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Wacław Lipiński

Biografia
urodził się 28 września 1896 r. w Łodzi. W ruchu niepodległościowym
działał już jako uczeń gimnazjum, należał do założycieli łódzkiego
skautingu, był członkiem Polskich Drużyn Strzeleckich. Od października
1914 r. służył w 5. pp I Brygady Legionów Polskich, z którym przeszedł
cały szlak bojowy I Brygady. Uniknąwszy internowania po kryzysie
przysięgowym w lipcu 1917 r., znalazł się w Krakowie, działał w POW.



Brał udział w obronie Lwowa. Wraz z innymi akademikami otrzymał
specjalne podziękowanie od komendanta miasta kpt. Czesława
Mączyńskiego. W dalszych walkach pod Lwowem, w lutym 1919 r.
został ranny pod Krzywczycami. Po wyleczeniu, awansowany do
stopnia podporucznika, uczestniczył w wojnie z bolszewikami. Za walkę
o niepodległość Polski został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl.,
Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie). Po
wojnie ukończył studia na Wydziale Prawa UJ. W 1927 r. został
awansowany do stopnia majora i przeniesiony do Warszawy. Objął
kierownictwo działu polskich formacji zbrojnych lat I wojny światowej w
Wojskowym Biurze Historycznym, z zadaniem zorganizowania badań
nad historią polskiego czynu zbrojnego przed I wojną i w czasie jej
trwania. Później został skarbnikiem Instytutu Badania Najnowszej
Historii Polski i członkiem jego Zarządu, następnie sekretarzem
wydawanej przez Instytut „Niepodległości”, a w 1934 r. – sekretarzem
generalnym tej placówki. Opublikował wiele prac historycznych. W
1937 r. otrzymał habilitację i docenturę na Uniwersytecie im. Jana
Kazimierza we Lwowie. W styczniu 1939 r. został awansowany do
stopnia podpułkownika i przeniesiony w stan spoczynku.

Po wybuchu wojny, na własne życzenie Lipiński pozostał w Warszawie i
objął stanowisko szefa propagandy Dowództwa Obrony Warszawy.
Aktywny na wielu odcinkach walki, przez cały okres obrony stolicy
pełnił swoją służbę z największym poświęceniem. Jego nazwisko
zestawiano wówczas często z nazwiskiem prezydenta Stefana
Starzyńskiego, z którym blisko współpracował. Podobnie jak on,
codziennie przemawiał przez radio do mieszkańców stolicy i broniących
jej żołnierzy, oddziaływał na nastroje w duchu utrzymania woli walki,
bez względu na komplikującą się sytuację ogólną. Należał do
zdecydowanych zwolenników obrony stolicy. 29 września 1939 r., po
kapitulacji stolicy, w „Kurierze Warszawskim” pisano: „Warszawa umie
być wdzięczna i nigdy nie zapomni tego, co dla niej zrobił jej prezydent
– budowniczy i prezydent – obrońca, major Stefan Starzyński. Nie
zapomni także o pułkowniku Wacławie Lipińskim, który przez prawie
trzy tygodnie pobudzał nas do walki i ofiarności”. Niestety do dziś
istnieje w Warszawie jeszcze sporo ulic, których patronami są osoby



lub organizacje zasłużone w budowę komunizmu w Polsce, nie ma
natomiast ulicy ppłk. Wacława Lipińskiego.Jeszcze w oblężonej
Warszawie, wraz z gen. Michałem Tokarzewskim-Karaszewiczem,
Mieczysławem Niedziałkowskim i Stefanem Starzyńskim, był
inicjatorem powołania organizacji konspiracyjnej, kontynuującej walkę
z okupantami. Po kapitulacji pozostał w stolicy na piastowanym przed
wojną stanowisku dyrektora Instytutu Józefa Piłsudskiego, ale w końcu
listo-pada 1939 r., zagrożony aresztowaniem przez gestapo, opuścił
Warszawę i udał się do Zakopanego.  W marcu 1940 r. przedostał się
na Węgry z zamiarem udania się do Francji i wstąpienia do armii
polskiej. Jako piłsudczyk, nie otrzymał przydziału służbowego i pozostał
przymusowo na Węgrzech. Wiosną 1942 r. wrócił do kraju i związał się
z grupą piłsudczyków skupionych wokół pisma „Myśl Państwowa”,
później został jego redaktorem. Współtworzył następnie Konwent
Organizacji Niepodległościowych, wszedł w skład Wydziału
Politycznego ZG KON, najprawdopodobniej był również twórcą nazwy
tego ugrupowania. 23 lutego 1944 r. został aresztowany przez gestapo.
Zwolniony po 3 miesiącach, najprawdopodobniej ze względu na
antysowieckie stanowisko KON, czego dowodziły znalezione przy nim
listy do delegata rządu i dowódcy AK, do pracy w podziemiu, ze
względu na dekonspirację, już nie wrócił.

