ¿ycia dzieci ju¿ o w³asnych si³ach maszerowa³y dzielnie
razem z nami. Wraz z nieustraszon¹
Cioci¹ prze¿ylimy wiele przygód
podczas górskich wêdrówek.
Zim¹ kolejn¹ pasj¹ Jasi sta³y siê
narty. Wspólnie jedzilimy do Korbielowa, gdzie nasi przyjaciele, ucz¹c
w³asne dzieci jedziæ na nartach, uczyli i nas. Szusowanie po stoku sprawia³o Jasi du¿o radoci, a zdobywanie coraz wiêkszych umiejêtnoci sta³o siê dla Niej wyzwaniem. Wród licznych obowi¹zków zawsze wygospodarowa³a trochê wolnego czasu na
wspólne z nami zimowe wyjazdy.

Jasia wros³a w nasze ¿ycie,
wnosz¹c w nie du¿o radoci, humoru, ciêtego dowcipu. Prawdziwie serdecznie troszczy³a siê o
wszystkich cz³onków rodziny, a
szczególnie o wnuczkê W.Witosa 
Joannê, dogl¹daj¹c¹ swej ojcowizny, a bêd¹c¹ ogniwem, które
³¹czy³o Jasiê z Witosem. By³a wierna swej s³u¿bie Witosowi do ostatnich chwil ¿ycia. Walcz¹c z chorob¹, w przerwach pomiêdzy operacjami pracowa³a nieprzerwanie.
W szpitalnym ³ó¿ku jeszcze pisa³a
artyku³y, za³atwia³a sprawy muzeum
z odwiedzaj¹cymi J¹ pracownikami. Do ostatka ¿y³a dla ukochanej
historii Cz³owieka z Ziemi Wierzchos³awickiej.
Teraz bêdzie ¿y³a w naszej pamiêci. Pamiêci, która sta³a siê
wdziêcznoci¹ serca, za Jej pe³n¹
dobroci, umiechu i zaanga¿owania obecnoæ w rodzinie Wincentego Witosa.
Barbara Steindel
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Nadal obecna w moim ¿yciu
Kiedy Jankê pozna³am, dok³adnie nie pamiêtam. Pracowa³am jako redaktor w Redakcji Historycznej Ludowej Spó³dzielni
Wydawniczej. Janka przyje¿d¿a³a
do Warszawy na zebrania Rady
Nadzorczej LSW, której by³a cz³onkiem. By³a to pocz¹tkowo bardzo
luna znajomoæ. Nasza przyjañ
zaczê³a siê dopiero w latach
osiemdziesi¹tych. Moim szefem
by³ w tym czasie red. Eugeniusz
Karczewski. Pewnego dnia zaprosi³ mnie do gabinetu i przedstawi³
pani kustosz Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach.
Zdziwiony by³, ¿e ju¿ wczeniej
zd¹¿y³ymy siê poznaæ i nawet od
czasu do czasu chodziæ na wspólne zakupy po warszawskich sklepach. Janeczka zwykle w Warszawie kupowa³a modne obuwie.
Chodzi³a zawsze na podwy¿szonym obcasie. Ubiera³a siê elegancko, ale skromnie. Mia³a kilka ³adnych kostiumików i garsonek,
³adne p³aszcze i pod kolor kapelusze lub zim¹ czapeczki. W kostiumy zaopatrywa³a siê w niedrogiej
hurtowni w Tarnowie. Kiedy i ja,
bêd¹c w Tarnowie, kupi³am sobie
tam ³adn¹ garsonkê.
Zwykle zatrzymywa³a siê na
noc w hotelu ZSL przy ul. Cio³ka.
Tego jednak dnia hotel by³ przepe³niony i Janka nie mia³a gdzie
zanocowaæ, a musia³a zostaæ w
Warszawie na drugi dzieñ w jakiej
sprawie dotycz¹cej Muzeum Wincentego Witosa. Trzeba dodaæ, ¿e
sprawy s³u¿bowe by³y dla Janki
zawsze najwa¿niejsze, wa¿niejsze
ni¿ sprawy osobiste. Praca dla
muzeum poch³onê³a J¹ ca³kowicie, oddawa³a siê jej z ogromn¹
pasj¹. Zaproponowa³am wtedy
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Janina Kupiec wród kole¿anek. Od
prawej: Alicja Wêgrzynek, Teresa
Iwanowska, Anna £awniczak.

Jance nocleg u siebie, chod nie
mog³am zapewniæ komfortu. Musia³ymy spaæ na jednej wersalce.
Tak zaczê³a siê nasza przyjañ.
Po lubie mojej córki w 1997
r., i wyprowadzeniu siê do mê¿a,
dysponowa³am drugim pokojem.
Nie by³o wiêc problemu, gdy musia³a zostaæ w Warszawie na nastêpny dzieñ. Mog³ymy wtedy
obejrzeæ jaki dobry film w sto³ecznych kinach, gdy¿ w Tarnowie,
zawsze czym zajêta, rzadko mia³a czas na rozrywkê. Przewa¿nie
jednak wraca³a do Tarnowa, bo
albo spieszy³a siê na jakie wa¿ne
zebranie ko³a PSL (wst¹pi³a do
stronnictwa dopiero po 1989 r.),
albo musia³a pomóc matce i bratu w gospodarstwie. Nigdy nie
zostawia³a rodziny w potrzebie.
Janeczka w ramach rewan¿u,
choæ nigdy o to nie zabiega³am,
zaprasza³a mnie do siebie, do Tar-

