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LIPIffSKT Franciszek - pseudania ‘♦Beta* ( 1910 - )

Teren działania - Kościerzyna, funkcje pełnionej kontakty 

z Gry?e* Paaarskia.

Franciszek Lipiński uradził się 21.12. 1910 raku w Wielki* 

Paasjsku (paw. bytewski). nodzict- Ad«a i Anna z deaau Styp- 

rekawaka aieli gaspsdarstwa ralne w “'lelki.* Kllaczu w piwie- 

cie kescierzyfskia. Ukończył gianazjua klaayczne w &03cierzy- 

nie a uniwersytet w  poznaniu na Wydziale Mateaatyczno-Przy- 

rodniczyn, uzyskując dyolaa aagistra filozofii w zsitresie 

fizyki. Ostatnie t-rzy lata przea wybuchea wajny pracował ja— 

ka aayatent w Zakładzie Fizyki Uniwersytetu Pa z nań siei ega .

Pa wxraczeniu we jak nlaaieckich da Poznania zastał internawa- 

ny i trzyaany jaka Zakładnik aiaata Pasnaala. Zastał zwalnia

ny taz przad "gwiazdką" 1939 raku razea z innyai, którzy ni« 

byli stałyai aieazkwrfcaai Paznania. Wrócił da daau rodziciels

kiego w Wielkia Eliaezu na Paaarzu. Che^c uniknąć ewentualne— 

ga prawdopodobnego areaztawania był zauazany ukrywać się.

Przez cały czas okupacji nie aiał żadnega dawadu t©z3aaaści 

(Kennkarte). Gdy niebezpieczeństwa areazto-ania zasiało, na

wiązał kontakt z Gryfes Poaorakia, zaatał zaprzysięzony.

Ba Z*fZ -AK zastał zw«rbawany przez kalekę azkalnega Francisz

ka Muchows&iego ( aaa*rdowany przez gestapa) a zaprzysiężony 

przez Haaana J«raekiego (wykańczany przez U.B.). Związek 

z AK zastał przerwany na akuteK wielkiej wsypy (1942 rak). 

Nastąpiły lawinawe aresztowania. Jarocki uniknął aresztowania, 

oatraeźony zbiegł. Lipiński, s<<dzc,ct ze uniknie areaztawania,

dal s i i Ry"i,tó n*
(Zachadni kanał La Manche), 
dzi z Poaorza, którzy nie przyjęli trzeciej grupy obywatels

twa niesiieekiega (Eiudeutsehung). Jednakże i taa dosi*%gnęło
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Lipińskieg® gestapo. Aresztowany, przejściowo widziany na wys

pie Guernaey i w  S. Mala (Francja), zastał przewieziny da GalS- 

ska i oddany w ręce tamtejszego gestapa. Pa długich i niez

byt przyjemnych przeałuchach zaatał przewieziny da abazu kon

centracyjnego w Sztutowie. Czaa pabytu w obozie: 3.12.1942 “

25.01.1945 rak. Ostatnia Jata ta data ewakuacji (prawie całe

go) abazu. Powodem aresztawania była przynalezneso do AK.

Pa raz drugi zastał ze Sztutowu (w przybliżeniu pa upływie 

jednego reku) zabrany da gestapa w Gdańaku, ty* razea cele* 

przesłuchania w  związku z przynależności** da Gryfa Pomorskiego, 

pa czym znawu nastąpił powrót da abazu.

Pa wejnie Franeiazok Łioirlski pracował w Szkole Inżynierskiej- 

w Palitechnice Poznańskiej aż da czaau przejścia na emeryturę 

jako nauczyciel akademicki. fi 1975 reku zaatał przyjęty da 

ZBoWiB. Ba Solidarności należał z chwilą jaj pawstania a tak

że w czasie stanu wojennego i później.

Odznaczenia: 1) Krzyś Oświęcimski -Rada Pańatwa 11.03*1987 r.

2) Złoty Krzyż Zasługi - Bada ,?aiSatwa 1973 r. 3) Krzyi Pała

nia Restytuta - Rada Państwa 4) Odznaka Pamiątkowa Okręgu 

Pomorskiego Armii Krajowej - 11.12.1986 r.

Bokusent a pabycie w abazie koncentracyjnym Stutthoi 

i przyczynach aresztowania (więze*i polityczny) w fcuzeu*

Stutthef w Sztutowie, powiat Howy Bw<5r Gdarskl. Numer w obo

zie 17638.