Pod koniec czerwca 1945 r. przedstawił szefowi BIP Delegatury Sił
Zbrojnych na Kraj Kazimierzowi Moczarskiemu projekt stworzenia
Centralnego Komitetu Narodowego skupiającego przedstawicieli
poszczególnych ugrupowań podziemia niepodległościowego. Projekt
ten nie został jednak przez DSZ podjęty i dopiero prześladowania
podziemia przez komunistów uczyniły go aktualnym kilka miesięcy
później. Mimo to Lipiński nie zaniechał rozszerzania kontaktów
politycznych. W lipcu 1945 r. poznał w Warszawie Włodzimierza
Marszewskiego, członka ZG SN i jednego z najczynniejszych
powojennych działaczy ruchu narodowego. Podczas rozmowy o
aktualnej sytuacji politycznej Marszewski wyraził chęć wymiany
poglądów również z innymi ważniejszymi działaczami
piłsudczykowskimi. Do rozmów doszło w sierpniu 1945 r. w Krakowie.
Jesienią 1945 r. Lipiński rozpoczął ścisłą współpracę z Marszewskim,



doprowadzając w marcu 1946 r., w porozumieniu ze Zrzeszeniem
Wolność i Niezawisłość, do powołania porozumienia organizacji
podziemnych, które we wrześniu tego roku nazwano Komitetem
Porozumiewawczym Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej.
Lipiński był autorem pierwszej wersji Memoriału do Rady
Bezpieczeństwa ONZ (rozszerzonego później o popraw-ki innych
działaczy podziemia), w którym wykazał całkowite uzależnienie Polski
od ZSRS, informował zachodnią opinię publiczną o łamaniu umów
międzynarodowych przez TRJN, domagał się interwencji
dyplomatycznej i międzynarodowej kontroli wyborów do Sejmu oraz
umożliwienia startu w nich wszystkim siłom politycznym w kraju. W
marcu 1946 r. powołał Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, które jako
organizację piłsudczykowską reprezentował w Komitecie, wydawał
pismo konspiracyjne „Głos Opozycji”. Mimo to decydowanie opowiadał
się za kontynuowaniem walki o niepodległość niezależnie od rozwoju
sytuacji międzynarodowej, nawet w wypadku włączenia Polski do ZSRS.
7 stycznia 1947 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy MBP.
Sądzony w procesie KPODPP i III ZG WiN w grudniu 1947 r. w
Warszawie, zachował postawę bohaterską i bez-kompromisową, „jako
Polak, jako obywatel i jako człowiek” nie przyznał się do winy. Został
skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywotnie
więzienie. Przebywał w więzieniu mokotowskim, a później we
Wronkach, gdzie zmarł w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach 4
kwietnia 1949 r., najprawdopodobniej zamordowany na polecenie
władz komunistycznych.
„W moim głębokim przekonaniu Wacław Lipiński winien przejść do
historii polskiej jako bohater narodowy. Jego postawa na procesie była
unikatem za żelazną kurtyną. Nikt nie zdobył się na taką postawę.
Jeden tylko pułkownik Lipiński. Ten fakt wystarczy na wyniesienie go na
cokół historycznego pomnika [...]. Jego walka, jego ostatnie pole
działania, to nie było właściwie żadne pole, to było trzęsawisko po pas,
krepujące ruchy prowokacje, zdrady, oszczerstwa, podłości poprzez
które usiłował przerzucić kładkę wolnej myśli ku wolnej Polsce. Wysiłek
absolutnie nadludzki (Józef Mackiewicz, Spotkanie z Lipińskim, „Lwów i
Wilno” 1947, nr 116.).



Marek Gałęzowski
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