nowa, a od kiedy kupi³a w tym
miecie mieszkanie, mog³a to robiæ czêciej. Urz¹dzi³a je wygodnie i elegancko. Goci³am u Niej
kilkakrotnie.
W maju 2007 roku Janeczka
zorganizowa³a mi wspania³¹ wycieczkê ladami Jana Paw³a II. Zabra³ nas w tê podró¿ samochodem
pan Jacek Mierzwa (syn wybitnego ludowca Stanis³awa Mierzwy).
Jad¹c w kierunku Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej pozna³am
Ziemiê Krakowsk¹. W Wadowicach zwiedzilimy dom rodzinny
Jana Paw³a II i koció³ z pami¹tkow¹ chrzcielnic¹. Koció³ by³ w
trakcie remontu, sta³y rusztowania,
gdy¿ szykowano siê do przyjêcia
papie¿a Benedykta XVI, który ju¿
25 maja mia³ odwiedziæ Polskê.
Oczywicie musielimy spróbowaæ
papieskich kremówek, które by³y
serwowane w ka¿dej kawiarni w
Rynku. Nastêpnie uda³ymy siê w
stronê Kalwarii. Tutaj poszlimy
dró¿kami Jana Paw³a. Tylko
czêæ drogi uda³o nam siê przejæ,
gdy¿ czasu by³o ma³o i upa³ dawa³
siê we znaki. Nastêpnego dnia w
Krakowie, po modlitwie w Sanktuarium w. Faustyny w £agiewnikach, udalimy siê na zabytkowy
Cmentarz Rakowicki, gdzie spoczywa wielu s³awnych Polaków. Chodzi³ymy wród tych alej cmentarnych ca³e popo³udnie a¿ do wieczornego poci¹gu do Tarnowa.
Drugi mój pobyt u Janeczki, który bêdê pamiêta³a do koñca ¿ycia,
by³ w pocz¹tkach sierpnia 2008
roku. Spêdzi³am trzy dni na zwiedzaniu Tarnowa i Krakowa. Pamiêtam,
¿e by³y to piêkne, upalne dni.
cd. na str. 7
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Bêdziemy Ciê pamiêtaæ, Janeczko!
23 marca 2009 roku dotar³a
do nas, pracowników Ludowej
Spó³dzielni Wydawniczej, smutna
wiadomoæ: po d³ugiej i ciê¿kiej
chorobie odesz³a od nas nasza
Kole¿anka - Janina Kupiec.
Bardzo lubiana przez wszystkich pracowników i dzia³aczy samorz¹dowych LSW, do koñca
wierzy³a, ¿e przezwyciê¿y chorobê i powróci do nas, podejmie
przerwan¹ przed rokiem wspó³pracê z naszym wydawnictwem,
jako wieloletni cz³onek Spó³dzielni, w której dzia³a³a od 1990 roku.
Przysz³a wiêc w okresie trudnych przekszta³ceñ strukturalnych
tej zas³u¿onej firmy wydawniczej i
od pocz¹tku swej dzia³alnoci nale¿a³a do najbardziej aktywnych
dzia³aczy naszego samorz¹du. W
roku 1993 zosta³a wybrana do
Rady Nadzorczej LSW, gdzie objê³a funkcjê przewodnicz¹cej Ko-

misji Upowszechnienia Czytelnictwa. Funkcjê tê powierzano jej w
ka¿dej kolejnej kadencji.
Wywa¿one uwagi, sugestie i
propozycje Janeczki  jak J¹ z
sympati¹ nazywalimy  nie raz
wprowadzano do uchwa³ i zaleceñ
Rady Nadzorczej. Miêdzy innymi
gor¹co i z dobrym skutkiem zabiega³a o wydanie piêciotomowych Dzie³ wybranych Wincentego Witosa, wysoko ceni¹c zarówno pisarski jak i oratorski
kunszt ch³opskiego przywódcy.
Pogoda ducha i ¿yczliwoæ kole¿anki Kupiec, z wykszta³cenia
historyka, rzeczowoæ jej wypowiedzi i elegancja polemiki, sprawia³y, i¿ cieszy³a siê nie tylko niek³aman¹ sympati¹, ale ceniono J¹
tak¿e jako osobê, która przede
wszystkim mia³a na uwadze programowo-wydawnicze i ekonomiczne dobro wydawnictwa.

Nadal obecna w moim ¿yciu
cd. ze str. 6
Goci³a wtedy mnie i moj¹ siostrê. Pierwszego dnia, jak zwykle
w czasie ka¿dego mojego pobytu
w Tarnowie, Janeczka musia³a byæ
w Muzeum Wincentego Witosa.
Po za³atwieniu najpilniejszych
spraw uda³ymy siê do malowanej wsi w Zalipiu, a po po³udniu
na górê w. Marcina w Tarnowie.
Nastêpnego dnia pojecha³ymy do Krakowa. Janeczka, choæ
le siê czu³a po nieprzespanej nocy
z powodu bólu, stara³a siê tego nie
okazywaæ. Chcia³a, abym wynios³a z tego pobytu jak najmilsze
wspomnienia. Wieczorem odpro-

wadzi³ymy J¹ na poci¹g do Tarnowa. Nastêpnego dnia mia³a
odebraæ wa¿ne badanie, nie by³o
wiêc sensu, aby nocowa³a w Krakowie. Janka od d³u¿szego czasu
odczuwa³a ból w prawym boku.
Przeprowadzone do tej pory badania nic nie wykaza³y, a ból siê
nasila³. Ostatnio czu³a siê gorzej.
Nastêpnego dnia same zwiedza³ymy Kraków. W drodze powrotnej, ju¿ w poci¹gu do Warszawy otrzyma³am wiadomoæ, ¿e
Janeczka jest w szpitalu. By³o to
dla mnie szokiem. Nie spodziewa³am siê takiego zakoñczenia naszego pobytu u Janeczki.

