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Alina Krystyna Lipińska - życiorys

Alina Krystyna Lipińska przyszła na świat w Warszawie 18 czerwca 1915 roku, 
jako najmłodsze z sześciorga dzieci Heleny z Wiśniewskich i Władysława 
Lipińskich. Z domu rodzinnego wyniosła wielkie poczucie obowiązkowości, 
prawości i patriotyzmu. Z natury pogodna, zjednywała sobie szybko ludzi, 
których przyjaźń przetrwała wiele lat.
W młodości -  zamiłowana sportsmenka. Łakoma życia, przygody, odważna -  
stawała do zawodów zostawiając w tyle wielu rówieśników. Rozśpiewana, 
towarzyska, otoczona przyjaciółmi -  taką zaskoczyła wojna. Nie zawahała się 
ani chwili i razem ze swymi przyjaciółmi podjęła czynny opór przeciw 
okupantowi. Alina, szalenie odważna, aktywna, stanęła na czele tajnego 
zgrupowania „Załoga”. Działając pod pseudonimem „Wilczyńska” była jedną z 
kolporterów tajnej prasy powstańczej. Dzięki niej i jej przyjaciołom -  pisma 
„Załoga”, „Szaniec” i „NSZ” trafiały do odbiorców na Pragę Północ i dalej, aż 
do Legionowa. Współpracowała m.in. z Adamem Bieleckim, oficerem 
kontrwywiadu NSZ oraz z Janem Raczkowskim -  porucznikiem AK. Po klęsce 
powstania warszawskiego, gdy oddziały powstańcze wycofywały się z 
Warszawy na zachód, członkowie „Załogi” przeprawiwszy się przez Wisłę szli 
w stronę lasu Kampinoskiego osłaniając powstańców. W tym czasie poległ 
tragicznie, uderzony kolbą w głowę, przyjaciel i towarzysz tajnej walki -  Jan 
Raczkowski.

Zahartowana w trudnej walce podziemia Alina nawiązała współpracę z 
siostrami zakonnymi Zgromadzenia Rodziny Marii, które w tym ciężkim czasie 
niosły pomoc dzieciom. Narażając własne życie opiekowały się osieroconymi, 
zagubionymi i wystraszonymi ofiarami wojny. Ukrywały i chroniły dzieci z 
rodzin żydowskich przed niechybną śmiercią. Przyjaźń z Siostrami Rodziny 
Marii, nawiązana jeszcze przed wojną, przetrwała trudny czas okupacji, później 
lata reżimu sowieckiego, poprzez radość zwycięstwa „Solidarności”, czas 
pokoju -  aż do ostatnich dni życia Aliny. i

Ciężkim doświadczeniom wojennym -  jakby nie było końca. Alina, pojmana 
przez okupantów -  zostaje wywieziona na roboty do Niemiec. Z zachowanych 
kart pocztowych pisanych przez rodzinę i przyjaciół, wynika, że do czasu 
wyzwolenia Alina pracowała w szpitalu, a później w cukrowni w Homburgu. 
Źle traktowana przez pracodawców, głodzona, nieodpowiednio ubrana traciła 
siły i zdrowie. Niepewność losów osób najbliższych, tęsknota za nimi i krajem 
były dodatkowym, trudnym do zniesienia bólem. Gdy przyszła chwila 
wyzwolenia, a wraz z nią możliwość emigracji do innego, nie znękanego wojną 
kraju, Alina nawet przez chwilę nie zawahała się -  wraca do Polski. Tak
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ślubowała Najświętszej Panience: jeśli pozwoli jej przetrwać i przeżyć ten 
okrutny czas poniewierki -  będzie Jej służyć we własnej Ojczyźnie.

Po powrocie z niewoli Alina zamieszkała ze swoją Mamą. Wkrótce dołączyła do 
nich starsza siostra Aliny wraz z czteroletnią córeczką. Alina pracowała 
zawodowo i jednocześnie pomagała siostrze w wychowaniu dziecka, wspierając 
je obie w nieszczęściu (mąż Jadwigi był aresztowany przez władze stalinowskie 
i więziony przez długich osiem lat).

Pracę zawodową podjęła Alina jako pracownik umysłowy w Fabryce Spiess’a w 
Tarchominie, .jeszcze przed wybuchem wojny. Mieszkała wtedy z rodziną w 
Wiśniewie. Po wojnie pracowała krótko w firmie Polimex, później przez kilka 
lat związana była z Wytwórnią Spożywczo-Chemiczną „Pszczółka”. Następnie 
przez długi okres, zatrudniona przez Zrzeszenie Katolików Caritas, pracowała w 
Zarządzie Głównym w Warszawie, a także w oddziale w Augustowie. Następne 
lata pracy -  to PAX i później - Zakłady Chemii Gospodarczej INCO, aż do 
czasu przejścia na emeryturę. Będąc na emeryturze podjęła jeszcze pracę w 
Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Marii w Płudach, gdzie prowadziła księgowość 
Domu Dziecka Caritas. Pracowała dokąd sił starczyło, zawsze bardzo aktywna, 
skrupulatna i obowiązkowa.

Niestety, nie założyła rodziny, ale całe życie była serdecznie związana ze swym 
rodzeństwem i ich rodzinami. Zawsze młoda duchem, życzliwa wszystkim, 
pogodna, gotowa do pomocy, cieszyła się sympatią otaczających ją  ludzi.

W ostatnich dwu miesiącach życia, złożona ciężką chorobą cierpiała w 
dwójnasób -  z powodu choroby i z powodu utraty możliwości poruszania się o 
własnych siłach, utraty samodzielności do której tak przywykła w swoim życiu. 
Całkowicie uzależniona od opieki innych znosiła ten przykry los z wielką 
pokorą i spokojem. Odeszła od nas w dniu 8 maja 1995 roku, odznaczona 
pośmiertnie „Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

Na podstawie przekazów rodzinnych i przyjaciół Aliny oraz zachowanych 
dokumentów -  Barbara Czerwińska (siostrzenica)

Warszawa, 8 maja 1998 r.
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