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Słowo wstępne 

 

Jestem praprawnukiem Józefa Benedykta Lipińskiego, który na początku lat czterdziestych 

XIX w. mocno zaangażował się w Wielkopolsce w antypruską działalność konspiracyjną, mającą na 

celu wzniecenie powstania i odbudowę Polski. Zakończyło się to fatalnie wyrokiem sądu w Berlinie.  

Źródłem szczegółowych informacji o tej działalności i wynikających zeń rodzinnych kłopotach jest 

wydana pośmiertnie jego autobiograficzna publikacja pt. „Jak śp. Józef Lipiński w r. 1846-tym uciekł  

z fortecy i znów schwytany został”. Obejmuje ona okres od jesieni 1845 do połowy 1848 r. Czas 

sprawia, że wspomnieniowa książka mego Pradziada staje się coraz trudniej dostępna. Wiem  

o istnieniu już tylko jednego, mocno sfatygowanego egzemplarza, który ma biblioteka uniwersytecka 

UAM w Poznaniu. Widziałem zatem potrzebę zamieszczenia kopii publikacji mojego Przodka  

w wirtualnej przestrzeni. Być może jako autentyczne źródło historyczne zainteresuje ona kogoś, a przy 

okazji utrwali się jej czytelniczy żywot.  

Wielkopolanie, będąc pod zaborem pruskim, czterokrotnie zrywali się do czynów 

powstańczych. Pierwsze powstanie zaczęło się w sierpniu 1794 r., dzięki czemu Prusacy odstąpili od 

oblężenia Warszawy, a ich działania przeciw insurekcji kościuszkowskiej zostały zablokowane. 

Powstanie upadło w listopadzie wraz z klęską insurekcji. Drugie powstanie wybuchło jesienią 1806 r. 

i przyczyniło się do utworzenia Księstwa Warszawskiego. Czterdzieści lat później Prusacy rozbili 

przygotowania konspiracyjne do kolejnego powstania. Aresztowano blisko 300 osób, w tym mojego 

pradziada - Józefa Benedykta Lipińskiego. Cios ten nie wygasił wysokiego morale Poznaniaków. 

Działania zbrojne podjęli zaraz po rewolucji w Berlinie w  marcu 1848 r. Niestety już w maju 1848 

trzeba było podpisać kapitulację. Wielkopolanie szybko ochłonęli i w odpowiedzi zaczęli skutecznie 

konkurować ekonomicznie z Niemcami, co w perspektywie kolejnych lat zaborów umocniło potencjał 

materialny i ducha patriotycznego Polaków. Wielkopolanie w 1918 roku ponownie ruszyli zbrojnie, 

tym razem już do czwartego powstania, które zakończyło się zwycięsko. Polska odzyskała 

niepodległość. W powstaniu tym walczyli mój dziad ze strony matki, Stanisław Ginther oraz wtedy 

zaledwie nastolatek, ojciec mojej żony Danuty - Antoni Zink.  

  Autor poniższej książki, Józef Benedykt Lipiński herbu Strzała urodził się w1808 r.  

w podpoznańskiej wsi Zawady. Herb Strzała jest odmianą herbu Liniewski, czyli Przyjaciel 

Odmienny. Był synem Lipińskich, też Józefa i Heleny z Bibrowiczów, którzy pobrali się w 1801 r. 

Prawdopodobnymi źródłami utrzymania małżonków były albo stawy rybne na Zawadach, skąd 

pochodziła Helena, a po których ślady są jeszcze zachowane, albo Józef i Helena, mający dom na 

Chwaliszewie (nr 42), rybaczyli na Warcie.  W latach 1802 – 1819 rodziły im się dzieci. Mój przodek 

- Józef Benedykt miał sześcioro rodzeństwa (Anzelma, Agnieszkę, Franciszka, Mariannę, Marcelego  

i Stanisława). Wszystkie dzieci ochrzczono w kościele Św. Małgorzaty na pobliskiej Śródce. 

Całkowicie nieznane są mi losy Anzelma, Franciszka i Stanisława. O pozostałych sporo wiem. Józef  
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Benedykt ożenił się z Matyldą  z Suppertów. Mieli dzieci: córkę, też Matyldę  i chłopców Józefa, 

Stanisława i wcześnie zmarłego Władysława. Rodziny założyli również Marceli i Marianna. Marceli 

poślubił wdowę Franciszkę Lesznerową, a Marianna wyszła za mąż za Wojciecha Margowskiego. Ich 

synem był ceniony architekt Bolesław Margowski, którego córki przez zamążpójścia weszły do 

znanych poznańskich rodzin: Krysiewiczów (Maria Wanda), Międzychodzkich, po owdowieniu 

Pasztalskich (Stanisława Leokadia), Wendlandów (Zofia), Chrzanowskich (Klementyna Helena)  

i Kniatów (Aniela Celina). 