Umiejêtnie potrafi³a broniæ powziêtych decyzji, nawet jeli pocz¹tkowo budzi³y sprzeciw pozosta³ych cz³onków Rady. Z regu³y
okazywa³o siê po czasie, ¿e racja
nale¿a³a do Niej...
Po³¹czeni wêz³em przyjani i
wspóln¹ prac¹ z Kole¿ank¹ Janin¹
Kupiec zawsze bêdziemy pamiêtali
J¹ jako cz³owieka prawego, wiernego swoim przekonaniom, szczerze
zainteresowanego dniem dzisiejszym
i przysz³oci¹ Ludowej Spó³dzielni
Wydawniczej, dbaj¹cego te¿ o dobre imiê ludowej oficyny. Na Janeczkê moglimy liczyæ w ka¿dej sprawie, równie¿ niedotycz¹cej spraw
edytorskich i ekonomicznych.
Zapamiêtamy tak¿e Jej spokój i pogodê ducha, cichy, przyjazny i koj¹cy g³os.
Kole¿anki i koledzy
z LSW

Rozpoczê³a siê walka o Jej
¿ycie. Choæ od pocz¹tku wiedzia³a, ¿e ma niewielkie szanse, nie
poddawa³a siê. Jeszcze na tydzieñ
przed mierci¹ zadzwoni³a do
mnie ze szpitala z prob¹ o napisanie do Piasta krótkiego sprawozdania z sesji powiêconej rocznicy Sejmu Ustawodawczego, która odby³a siê w sejmie. Wtedy nie
przypuszcza³am, ¿e to jest ostatnia nasza rozmowa.
Bardzo brakuje mi Janeczki.
Jeszcze dwiêczy mi w uszach Jej
mi³y, piewny g³os, gdy przez telefon wita³a mnie s³owami: Czeæ
Tereniu, jutro bêdê w Warszawie.
Teresa Iwanowska
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Chwila wieczna mieszka w ka¿dej chwili
Niespodziewana mieræ Kole¿anki JASI KUPIEC uwiadomi³a
mi proroczoæ wersetu wiersza Józefa Barana:
Chwila wieczna mieszka w
ka¿dej chwili.
Ale jak ¿yæ, aby pozosta³y po
nas trwa³e, dobre lady?
Mylê, ¿e Jasia w naturalny
sposób, ¿yj¹c tu i teraz, posiad³a
tê umiejêtnoæ, w dodatku znakomicie wype³ni³a rolê Koryfeusza
wielkiej myli i czynów Wincentego Witosa. Za Jej przyczyn¹ DOM
WINCENTEGO WITOSA by³
wa¿ny zarówno dla m³odych poszukuj¹cych prawdy jak i najstarszych dzia³aczy ludowych. Pomog³a Jej w tym wiedza historyczna,
inteligencja, umiejêtnoæ gromadzenia wokó³ placówki wartociowych ludzi. Z maleñkiej Witosowej zagrody uczyni³a centrum
myli politycznej Witosa, pokaza³a, czym dla Wójta z Wierzchos³awic by³a s³u¿ba Polsce, dba³oæ o
naród, wolnoæ, o zgodê buduj¹c¹
pomylnoæ OJCZYZNY. Dla tysiêcy starych dzia³aczy ludowych
z kraju i zagranicy dom Witosa by³
swoistym sanktuarium, nad którym nale¿a³o z pietyzmem i m¹droci¹ czuwaæ. Jasia potrafi³a to
znakomicie czyniæ.
Moje obowi¹zki zawodowe
(przez dwadziecia cztery lata by³am dyrektork¹ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie)
oraz przywi¹zanie do tradycji ludowcowej spowodowa³y, ¿e z chêci¹, wraz z tarnowskimi bibliotekarzami, korzysta³am z propono-
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wanych przez Muzeum Wincentego Witosa form poznawania historii Ruchu Ludowego. cilej z t¹
placówk¹ i jej Kierowniczk¹ wspó³pracowa³am od 1984 roku. Pamiêtam jesienn¹ sesjê zwi¹zan¹ z
60. rocznic¹ przyznania W³. St.
Reymontowi Literackiej Nagrody
Nobla, na któr¹ Muzeum zaprosi³o du¿¹ grupê pisarzy, krytyków
literackich, etnografów - nale¿¹cych do tzw. nurtu ch³opskiego.
Niektórych goci Muzeum - Tadeusza Nowaka, Tadeusza Mocarskiego, Rocha Sulimê i innych zaprosi³am na spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej, w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Tarnowie i w innych
miejscowociach. Ca³a ta sesja i
te spotkania by³y bardzo po¿ytecznymi przedsiêwziêciami kulturalnymi.
Dziesiêæ lat póniej - w 1994
roku, we wspó³pracy z Jasi¹, zorganizowa³am w Wierzchos³awi-

cach wyjazdowe posiedzenie
cz³onków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okrêgu Tarnowskiego. S³u¿y³o ono zapoznaniu siê
z Muzeum, z jego zasobami i histori¹. Przewodniczk¹ po Muzeum
by³a Jasia Kupiec, ona te¿ wyg³osi³a nam prelekcjê o W. Witosie w
120. rocznicê urodzin polityka.
Nasza wizyta zosta³a odnotowana
i uwieczniona w muzealnej Kronice pod dat¹ 11 padziernika
1994r.
W tym samym roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w
Tarnowie, we wspó³pracy z Ambasad¹ Królestwa Szwecji w Warszawie, zorganizowa³am piêkn¹
wystawê - Literacka Nagroda Nobla na przestrzeni wieku. Czêæ
wystawy dotycz¹ca W³. Reymonta zosta³a znacz¹co wzbogacona
dziêki udostêpnieniu przez wierzchos³awickie Muzeum kopii fotogramów i artyku³ów prasowych
dotycz¹cych Do¿ynek Reymon-

