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Zapomniany kronikarz niepodległości

Są ludzie, którzy wpadają w wiry historii jak kamień w wodę i trzeba trafu, aby wydo-
być ich nazwiska i czyny z powrotem na światło dzienne. Należy do nich z pewnością 
Czesław Lipiński, tarnowianin, major Wojska Polskiego, obrońca Lwowa, powstaniec 
warszawski, więzień Dachau i Ravensbrück, pierwszy po II wojnie światowej prezes 
tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystycznego, później PTTK. Jak to 
możliwe, że człowiek, który miał tak wiele zasług i osiągnięć w zaledwie kilka lat po 
śmierci popadł w zupełne zapomnienie?

Czym właściwie jest zapomnienie? Całkowitą blokadą pamięci? Przemyślnym wy-
mazywaniem z rejestrów umysłu niektórych ludzi, ich życia i dat? Lenistwem umy-
słowym, które chętniej przyjmuje to, co tu i teraz nie wnikając głębiej w życie bliźnich. 
Czy zapomnienie dzieła Czesława Lipińskiego spowodowane zostało niesprzyjający-
mi czasami (zmarł tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego), czy brakiem potom-
nych, którzy ponieśliby jego spuściznę dalej? Dziś trudno na te pytania jednoznacz-
nie odpowiedzieć, niemniej gdyby nie troska o to, co po sobie zostawił Lipiński, jaką 
wykazał jego przyjaciel Jan Stach, przekazując zbiór pism i dokumentów do ówcze-
snego Archiwum Państwowego, oraz pietyzm z jakim dokumenty te opracowała ów-
czesna kierowniczka archiwum p. Maria Żychowska, dokonania Lipińskiego jawiłyby 
się fragmentarycznie, a może wcale nie zdawano by sobie z nich sprawy.

Czesław Lipiński
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Na ślad Czesława Lipińskiego natrafiłam przypadkiem, najpierw kompletu-
jąc w roku 2013 informacje do książki Pleśna jakiej już nie ma1, a następnie w roku 
2014, poszukując w tarnowskim oddziale Archiwum Narodowego dokumentów do 
tekstu o cmentarzu wojennym nr 171 w Łowczówku2. Zaczęło się od ustnej informa-
cji o człowieku, który wielokrotnie odwiedzał Urząd Gminy w Pleśnej, pozostawiając 
tam archiwalne zdjęcia cmentarza, zachęcając ówczesne władze do opieki nad nim. 
Zaczęło się od wiadomości, że człowiek ten pozostawił po sobie tzw. „Teki Lipińskie-
go” zdeponowane w tarnowskim Archiwum. Ten drobny ułamek pamięci doprowadził 
mnie do tych dokumentów i sprawił, że podjęłam działania zmierzające do opubli-
kowania niemal całego zbioru pism Lipińskiego. Książkę Czesław Lipiński. Opowiem 
Wam o Łowczówku3 , która ukazała się w roku 2018, zaczyna łacińska sentencja Owi-
diusza: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe camdendo – „Kropla drąży skałę nie siłą, 
lecz ciągłym spadaniem”, będąca niezwykle trafnym opisem ostatniego ćwierćwiecza 
życia i tytanicznej pracy tego nietuzinkowego człowieka.

Curriculum vitae Czesława Lipińskiego
Kim rzeczywiście był ten niesłusznie dziś zapomniany, a przecież nieprzeciętny czło-
wiek? W jaki sposób przysłużył się ochronie jednego z najważniejszych dla Polaków 
cmentarzy legionowych w Łowczówku pod Tarnowem? Rąbka tajemnicy uchyla bio-
gram Lipińskiego otwierający „Tekę”: z zawodu ekonomista, był Lipiński synem Jana 
Mieczysława i Eugenii z Rzepeckich. Urodził się 11 czerwca 1896 roku w Krakowie. 
O jego szlaku bojowym w I wojnie światowej wiemy niewiele. Nie ma dowodów na to, 
że był uczestnikiem bitwy pod Łowczówkiem, z całą pewnością jednak był obrońcą 
Lwowa, na co istnieją dowody w pozostawionych archiwaliach4. Od wczesnej mło-
dości uprawiał turystykę narciarską na terenie Karpat Wschodnich, interesował się 
krajoznawstwem, propagował turystykę. Za pracę w dziele odzyskania niepodległości 
odznaczony Krzyżem Niepodległości w 1930 roku. Do czasu wybuchu II wojny świa-
towej mieszkał w Warszawie.