Józef Benedykt Lipiński opisał swe powstańcze losy zaczynając od dnia 5 listopada 1845 r., 

czyli momentu zatrzymania go przez pruską policję. W poznańskim areszcie trzymał się mocno i nie 

dawał się złamać. Zaproponowano mu współpracę za niebagatelną wtedy sumę 12 tys. talarów 

i bezpieczny wyjazd z rodziną do Brandenburgii. Odmówił i 12 grudnia 1845 r. przeniesiono go do 

fortecy – reduty nr 4 Kernwerku (fortu artyleryjskiego poznańskiej Cytadeli – największego, jaki 

kiedykolwiek wzniesiono w Europie i w którego budowie miał swój udział). Strategicznym celem 

fortyfikowania Poznania było zaryglowanie ewentualnego natarcia wojsk rosyjskich na Berlin.  

W reducie więziono go ponad rok, oprócz krótkiej przerwy, spowodowanej ucieczką z twierdzy wraz 

z paroma towarzyszami, co szczegółowo opisał w swej książce. 4 lutego 1847 r. trafił do więzienia  

w berlińskim Moabicie, gdzie oczekiwał na proces.  

Proces w Berlinie ruszył 2 sierpnia 1847 r. Przewodniczył Koch, oskarżał Wentzel. 254 

oskarżonych broniło 20 adwokatów. Wśród „obwinionych”, jak pisano,  oprócz Józefa Benedykta 

Lipińskiego byli jego brat Marceli i wuj, ks. dziekan Bernard Bibrowicz, (przez kilka lat profesor 

Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego). Po trzech i pół miesiącach procesu, na 66. posiedzeniu 

(14 listopada 1847 r.), przed sądem stanął Józef Benedykt Lipiński. Lipiński niezłomnie, twardo nie 

przyznawał się do winy, choć zeznania innych wskazywały na istotną jego rolę w konspiracyjnym 

przygotowywaniu powstania. Szczegółowe sprawozdania z przebiegu całego procesu były na bieżąco, 

propagandowo relacjonowane każdego dnia w „Gazecie Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”. Są tam 

zeznania świadków, oskarżonych, mowy oskarżycieli i obrońców. 2 grudnia 1847 r. sąd w Moabicie 

ogłosił wyroki: 64 osoby zostały skazane za zdradę kraju pierwszej klasy, w tym 11 osób na kary 

śmierci, pozostali na wieloletnie uwięzienie od 15 lat do dożywocia. Wobec Lipińskiego za to, że jak 

zawarto w sentencji wyroku, wiedział o przedsięwzięciu zdrady kraju i nie doniósł o tym, zapadł 

wyrok: utrata kokardy i 8 lat cuchthausu, czyli domu poprawy. Kilka dni później żonie Matyldzie 

Lipińskiej udało się przez asesora Hercberga przesłać do Berlina dokumenty potwierdzające 

szlachectwo męża. Trafił więc do wieży, gdzie warunki więzienne były znośniejsze. Krewni J.B. 

Lipińskiego – brat Marceli i wuj Bibrowicz – zostali uniewinnieni. W marcu 1848 r. wybuchła  

w Berlinie rewolucja i 20 marca tłum uwolnił więźniów politycznych z Moabitu. Została ogłoszona 

amnestia. Józef Benedykt Lipiński 22 marca 1848 r. wrócił do Poznania. Parę miesięcy później 

ponownie podjął pracę zawodową. W książkach adresowych Poznania wymieniany jest jako ślusarz 

(Schlosseremeister) lub budowniczy maszyn, między innymi rolniczych (Maschinenbauer).  