25  lecie pracy Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach,
22 czerwiec1997r.
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towskich, które odby³y siê w
Wierzchos³awicach w 1925 roku
na zaproszenie Wincentego Witosa.
Do¿ynki Reymontowskie wielokrotnie by³y przez Muzeum przypominane, z korzyci¹ dla rodowiska. Zawsze chêtnie - zarówno
w 2000r. jak i w 2005r. - w nich
uczestniczy³am. Na tych spotkaniach mo¿na by³o wys³uchaæ
wietnych wyk³adów, np. prof.
Franciszka Ziejki, Barbary Koc,
Stanis³awa Burkota ( rok 2000),
lub uczestniczyæ - jak w 2005 roku
- w nadaniu Gminnej Bibliotece
Publicznej w Wierzchos³awicach
imienia W³adys³awa St. REYMONTA. Uroczystoci tej towarzyszy³o ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej. Obydwie uroczystoci,
którym towarzyszy³y wystêpy znanych aktorów scen warszawskich
i tarnowskich oraz wystêpy miejscowych zespo³ów artystycznych,
dostarcza³y niezapomnianych
prze¿yæ, dziêki czemu g³êbiej zapad³y w pamiêæ.
Kolejne interesuj¹ce spotkanie zorganizowane w Muzeum z
inspiracji Jasi to sesja powiêcona Prymasowi Tysi¹clecia, jego relacjom z polsk¹ wsi¹ i Ziemi¹ Tarnowsk¹. Wród referuj¹cych ten
temat byli m.in. Tadeusz Krawczak, O.K. Plebanek, Franciszek
Kieæ i pisz¹ca to wspomnienie.
Spotkanie to, jak i wiele poprzednich, odbywa³o siê przy udziale
kilkudziesiêciu osób. Towarzyszy³a mu prezentacja wydawnictw
dotycz¹cych Ruchu Ludowego i
publikacji Towarzystwa Przyjació³
Muzeum W. Witosa. Sesje, wyk³ady i spotkania, organizowane
przez Jasiê, zawsze s³u¿y³y poszerzaniu wiedzy, wymianie myli,
poznaniu ciekawych filmów (np.

Otwarcie wystawy: Ku pamiêci, ku nauce, ku wiadomoci  powiêconej Kardyna³owi Stefanowi Wyszyñskiemu, 15 grudzieñ 2001 r.

z pogrzebu W. Witosa), czy odnowieniu znajomoci dzia³aczy rozsianych niemal po ca³ej Polsce,
którzy rzadko, z racji odleg³oci i
wieku, mogli siê spotkaæ. Tê okazjê dawa³y coroczne Zaduszki Witosowe. Podczas takich niezwyk³ych spotkañ widaæ jak ludziom
potrzebne s¹ osobiste kontakty,
rozmowy, poczucie si³y, jakie daje
grupa.
Wród interesuj¹cych wystaw
organizowanych w Muzeum w
Wierzchos³awicach pamiêtam i tê
zaprezentowan¹ w obejciu zagrody Witosa - 23 sierpnia 2003r.
Mia³a na celu przedstawiæ XXXlecie pracy Muzeum i Towarzystwa, pokazaæ ludzi, którzy bywali
na dziesi¹tkach wyk³adów i spotkañ, potrafili trwaæ przy Towarzystwie w najtrudniejszych czasach.
Przyznam, ¿e przednia to by³a galeria! Przy zwiedzaniu tej wystawy
Kole¿anka Jasia zwróci³a moj¹
uwagê na fotografiê przedstawiaj¹c¹ osobê profesora UJ Jana Hulewicza, prywatnie - ojca mojego

ziêcia Adama, który by³ zapraszany na zebrania Towarzystwa przez
mec. Stanis³awa Mierzwê.
Ogromn¹ zas³ug¹ Jasi by³a
praca uwieñczona ods³oniêciem
obelisku Wincentego Witosa w
Gródku, na terenie Republiki Czeskiej, 4 padziernika 2003r. Ten
obelisk upamiêtnia³ emigracjê W.
Witosa w Czechach. Uczestniczy³am w tym podnios³ym wydarzeniu, doskonale zorganizowanym
pod wzglêdem przekazanych treci historycznych, przy interesuj¹cej artystycznej oprawie. Spotkanie mia³o charakter miêdzynarodowy, zawiera³o wiele elementów
dyplomatycznych. Merytorycznie
i logistycznie by³o trudne do ogarniêcia, tymczasem ta krucha, delikatna kobieta doskonale sobie ze
wszystkim poradzi³a.
Pamiêtam tak¿e wystawy zorganizowane w Muzeum Okrêgowym w Tarnowie, we wspó³pracy
z Muzeum W. Witosa, których komisarzem by³a Kierowniczka z
wierzchos³awickiego Muzeum
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Otwarcie wystawy: Witos a wojna, 11 padziernik 1999r.

(1999 r. - Witos a wojna, 2005 r.
- Ostatnia droga W. Witosa).
W mojej pamiêci Jasia pozostanie jako wiecznie zapracowana, zajêta coraz to now¹ spraw¹,
s³u¿¹c¹ prawdzie historycznej o
Ruchu Ludowym. Wszystko robi³a z ogromnym zaanga¿owaniem,
zapa³em i przekonaniem. Opowiada³a mi o spotkaniach w Zak³adzie
Ruchu Ludowego w Warszawie, o
staraniach u ministra Podkañskiego o rodki na remont dachu i zagrody w Wierzchos³awicach, o
swojej dzia³alnoci w Radzie Nadzorczej Ludowej Spó³dzielni Wydawniczej. W³¹czy³a mnie do pisania w Piacie ma³ych tekstów
promuj¹cych ksi¹¿ki lub postaci
wa¿nych dla naszej, nie tylko ludowcowej, wiadomoci.
Z pewnoci¹ nie by³o jej ³atwo
pracowaæ w takiej czêci s³u¿by
muzealnej, która w³adzy politycznej w Polsce przez wiele lat wydawa³a siê nieistotna, czy wrêcz nie-
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bezpieczna. Przetrwa³a trudne
chwile, gdy¿ by³a wspierana przez
dyrektora Muzeum Okrêgowego
i innych przyzwoitych ludzi.
Jakim by³a cz³owiekiem? Zapamiêtam J¹ jako osobê zawsze
umiechniêt¹, ¿yczliw¹ ludziom,
bardzo kole¿eñsk¹, przywi¹zan¹
do rodziny. Wiem, ¿e chocia¿ mia³a ma³o wolnego czasu, stara³a siê
wyje¿d¿aæ do domu rodzinnego w
Delastowicach, by pomagaæ bratu w gospodarstwie. Martwi³a siê
o bliskich, kiedy chorowali lub
mieli k³opoty, zastanawia³a siê,
dlaczego nie postara³a siê o wiêksze mieszkanie w Tarnowie, ¿eby
w przysz³oci by³o im z bratem wygodniej w nim mieszkaæ.
Ostatnie spotkanie, w którym
uczestniczy³a, to sesja w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie w
dniu 17.XII. 2008 r., powiêcona
prof. Stanis³awowi Pigoniowi w
40-t¹ rocznicê mierci profesora.
Mimo, ¿e od kilku miesiêcy leczy-