W  1939  roku niósł ofiarną pomoc rannym polskim żołnierzom umieszczonym 
w  filii Szpitala Ujazdowskiego (w  budynku Włoskiego Towarzystwa Ubezpieczeń, 
przy placu Trzech Krzyży). W czasie likwidacji szpitala przez Niemców pomagał w za-
bezpieczeniu dalszych warunków życia grupie chorych. Później włączył się w pracę 

1 A. Partridge, Pleśna jakiej już nie ma. Historie w fotografiach, Pleśna 2013.
2 Łowczówek 1914. Bitwa Legionów Polskich na drodze do niepodległości, red. E. Juśko, Tarnów 2014.
3 Czesław Lipiński. Opowiem Wam o Łowczówku, red. A. Partridge, Pleśna 2018.
4 Zob. Archiwum Państwowe Oddział w Tarnowie, Teki Czesława Lipińskiego (spuścizna przekazana 

po śmierci przez p. Jana Stacha); Zarząd Wojewódzki ZBoWiD w Tarnowie teczka osobowa Z-2368/45; 
Zarząd Wojewódzki PTTK, teczka osobowa; S. Rypuszyński, Turystyka i krajoznawstwo na ziemi tar-
nowskiej, Tarnów 1975, s. 21–24.
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Dyplom potwierdzający nadanie Krzyża Niepodległości, podpisany przez Marszałka Piłsudskiego,  
Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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organizacji „Racławice”5. Po licznych w niej aresztowaniach i utracie kontaktów orga-
nizacyjnych, współpracował z bratem Eugeniuszem, mocno zaangażowanym w pracę 
konspiracyjną. W wyniku aresztowania brata włączył się w akcję „N”, zajmującą się 
propagandą antyhitlerowską w języku niemieckim. W okresie Powstania, w którym 
utracił syna, został przydzielony do prac pomocniczych: budowa okopów ulicznych, 
przebijanie przejść piwnicznych, warty nocne itp. w rejonie Nowego Światu. Po zaję-
ciu tejże dzielnicy przez Niemców wywieziony został we wrześniu 1944 roku do obo-
zu w Dachau (nr 107087), stąd do Neuengamme (nr 17245), następnie nad granicę 
holenderską do Gergsheil. Na skutek wyczerpujących prac i warunków obozowych 
został zwolniony przez komisję lekarską i przewieziony do obozu w Ravensbrück. 
W stanie skrajnego wyczerpania – z chorobą płuc i serca – został przywieziony z obo-
zu przez PCK do Warszawy w lipcu 1945. Po okresie rekonwalescencji podjął pracę 
zawodową, został także w tym czasie członkiem PPS.

Centrum swych zainteresowań skupił jednak na problematyce turystycznej. Prze-
bywając w 1946 roku w Zielonej Górze, propagował usilnie walory turystyczne tegoż 
regionu nowym osiedleńcom. W tym celu stosował różne formy propagandy, zarów-
no wizualnej jak i organizacyjnej, angażując się weń z całym oddaniem.

Po podjęciu pracy w Państwowych Zakładach Drzewnych „Paged” przybył do Tar-
nowa i tutaj pracował w ekspozyturze tychże zakładów w latach 1947–1954.