Załącznik : zdjęcie.
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LIPIŃSKI Franciszek - pseudonia ,łB e t a M ( 1910 — )

Teren działania - Kościerzyna, funkcje pełnione: kontakty 

z Gryfem Pomorskim.

Franciszek Lipiński urodził się 21.12* 1910 reku w Wielkia 

Peaajsku (pew. bytowaki). Redzice Adaa i Anna z demu Styp- 

rekowska aieli gesoodaratwo rolne w Wielkia Kliaczu w piwie— 

cie keścierzyńskia. Ukończył gianazjua klasyczne w Kościerzy

nie a uniwersytet w  Pezraniu na Wydziale Mateaatyczne-Przy- 

rodniczya, uzyskując dyol@i* magistra filozofii w zakresie 

fizyki. Ostatnie trzy lata przed wybuchem wojny pracewał ja

ka asystent w Zakładzie Fizyki Uniwersytetu Poznańskiego.

Po wkroczeniu wojak nisriieckich de Poznania zastał internowa- 

ny i trzymany jaka zakładnik miasta Poznania. Zastał zwalnia

ny taz przed "gwiasdk4,ł 1939 raku razea z innyai, którzy nie 

byli stałymi mieszkańcami Poznania. Wrócił de deau rodziciels

kiego w  Wielkim Kliaczu na Pomorzu. Chcąc uniknąć ewentualne

go prawdopodobnego aresztowania był zmuszony ukrywać się.

Przez cały czas okupacji nie Miał żadnego dowodu tożsamości 

(Kennkarte). Gdy niebezpieczeństwo aresztowania zmalałe, na

wiązał kontakt z Gryfes Pomorskim, został zaprzysiężony.

Ee ZWZ -AK został zwerbowany przez kolegę szkolneg© Franciaz- 

ks Kuchcwskiego ( zamordowany przez gestapo) a zaprzysięzony 

przez Romana Jarockiego (wykończony przez U .B.). Zwi ązek 

z AK zo3tał przerwany na skutek wielkiej wsypy (19^2 rok).

Nastąpiły lawinowe aresztowania. Jarocki uniknął aresztowania,
2

estraeźeny zbiegł. Lipiński, sądzie, Ze uniknie aresztowania,

dał się wywieść na roboty fortyfikacyjne na wyspę Guernsey
Y/ywieziono taa tycłT młodych lu-

(Zachodni kanał La Manche), 
dzi z Poaorza, którzy nie przyjęli trzeciej grupy obywatels

twa niemieckiego (Eindeutschung). Jednakże i taa dosi^gnęło
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Lipińskiego gestapo. Aresztowany, przejściowe więziony na wys

pie Guernsey i w S. M a ł e  (Francja), zastał przewieziny de Gań- 

ska i eddany w ręce tamtejszege gestapa. Pe długich i niez

byt przyjemnych przesłuchach zestal przewieziny de ebezu kon

centracyjnego w Sztutowie. Czas pobytu w obozie: 3.12.1942 —

25.01.1945 rek. Ostatnia data to data ewakuacji (prawie całe

go) obozu. Powodem aresztowania byłe przynależność do AK.

Po raz drugi został ze Sztutowu (w przybliżeniu pe upływie 

jednego reku) zabrany de gestapa w  GdańsJcu, tym razem celem 

przesłuchania w związku z przynależnością do Gryfa Pomorskiego, 

po czym znewu nastąpił powrót do obozu.

Po w*jnio Franciszek Lipiński pracował w Szkele Inżynierskiej- 

w Politechnice Poznańskiej aż de czasu przejścia na emeryturę 

jako nauczyciel akademicki. W 1975 roku został przyjęty do 

ZBeWiD. Bo Solidarności należał z chwilą jej powstania a tak0 

że w czasie stanu wojennego i później*

Odznaczenia: 1) Krzyż Oświęcimski -Rada Państwa 11.03.1987 r.

2) Złoty Krzyż Zasługi - Rada Państwa 1973 r. 3) Krzyś Polo

nia Restytuta - Rada Państwa 4) Odznaka Pamiątkowa Okręgu 

Pomorskiego Armii Krajowej - 11.12.1986 r.

Dokument o pobycie w obozie koncentracyjnym Stutthef 

i przyczynach aresztowania (więzeń polityczny) w Muzeum 

Stutthef w Sztutowie, powiat Nowy Dwór Gdański. Numer w obo

zie 17638.