³a siê, co wp³ywa³o na jej samopoczucie, na sesjê pojecha³a, nawet rozmawia³a z synami prof.
Pigonia, informuj¹c ich o ciekawych materia³ach posiadanych w
Muzeum na temat ojca.
Zdawa³a sobie sprawê z tego,
¿e stan jej zdrowia jest powa¿ny, ale
by³a pe³na wiary, ¿e chorobê pokona. Po ka¿dym zabiegu w krótkim
czasie wraca³a do pracy, dzia³aj¹c z
pe³n¹ determinacj¹, jakby nie pamiêta³a o nieuchronnym. Jeszcze w
po³owie marca 2009r. telefonicznie
przekaza³a probê przez kole¿anki
z Muzeum, ¿ebym napisa³a do Piasta o ksi¹¿ce B. Olak Testament
Wincentego Witosa. Probê Jasi
spe³ni³am. Szokiem dla mnie by³
telefon z Muzeum o Jej mierci, która nast¹pi³a 23 marca 2009r. Choroba uniemo¿liwi³a mi udzia³ w ostatniej drodze Jasi.
W Parafii Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Tarnowie, do której nale¿ê, w intencji .p. JANINY KUPIEC 19 kwietnia br., w Niedzielê
Mi³osierdzia Bo¿ego, zosta³a odprawiona Msza wiêta, w której
uczestniczyli jej przyjaciele z Muzeum oraz prezes Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum.
Mylê, ¿e oddaj¹c swe m³ode
¿ycie Bogu mog³aby Jasia zwróciæ siê do Stwórcy s³owami wiersza ks. Jana Twardowskiego:
zamiast mierci
racz z umiechem
przyj¹æ Panie
pod Twe stopy
¿ycie moje
jak ró¿aniec
Jestem dumna, ¿e zna³am tak
cudown¹ i wartociow¹ Osobê.
Zofia Rogowska
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Pe³na ³agodnoci i ¿yczliwoci
Janinê Kupiec pozna³em w
Krakowie w 2004 roku podczas 17
Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich. Przedstawi³ mnie Jej dr
Tadeusz Krawczuk  dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Rozmawialimy wtedy zarówno o
problemach historyczno-archiwalnych jak i o Jej studiach w Krakowie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Z Wydzia³em tym by³em wczeniej zwi¹zany poprzez kontakty z prof. dr
hab. Helen¹ Madurowicz-Urbanowsk¹ i jej zespo³em badaj¹cym
problemy demografii historycznej
Galicji. Janinê zagadnienia demografii mniej interesowa³y, zajmowa³a
siê bowiem histori¹ Ruchu Ludowego, co by³o zwi¹zane z Jej bie¿¹c¹
prac¹ zawodow¹. Jednak znalelimy wspólny jêzyk jako historycy, pomimo, ¿e nie mielimy wówczas mo¿liwoci nawi¹zania bli¿szych kontaktów naukowych. Zapamiêta³em Janinê jako osobê subteln¹ i pe³n¹ zapa³u do pracy twórczej zarówno w kierowanej przez
Ni¹ placówce jak i w d¹¿eniu do

wykazania siê w³asnymi opracowaniami naukowymi.
Kolejny raz spotka³em Janinê
podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pu³tusku, we
wrzeniu 2006 roku. Zaproponowa³a mi wtedy wst¹pienie do Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach,
co przyj¹³em z zadowoleniem. W
koñcu padziernika otrzyma³em legitymacjê cz³onkowstwa Towarzystwa nr 1081, datowan¹ 26. X.
2006 r. Od koñca tego¿ roku regularnie otrzymywa³em drog¹ pocztow¹ biuletyny Towarzystwa pn.
Piast, zaproszenia na Zaduszki
Witosowe i na Walne Zgromadzenia cz³onków Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa.
Z ró¿nych powodów nie mog³em
przyje¿d¿aæ na te spotkania i uroczystoci, chocia¿ mia³em zamiar w
nich uczestniczyæ razem z Teres¹
Iwanowsk¹  pracownikiem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
Otrzyma³em od Janiny piêkn¹
publikacjê Wierzchos³awice - Dzieje

wsi i gminy w opracowaniu Feliksa
Kiryka i Zygmunta Ruty, opart¹ na
bogatym materiale archiwalnym i obszernej literaturze. W zamian ze swej
strony zacz¹³em posy³aæ dla Muzeum
Wincentego Witosa, na rêce Janiny,
publikacje historyczno-statystyczne wydawane przez G³ówny Urz¹d Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, m.in. z serii Historia Polski
w liczbach zeszyt pt. Ludnoæ. Terytorium, czy te¿ 400 lat sto³ecznoci Warszawy w wietle statystyki.
Przeprowadzi³em te¿ kwerendê wród
publikacji i czasopism znajduj¹cych siê
w zbiorach Biblioteki GUS pod k¹tem
znalezienia w nich informacji i artyku³ów dotycz¹cych Wierzchos³awic. Wykonywa³em ich kserokopie i równie¿
posy³a³em do Muzeum Wincentego
Witosa, na rêce Janiny. By³y to g³ównie dane liczbowe dotycz¹ce wyników
spisów ludnoci, m.in. spisu ludnoci
Galicji w 1808 r. (w którym s¹ dane
tak¿e dla Wierzchos³awic).
Póniej z Janin¹ kontaktowa³em
siê doæ czêsto telefonicznie, wymieniaj¹c informacjê o sesjach naukowych, czy te¿ posy³aj¹c wzajemnie
¿yczenia z okazji ró¿nych wi¹t.
Ostatni raz rozmawia³em z Janin¹ w marcu 2009 r., kiedy le¿a³a
ju¿ w szpitalu. Z Jej g³osu nie mo¿na by³o poznaæ, ¿e jest tak ciê¿ko
chora, bowiem mówi³a bardzo spokojnie i rzeczowo. Wydaje mi siê,
¿e jeszcze wtedy nie spodziewa³a siê
najgorszego.
Zapamiêta³em J¹ jako osobê pe³n¹
¿ycia, ³agodn¹ i ¿yczliw¹ dla ludzi.
Jan Berger