W roku 1948 zainicjował reaktywowanie w Tarnowie Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego na terenie miasta i sąsiednich trzech powiatów. Po powstaniu PTTK6 
został jego pierwszym prezesem. Z prawdziwą pasją społecznikowską zajął się pro-
pagowaniem turystyki i  krajoznawstwa, ochroną przyrody i  zabytków. Funkcję 
Prezesa PTTK pełnił do 1952 roku; członkiem zarządu Oddziału był do 1954 roku. 
W 1956 otrzymał Złotą Odznakę PTTK. Potem działał jako społeczny opiekun nad 
zabytkami – uzyskując nawet w 1960 roku Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za 
całokształt dotychczasowej pracy.

Prawdziwą misją jego życia stała się jednak sprawa zabezpieczania grobów legio-
nistów z 1914 roku. Ostatnie 20 lat swego życia poświęcił głównie staraniom o za-

5 Chłopska Organizacja Wolności „Racławice” (ChOW „Racławice”) była konspiracyjną organizacją 
ludową działającą na Podlasiu i Mazowszu, utworzoną we wrześniu 1939 w wyniku przekształcenia Re-
wolucyjnego Związku Niepodległości i Wolności, będącego kontynuacją Centralnego Związku Młodej 
Wsi „Siew”. Początkowo była związana z Centralnym Komitetem Organizacji Niepodległościowych, 
ale wiosną 1940 grupa działaczy z przewodniczącym organizacji Romanem Tyczyńskim wstąpiła do 
Stronnictwa Ludowego „Roch”, a potem współtworzyła Bataliony Chłopskie. W kwietniu 1940 powstał 
wydział wojskowy tej organizacji – Polska Organizacja Zbrojna (POZ), później przemianowana na POZ 
„Znak”. Większość członków w 1942 weszła w skład AK. Pozostali członkowie ChOW „Racławice” 
prowadzili samodzielną działalność polityczną, od lipca 1944 w Radzie Jedności Narodowej.

6 Do roku 1950 było to Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, w skrócie PTK.
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hamowanie dewastacji i uchronienie przed całkowitym zniszczeniem historycznego 
cmentarza legionistów w Łowczówku7.

Owocem jego wieloletnich i  żmudnych wysiłków jest odrestaurowany w  latach 
1973–1975  i  dobrze utrzymany cmentarz, który poprzednio przeznaczony był do 
likwidacji. Grono byłych legionistów w Krakowie, w uznaniu jego zasług w pracy nad 
utrwalaniem pamięci minionej epoki Legionowej i chwały jej oręża, nadało Czesławo-
wi Lipińskiemu 6 sierpnia 1974 roku tytuł Kawalera „Virtuti Civili”. Zmarł 2 grudnia 
1981 roku. Spoczywa na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

7 Cmentarz powstał w latach 1916–1918 na miejscu bitwy, w której wzięły udział oddziały dwu pułków 
legionowych: 1. i 5. pułku piechoty. Zbudowany został siłami krakowskiego Oddziału Grobów Wojen-
nych (Kriegsgreaber Abteilung), a zaprojektowali go por. Siegfried Haller oraz rzeźbiarz Heinrich Scholz. 
Dzięki funduszom zgromadzonym m. in. przez składki tarnowskiego oddziału Ligi Kobiet przy wsparciu 
arcybiskupa Adama Sapiehy i biskupa tarnowskiego Leona Wałegi, na cmentarzu stanęła murowana ka-
plica zaprojektowana w stylu neobarokowym z elementami stylu dworkowego, polskiego. Na cmentarzu 
20 grobach zbiorowych i 275 pojedynczych pochowano 483 żołnierzy, w tym: 80 legionistów polskich 
oraz 162 żołnierzy armii austriackiej, a także 241 żołnierzy armii rosyjskiej. O ile w latach międzywo-
jennych cmentarz był miejscem uroczystości legionowych, gdy jeszcze trwała pamięć o bitwie, o tyle po 
drugiej wojnie światowej popadł w zapomnienie. Zarastał, niszczał, rozkradano oryginalne elementy jego 
wystroju, a brak ogrodzenia powodował, że na jego teren  dostawały się zwięrzęta. Degradację cmentarza, 
próbował zatrzymać Czesław Lipiński.