W miejscowych starych dziennikach można zauważyć reklamy jego sklepów „Handel Żelaza Józefa 

Lipińskiego”. Jeden z nich działał przy dzisiejszej ul. Paderewskiego, tuż obok Bazaru. Podczas 

pobytu Józefa Benedykta w areszcie i więzieniu pozostała w Poznaniu rodzina uzyskała wsparcie 

finansowe ze strony Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego. Synom 

Stanisławowi i Józefowi przyznano stypendia po 31,15 talarów miesięcznie. Odbierali je  

w Gimnazjum Św. Marii Magdaleny przez  trzy lata szkolne od 1846/47 do 1848/49. Stanisław (mój 

pradziad) wyjechał później do Galicji, gdzie pracował jako inżynier kolejowy, zaś Józef został 

wielkopolskim księdzem. Zmarł w Śremie w wieku zaledwie 31 lat. Spoczął  przy farnym murze. Stoi  
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tam jego granitowy nagrobek, utrzymany w doskonałym stanie. Po I wojnie światowej syn Stanisława, 

mój dziadek, urzędnik kolejowy Stefan wraz z rodziną został przeniesiony na byłe tereny zaboru 

pruskiego, by w końcu trafić do Poznania i zamieszkać na ulicy Niegolewskich, gdzie przyszedłem na 

świat. 

Udane małżeństwo Lipińskich trwało aż do śmierci Matyldy, która nastąpiła 15 grudnia 1889 

r. Wcześniej małżonkowie mieli szczęście uroczyście w Farze świętować swe Złote Gody, co 

odnotowano w prasie poznańskiej. Matylda Lipińska została pochowana na Wzgórzu św. Wojciecha  

w Poznaniu. Jej grób na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan jest skatalogowany. Zachowała się do 

dzisiaj żeliwna tablica grobowa, ostatnio odrestaurowana przez Miasto dzięki Towarzystwu 

Miłośników Miasta Poznania. Osamotnionego, sędziwego wdowca zabrała wkrótce do siebie córka 

Matylda Neumannowa do Galicji.  Pod koniec życia postanowił opublikować swe konspiracyjne 

wspomnienia. Książka ukazała się już po jego śmierci. Zmarł u córki w Niepołokowcach na 

Bukowinie 12 kwietnia 1890 r. i tam pewnie go pochowano. Staraniem córki stosowny nekrolog 

znalazł się w wielkopolskiej prasie.  

Nie wiem, czy zachowała się gdzieś jakaś podobizna lub fotografia mego Antenata.  Według  

Bolesława Limanowskiego, o  czym napisał w „Historji ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 roku” 

J.B. Lipiński był  wysmukłej postaci, chudy i bez zarostu, młodzieńczej świeżości twarzy, włosów 

ciemnych i krótkich. W latach 1979-1981 Jerzy Sztwiertnia wyreżyserował telewizyjny serial 

fabularny w 13 odcinkach p.t. „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”. W 4. odcinku zatytułowanym 

„Bazar czy rewolucja” pojawił się Józef Benedykt Lipiński. W Jego postać wcielił się krakowski aktor 

Andrzej Mrowiec. 

Dzisiaj w berlińskim Moabicie więzienia już nie ma, choć  nienaruszone przetrwało II Wojnę 
Światową. Pod jej koniec uwięziono tu osoby związane z zamachem na Hitlera, którego nieudaną 
próbę podjął osobiście płk Claus Schenk von Stauffenberg w Wilczym Szańcu, za co został stracony.  

Po wojnie korzystali z Moabitu alianci. Więzienie rozebrano w 1957 r. Od 2016 r. jest tam „Park 

historyczny byłego więzienia Moabit” (Geschichtspark ehemaliges Zellengefängnis Moabit). Jego 

widok przedstawia poniższa fotografia, wykonana wiosną 2018 r. przez praprapraprawnuka Józefa 

Benedykta Lipińskiego – Rafała Michała Lipińskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ślady po więzieniu moabickim w Berlinie. 
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Wyjaśnienia przed rozpoczęciem lektury:  

1. W tekście książki mojego Prapradziada, pojawiają się kilkakrotnie inicjały „Dr. N.”. Chodzi o współwięźnia, Władysława 

Maurycego Niegolewskiego h. Grzymała (1819-1885), doktora praw uniwersytetu w Bonn, osobę niezwykle zasłużoną dla 

Poznania i Wielkopolski.  

2. Informacje podawane przez J.B. Lipińskiego można skonfrontować z danymi przytaczanymi przez Stanisława 

Karwowskiego w obszernej monografii (589 str.), p.t: „Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego. T.1. 1815-1852, WBC.  

Nie ma w nich rozbieżności, choć dziwne jest, że mój Antenat pominął dość istotny fakt  odnotowany przez Karwowskiego, 

że został ranny podczas bitwy pod Miłosławiem  (30.04.1848). 

 
































































































