Do¿ynki Reymontowskie, 18 wrzesieñ 2005r. Janina Kupiec
przed Kaplic¹ W.Witosa

Jan Berger  historyk, archiwista, d³ugoletni kierownik Archiwum G³ównego Urzêdu Statystycznego, autor wielu prac m.in. z zakresu historii polskiej
statystyki i tematyki zwi¹zanej z histori¹ Warszawy i innych miast; cz³onek
kilku towarzystw naukowych i popularno-naukowych.
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Nasze pismo ma piêæ lat!

Oto mija piêæ lat od powstania biuletynu Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach. Pierwszy numer pisma
ukaza³ siê na Walne Zgromadzenie cz³onków Towarzystwa
w 2004 roku, z nadziej¹, ¿e
mimo skromnej szaty uda siê
mu zdobyæ akceptacjê czytelników i aprobatê cz³onków Towarzystwa. W tytule swoim nawi¹zuje do Piasta, gazety za³o¿onej koñcem 1913 roku,
która sta³a siê pismem stronnictwa kierowanego przez Wincentego Witosa, nadaj¹c temu
stronnictwu nazwê PSL Piast.
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W tym miejscu nale¿y
wspomnieæ nieobecn¹ wród
nas Janinê Kupiec, z której to
inicjatywy pismo powsta³o,
która by³a jego redaktorem i
autorem wielu artyku³ów. Kole¿anka Jasia by³a przekonana, ¿e wydawanie w³asnej gazety wype³ni lukê informacyjn¹ w dzia³alnoci Towarzystwa i przyczyni siê do rozpowszechniania wiedzy o jego
pracy.
Nasz biuletyn jest otwarty
dla wszystkich, którzy zechcieliby uczestniczyæ w jego redagowaniu, utrwalaæ w nim swoje ¿yciowe dowiadczenia. W

swoich artyku³ach Piast z zagrody Wincentego Witosa
przypomina zarówno o pocz¹tkach dzia³alnoci naszego
Towarzystwa, jego znaczeniu
w historii Ruchu Ludowego,
jak i jego bie¿¹cej pracy oraz
planach na przysz³oæ. Przypomina równie¿ o zasadach
jakimi powinien kierowaæ siê
Ruch Ludowy.
Biuletyn jest pismem ukazuj¹cym siê kilka razy w roku,
zazwyczaj na Walne Zgromadzenie Towarzystwa, Zaduszki
Witosowe oraz wiêta Bo¿ego
Narodzenia i wiêta Wielkanocne. W okresie tych kilku lat

utrwali³y siê pewne sta³e elementy czasopisma. Poza informacjami o bie¿¹cej pracy Zarz¹du Towarzystwa i Muzeum
Wincentego Witosa, wspomina siê rocznice zwi¹zane z Witosem oraz wybitnymi ludowcami, jak równie¿ wa¿ne wydarzenia z historii Polski i samego Ruchu Ludowego.
Umieszczane s¹ wspomnienia
zwi¹zane ze wiêtami kocielnymi i pañstwowymi. Informuje siê o corocznym Walnym
Zgromadzeniu oraz obchodach
Zaduszek Witosowych. Sta³ym
elementem pisma s¹ rozwa¿ania z pogranicza polityki prezesa Ryszarda Ochwata, listy
do Piasta  uwagi polityczne, kolumna Nasz Patron, w
której publikuje siê informacje
o szko³ach nosz¹cych imiê W.
Witosa, ponadto  zaproszenie
do lektury, w której kol. Zofia
Rogowska przybli¿a nam kolejne interesuj¹ce publikacje
ksi¹¿kowe.
Wiele miejsca nasz biuletyn powiêci³ bolesnej sprawie
sprzeda¿y Uniwersytetu Ludowego w Wierzchos³awicach.
Przypomniano historiê i znaczenie tej tak wa¿nej dla rozwoju wsi placówki. Obszernie
informowalimy o najwa¿niejszych inicjatywach Towarzystwa, w tym o ods³oniêciu w
Gródku (Czechy) obelisku Wincentego Witosa, bêd¹cego
upamiêtnieniem okresu emigracji Witosa w tym kraju. Ponadto - o obchodach rocznicy
mierci Witosa, urodzin i
mierci Stanis³awa Mierzwy,

rocznicy Procesu Krakowskiego i sfa³szowanych wyborów
1947 roku, oraz wielu innych.
Z artyku³ów wspomnieniowych szczególne znaczenie
maj¹ te pisane przez Prezesa
Honorowego naszego Towarzystwa kol. Franciszka Kiecia,
a tak¿e materia³y udostêpnione przez synów Stanis³awa
Mierzwy, w tym artyku³y Jacka Mierzwy.
Nale¿y zwróciæ uwagê na
wielkie zaanga¿owanie pracowników Muzeum Wincentego Witosa w redagowanie biuletynu  Moniki Machalskiej,
Doroty Kêdzior i od kilku miesiêcy Janusza Skickiego. Kol.
Skicki pisze równie¿ artyku³y.
Zaanga¿owanie to widoczne
by³o zw³aszcza podczas choroby i po mierci Janiny Kupiec.
Swoim dziennikarskim dowiadczeniem dzieli siê pan
Marian Suda, pomagaj¹c przy
pracach redakcyjnych. Nasz
Piast ukazywa³ siê pocz¹tkowo w kolorze czarno  bia³ym;
od pocz¹tku 2007 roku ok³adki s¹ kolorowe.
Przysz³oæ Piasta z zagrody Wincentego Witosa bêdzie zale¿a³a w szczególnoci
od nas, cz³onków Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa, od naszego
zaanga¿owania w przysy³anie
materia³ów do kolejnych artyku³ów oraz udzielania pomocy finansowej, bez której wydawanie pisma bêdzie niemo¿liwe.
(jch)