Załącznik : zdjęcie.
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M „  ^ ) w t  Toruń 11- 0 9 - 9 2

n b U D C Z E H I E n r  1 1 5 / 9 2

Fundaoja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej," w Toruniu niniej
szym zaświadoza, iż w naszych zbiorach jest teczka osobowa I ^ n -

ciszka Lipińskiego sygn,M-966-354, zawierająca własną relację 

członka konaspiracji. F.Jilpiński a»stał zwerbowany doTOW "Gryf 

Kaszubski” w maju 1941f zaprzysiężony w 1942 r* Do ZWZ-AK został 

wprowadzony i zaprzysiężony jesienlą 1941 r. przez "Romana" Jaroc

kiego. W lipcu 1942 r. aresztowany przez Gestapo, został wywieziony 

na roboty na wyspę Guernsey, skąd po dwu 1 p5ł miesiącach przewie- 

zaiono go do więzienia w Gdańsku, gdzie przebywał od 15.10-3,12.42r, 

Od 3.12.1942 r, przebywał w obozie w  Stuttfcofie, do ohwili ewaku

acji obozu 25,01,1945 r. \
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Konrad Ciechanowski 

80-506 G d a ń s k

Szanowna Pani Magister Maria Krzyżańska 

Przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej 

ŚZŹ AK Okręg "Wielkopolska”

Bardzo przepraszam Szanowną Panią Magister, te dopiero 

dziś odpowiadam na pismo z dnia 26.05*1993r. dot. p. Franciszka 

Lipińskiego. lak późna odpowiedź nie wynika z mojej opieszałości lub 

zignorowania sprawy. Pismo to adresowane na Muzeum Stutthof w Sztutowie, 

dotarło do mnie dopiero na początku lipca (ja już od przeszło 17 lat nie 

pracuję w  Muzeum Stutthof)* Ma domiar złego byłem w lipcu na wczasach 

i dopiero po powrocie zastałem Szanownej Pani pismo.

Mimo, że dziejami TOW "Gryf Pomorski" zajmuję się od przeszło 30 lat, 

nie potrafię dać Szanownej Pani w pełni wyczerpującej odpowiedzi na  za

warte w liście pytania odnośnie przynależności organizacyjnej p. Fr.Li

pińskiego. Posiadam w  swych zbiorach wynotowane z różnych relacji, publi

kacji oraz dokumentów (w tym również dokumentów z Muzeum Stutthof) kilka 

tysięcy nazwisk członków IOW "Gryf Pomorski". So jednak nie mogę zająć 

w pełni adekwatnego stanowiska odnośnie przynależności organizacyjnej 

p. Pr. Lipiński ego, chociaż przypuszczam że był on członkiem "Gryfa Pomor

skiego” • V  sporządzonej na podstawie dokumentów Muzeum Stutthof sygna

tura I-III-9489 jego notce biograficznej odnotowałem: "Pranciszek Rymań 

ypn Lipijąski syn Adama i inny z domu Sdyp, urodzony 21.12.191Qr. w Gross 

Pomeiske (obecna nazwa Pomysk Wielki), pow. Bytów, kawaler, Polak nie 

• wpisany na HLM, wykształcenie średnie, zawód laborant, (robotnik rolny 

v czasie okupacji) zamieszkały w Wielkim Klińczu, pow. Kościerzyna. 

Arezstowany 12 listopada 1942 przez gestapo gdańskie -  oddział specjalny 

(Sonderabteilung) pod zarzutem przynależności do tajnej organizacji (Taj- 

n a Organizacja "Gryf Pomotski”?). Po miesięcznym śledztwie w gestapo 

został jako więzień policyjny (PoliżeihSftling) 3.12.1942 uwięziony

Gdańsk, 1993.08.16

/f‘93 - 41 - 0^
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v El Stutthof, nr więźnia 17658. 26.03.1943r. został ponownie zabrany 

z obozu na dalsze przesłuchania do Gdańska do gestapo i ponownie 13* 04* 

1943r. przekazany do El Stutthof. 17* 04*1945 szef gestapo v Gdańsku za

rządził wobec niego Schutzhaft Lagerstufe U  w El Stutthof z następują

cym uzasadnieniem f"Przez swoją aktywną działalność w  polskiej organizacji 

ruchu oporu pozwala przypuszczać, że n a  wolności dalej by szkodził nie

mieckiemu narodowi i III Rzeszy."