Uroczystoæ
w Motyczu
17 maja w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu k. Lublina odby³y siê uroczystoci oddania czêci nowo wybudowanej szko³y.
Uroczystoæ zgromadzi³a
liczn¹ rzeszê przyjació³, sympatyków miejscowoci, szko³y i lokalnych znamienitych osób. Udzia³
wziêli m.in.: arcybiskup Boles³aw
Pylak, ksi¹dz prof. Henryk Misztal
z KUL - rodak tej wsi, pos³owie na
Sejm RP - Edward Wojtas i Jan
£opata (klub PSL), wiceminister
edukacji  Zbigniew W³odkowski,
wiceprezes NFOSiGW - Jan Wiater oraz przedstawiciele samorz¹dów, szkó³ z terenu gminy Konopnicka i powiatu lubelskiego.
Zarówno szko³a jak i miejscowoæ imponuj¹ aktywnoci¹,
zgodn¹ realizacj¹ ambitnych planów i zadañ. Szko³a ma orkiestrê
dêt¹, zespó³ folklorystyczny, jest
aktywna na wielu obszarach.
Szko³a otrzyma³a imiê Wincentego Witosa 18. czerwca 2000
r. - w 70. rocznicê oddania jej do
u¿ytku. Uroczyst¹ mszê w. odprawi³ wówczas równie¿ ks. arcybiskup Boles³aw Pylak.
Motycz to miejscowoæ, której mieszkañcy s¹ godni, by czuæ
siê spadkobiercami idei Wincentego Witosa, by powierzyæ im realizacjê has³a tej uroczystoci A
Polska winna trwaæ wiecznie i
ca³ego testamentu Wincentego
Witosa z roku 1945 r.
W³adzom samorz¹dowym, dyrekcji szko³y i gronu pedagogicznemu oraz opiekunom tej piêknej
miejscowoci nale¿¹ siê wyrazy
uznania.
R.O.
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Postulaty i rzeczywistoæ  szko³y rolnicze w Polsce
 Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkó³ Rolniczych
W dniach 30-31 marca 2009
roku w widnicy, w woj. Dolnol¹skim, odby³a siê zaplanowana
na dwa dni Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkó³ Rolniczych  powiêcona problemom
i dylematom, z którymi borykaj¹
siê szko³y rolnicze w Polsce, wobec zmieniaj¹cych siê realiów
edukacyjnych w tego typu placówkach. G³ównymi jej organizatorami byli: Zespó³ Szkó³ Rolniczych Centrum w Mokrzeszowie, przy wspó³pracy z Dolnol¹skim Centrum Hurtu Rolno-Spo¿ywczego S.A. we Wroc³awiu.
Konferencjê swoim przybyciem uwietni³ wicepremier rz¹du RP - Waldemar Pawlak, który
jeszcze przed obradami, w siedzibie Zespo³u Szkó³ Rolnicze Centrum w Mokrzeszowie, spotka³
siê z m³odzie¿¹ szkoln¹ i ceremonialnie odznaczy³ sztandar szko³y
medalem imienia W.Witosa, który jest - wed³ug wicepremiera ukoronowaniem d³ugoletniej i
dynamicznej dzia³alnoæ palcówki oraz pomys³owej pracy z
m³odzie¿¹.
Ewa Kierzkowska  wiceprezes Naczelnego Komitetu
Wykonawczego PSL, wraz z wicepremierem, spotka³a siê z w³adzami samorz¹dowymi miasta
widnica. W swoich wyst¹pieniach obydwoje przekonywali o
pozytywnych drogach rozwoju
polskiego rolnictwa.
Rolnictwo nawet w dobie
kryzysu ma przysz³oæ. Trzeba
jednak wypracowaæ zmiany, s³u14

Grono pedagogiczne i uczestnicy konferencji

¿¹ce rozwojowi szkó³ rolniczych.
Do tego potrzeba osób z konkretnym wykszta³ceniem. Przekszta³cenia powinny byæ rewolucyjne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb, a nie fanaberii
reformatorów. Z w³asnych obserwacji mogê stwierdziæ, ¿e
gimnazjum nie by³o najszczêliwszym rozwi¹zaniem. Stworzono m³odzie¿y trzyletni przedsionek do szaleñstw, a nie do
nauki  stwierdzi³ wicepremier.
W konferencji uczestniczyli
ponadto przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
osobach: wiceministra Artura
£awniczaka oraz Dyrektora Departamentu Doradztwa, Owiaty
Rolniczej i Nauki Marii Sondij
 Korulczyk. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowa³
wiceminister Zbigniew W³od-

kowski. Nie zabrak³o dyrektorów z 34 szkó³ rolniczych z ca³ej
Polski oraz przedstawicieli Muzeum Historii Ruchu Ludowego
w Wilanowie, Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Warszawie i Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach.
Po pierwszej czêci, podczas
której wyg³oszono referaty, zaproszeni gocie zwiedzili kompleks
budynków siedziby szko³y w Mokrzeszowie, z szeroko pojêtym
zapleczem kszta³cenia praktycznego, które w g³ównej mierze
spe³nia funkcjê bazy dydaktycznej
dla ucz¹cej siê w nim m³odzie¿y.
Uczniowie, wraz z nauczycielami,
przygotowali szereg atrakcji artystycznych, m. in. wystêp Zespo³u Pieni i Tañca Mokrzeszów.
W drugim dniu konferencji odby³y siê otwarte lekcje pokazowe,

prowadzone przez nauczycieli
szkolnych, z u¿yciem nowatorskich tablic interaktywnych. Warto bowiem zaznaczyæ, ¿e Zespó³
Szkó³ w Mokrzeszowie jest jedyn¹
tego typu placówk¹ w rejonie
Dolnego l¹ska, która wykorzystuje na szerok¹ skalê nowoczesn¹ pomoc dydaktyczn¹, jak¹
jest ³¹czenie tradycyjnego wyk³adu z prezentacj¹ materia³ów multimedialnych, którymi dysponuje
nauczyciel. Myl¹ przewodni¹
zorganizowanej konferencji by³o
nawi¹zanie wspó³pracy ze szko³ami nosz¹cymi imiê Wincentego
Witosa, który jest tak¿e patronem
szko³y w Mokrzeszowie, oraz wytyczenie kierunków i p³aszczyzn
wspó³pracy wszystkich szkó³ rolniczych w Polsce.
Obecnie na terenie ca³ego
kraju dzia³a 60 szkó³ nosz¹cych
imiê Wincentego Witosa, do których uczêszcza ³¹cznie ponad 10
tysiêcy uczniów w wieku od 7 do
19 roku ¿ycia. Warto zaznaczyæ,
¿e a¿ 32 szko³y, którym patronuje Witos, s¹ szko³ami podstawowymi, pozosta³e to dwie szko³y
gimnazjalne i a¿ 25 szkó³ ponadgimnazjalnych, z których ponad
po³owê stanowi¹ szko³y zawodowe i techniczne, przewa¿nie o
profilu rolniczym1 . Ponad ¾ placówek szkolnych, którym patronuje Witos, to szko³y podstawowe znajduj¹ce siê na terenach
wiejskich lub gminnych licz¹cych
do czterech tysiêcy mieszkañców.
Wi¹¿e siê to z faktem, ¿e szko³y
te wyrasta³y i czerpa³y zapewne z
tradycji dawnych szkó³ ludowych,
które dzia³a³y wczeniej na okolicznych terenach. Szko³y ponadgimnazjalne lokowane s¹ prze-

wa¿nie w miastach i miasteczkach, sama bowiem istota tego
typu szkó³ powoduje, ¿e musz¹
one znajdowaæ siê na obszarze
silnie zurbanizowanym, aby mog³y sobie zapewniæ racjê bytu.
Statystycznie najwiêcej szkó³
imienia W. Witosa znajduje siê w
województwach ma³opolskim i
podkarpackim. Zdaje siê to potwierdzaæ opiniê, ¿e ziemie ma³opolska i podkarpacka by³y najbardziej prê¿nymi orodkami politycznymi i kulturowymi Ruchu
Ludowego w Polsce2 .
Alina Fitowa twierdzi, ¿e
orodek ma³opolski silny by³ nie
tylko liczebnoci¹, ale tak¿e tradycj¹. Tam mia³a bowiem swoj¹
siedzibê kolebka polskiego agraryzmu. Tutaj mia³y miejsce najostrzejsze wyst¹pienia ch³opskie
przeciw rz¹dom sanacyjnym w
II Rzeczypospolitej, jak strajki
(Wielka Manifestacja w Nowosielcach) w 1936 roku, strajk rolny z 1937 roku. Tutaj najobficiej la³a siê ch³opska krew i najwiêcej by³o ofiar w walce o sprawiedliwoæ spo³eczn¹. Tutaj
ruch ten by³ najbardziej ch³opski i najbardziej wewnêtrznie
zwarty pod wzglêdem wiadomoci historycznej3 .
Z powy¿szych relacji wynika,
¿e ziemia dolnol¹ska równie
mocno i aktywnie reprezentowana jest przez szko³y nosz¹ce imiê
Witosa. Ma to swoje uzasadnienie, gdy¿ w przedwojennej strukturze organizacyjnej Stronnictwo
Ludowe Ma³opolska wraz ze l¹skiem tworzy³y jeden obwód, na
którego czele od 1931 r. sta³ sam
Witos. Ma³opolska-Podkarpaciel¹sk by³ to pod wzglêdem tery-

torialnym najwiêkszy, licz¹cy
piêæ województw, okrêg, który
zrzesza³ ogó³em po³owê cz³onków ca³ego stronnictwa, mianowicie 90 tys. osób.4
Muzeum w Wierzchos³awicach, bêd¹c inicjatorem programu wspó³pracy miêdzyszkolnej
i jego g³ównym kontynuatorem,
stara siê w miarê mo¿liwoci aktywizowaæ placówki szkolne do
jeszcze bli¿szej wspó³pracy i
daje mo¿liwoæ zapoznania siê
ka¿demu z bogat¹ ofert¹ edukacyjn¹ szkó³, które obra³y za
swojego patrona w³anie Witosa, m.in. poprzez regularne publikowanie materia³ów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ szkó³ w biuletynie Towarzystwa Przyjació³
Muzeum Wincentego Witosa
pt. Piast z Zagrody Wincentego Witosa. W tej chwili na
³amach Piasta swój dorobek
edukacyjny i kulturowy zaprezentowa³o ju¿ 16 szkó³. Taka
forma wyra¿ania swoich ambicji pozwala trafiæ do szerokiego grona odbiorców, a jednoczenie podkrela walory edukacyjne prezentowanych szkó³.
Janusz Skicki
1. A¿ 19 z poród 25 placówek ponadgimnazjalnych to szko³y
o profilu rolniczym.
2. Kraków w latach 19451948 liczy³ oko³o 30 tys. cz³onków PSL, Podkarpacie z Rzeszowem na czele by³o ojczyzn¹ Stronnictwa Ludowego.
3. A. Fitowa, Ruch ludowy
w Ma³opolsce i na l¹sku 19391945.Warszawa 1987, s.68.
4. Tam¿e.
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Uroczystoæ pogrzebowa .p. Janiny Kupiec
Delastowice 26.03.2009 r.

Piast z zagrody Wincentego Witosa
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