Sak więc w dokumentach nie ma wymienionej nazwy organizacji konspira

cyjnej. Jednak fakt, że w końcu 1942 roku w gestapo w Gdańsku została po

wołana specjalna komórka (Sonderabtellung) do walki z TOWGP pozwala mi 

przypuszczać, że był on członkiem "Gryfa Pomorskiego11 Nie stanowi to 

jednak pewności w  tym zakresie. Moja wątpliwość wynika a faktu, że 

główne masowe aresztowania Gryfowców miały miejsce wiosną 1943 roku. 

Natomiast od początku października 1942 roku przez cały listopad 1942 

trwały aresztowania członków iE. Jak jednak z całą pewnością stwierdzi

łem, zostało wówczas w tym czasie aresztowanych także kilku Gryfowców, 

zwłaszcza mających kontakty z iE* Jedno jest pewno, a mianowicie żo 

Pr. Lipiński był aktywnym członkiem polskiego ruchu oporu. Uważam sa 

właściwe zaznaczyć, że w niektórych dokumentach znajdujących «ię w Mu

zeum Stutthof gestapo nie używało przydomku Bym on a  tylko von Lipiński.

Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby Szanowna Pani była tak dobra i prze

kazała mi adres p. Pr.Lipińskiego. Zbieram bowiem materiały do słownika 

biograficznego uczestników ruchu oporu na  Pomorzu (przygotowywanego przez 

p.doc. S.Zawadką - Przewodniczącą Pundacji "Archiwum Pomorskie Armii Kra

jowej"). Zwrócił bym się do niego po dalsze dane biograficzne.

dr Eon rad Ciechanowski
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Dnia 1ó. września 2003 roku zmarł w Poznaniu sp. opor. proiesor
» * 

FRANCISZEK LIPIŃSKI, zołnierz Okręgu Pomorskiego AK, członek Swiato-

wisko "Pomnik*',

Urodzony 21.12.1910 roku w Wielkim Pomajsku Bytowskim na Kaszu

bach, podczas okupacji hitlerowskiej. w maju 1941 r. wstąpił do taj

nej organizacji "Gryi Pomorski". Rok później w 1942 roku został

zaprzysiężony przez Alf\sa Jarockiego i włóczony do Armii Krajowej 

Okręgu Pomorskiego, przyjmując pseudonim "Beta". Powierzono mu zada

nie kontaktu z "Gryfem. Pomorskim" w ramach rozpoczętej akcji scale

niowej. Niestety, na jesieni 1942 r. został wywieziony przez Niem

ców do pracy niewolniczej na wyspie Guernsey na kanale La Manche, 

gdzie po 1,5. miesięcznym p o e c i e  aresztowało go GESTAPO i jako 

więźnia politycznego przewiozło do więzienia w Gdańsku. Przeszedł 

okrutne 2 miesiące przesłuchania pod zarzutem przynależności do AK. 

3. grudnia 1942 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthoi 

Po rocznym pobycie w obozie został znów przesłuchiwany w Gdańs

ku pod zarzutem przynależności do "Gryfa Pomorskiego". Śledztwo za

kończyło się ponownym zamknięciem w obozie koncentracyjnym Stutthoi.

Następną gehennę przeżył Pranciszek Lipiński podczas ewakuacji ai 

obozu Stutthof w styczniu 1945 r. w t.zw. "Marszu Śmierci". Na|jed- 

nym z etapów w Ryufie wśród uczestników szóstej kolumny wybuchła epi

demia tyfusu, która pochłonęła wiele ofie»r. Wówczas czwórka więźniów 

zdecydowała się na ucieczkę, wśród nich Pranciszek Lipiński.

Wszyscy dotarli do Luzina, gdzie znaleźli schronienie u Pranciszka 

Rybakowskiego. Pranciszek Lipiński, pod troskliwą opieką rodziny 

Rybakowskich, wyleczył się z tyfusu i doczekał chwili zakończenia 

wo j n y .

Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń czterej uciekinierzy z "Mar-
* *Ni

szu Śmierci ufundowali w 1955 r . w Luzinie kapliczkę przy posesji 

Rybakowskich, jako wotum wdzięczności za ocalenie życia. Kapliczka 

ta została wpisana na listę zabytków historycznych, upamiętniających

tragedię więźniów Stutthofu w "Marszu Śmierci".

Pranciszek Lipiński, z zawodu mgr fizyki, był po wojnie długo

letnim, cenionym yracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Inżyniers

kiej, |?o-ł-tem Politechniki Poznańskiej. Wraz z rodziną mieszkał w Pot 

znaniu. 23.09.2003 r. został pochowany z honorami wojskowymi na 

cmentarzu Gorczyńskim w Poznaniu.

wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wielkopolska, Środo
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