Legitymacja odznaczenia Virtuti Civili, Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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Tyle o Czesławie Lipińskim mówi suchy biogram, ale pomiędzy kolejnymi datami 
jego życia ukrywa się pasja krajoznawcy i ciężka praca, którą nasi przodkowie nazwa-
liby organiczną: zbieranie dokumentów, fotografowanie, działalność pisarska, malar-
ska, ale przede wszystkim ciągłe wędrówki do cmentarza wojennego w Łowczówku, 
nieustanne „pielgrzymki” do biur i urzędów z prośbami, listami i monitami, stosy za-
pisanej korespondencji. Jak już zaznaczono, Lipiński nie pozostawił po sobie żadnych 
potomków, którzy mogliby przejąć jego schedę, i ów brak ciągłości rodzinnej z pew-
nością bezpośrednio przyczynił się do całkowitego zapomnienia jego działalności.

Pozostały jednak pisma, listy, rysunki, wycinki prasowe, dokumenty świadczące 
dziś o chęci ochrony i przekazania potomnym legionowej legendy. Jego praca przypa-
dła na czasy zupełnego niezrozumienia, a nawet pewnego rodzaju chęci przemilcze-
nia nawet lokalnych legionowych wydarzeń, a jednak on nie poddawał się.

„Teki Czesława Lipińskiego” i inne archiwalia
Lektura tego, co pozostawił po sobie i co trafiło do Archiwum Narodowego w Tarno-
wie zadziwia różnorodnością. Zespół obejmuje dziewięć tek, w których znajdują się 
unikatowe dokumenty i prace gromadzone w czasach Polski Ludowej, gdy nie tylko 
tematyka legionowa była na cenzurowanym, ale także gdy ignorowano weteranów 
tego czasu, nie dając im możliwości zaistnienia w tworzonych wówczas zrębach orga-
nizacji kombatanckich. Lekceważono przy tym i pozwalano na niszczenie wszelkich 
pozostałych po Legionach pamiątek, także cmentarzy.

Przez ponad trzydzieści lat od umieszczenia tych dokumentów w archiwum nie-
wielu badaczy miało okazję do zapoznania się z nimi. Tym samym praca Lipińskiego 
umknęła społecznej świadomości. A szkoda, bo są to bezcenne materiały źródłowe. 
Czesław Lipiński oprócz swej pracy społecznikowskiej pozostawił po sobie m.in.:

–  maszynopis poświęcony historii ruchu niepodległościowego w Tarnowie na prze-
łomie XIX i XX wieku wraz z raportami z przebiegu bitwy pod Łowczówkiem, pi-
sany w roku 1964, a więc w pięćdziesięciolecie wydarzeń bitewnych z roku 1914,

–  dziennik robót dotyczących cmentarza ochrony cmentarza w Łowczówku (1957–
1975),

–  album Lwów Semper Fidelis ze zdjęciami z walk podczas kampanii obrony Lwowa 
i własnymi akwarelami z okopów.

W swych pracach pisarskich Czesław Lipiński dokonał próby zebrania jak najpeł-
niejszego obrazu tamtych wydarzeń, zarówno drogi Polaków, tarnowian, do niepod-
ległości, jak i pierwszych bojów Legionów, co jest szczególnie wartościowe, bo czerpał 
swą wiedzę od uczestników żyjących jeszcze wtedy i pamiętających tamte czasy oraz 
na podstawie dostępnej wtedy literatury.
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Dywersyfikacja zbiorów
Lipiński niewątpliwie pisał „do szuflady”, bo temat, którym się zajmował, w ówcze-
snym czasie miał niewielką szansę na opublikowanie. Przeczuwając niejako, że jego 
spuścizna po śmierci ulegnie rozproszeniu, umieszczał legionowe pamiątki także 
w  zasobach Biblioteki Jagiellońskiej oraz pod opieką dominikanina, harcmistrza 
o. Adama Studzińskiego8.

W  tym ostatnim zbiorze, przechowywanym dzisiaj w  Archiwum oo. Dominika-
nów9, oprócz planów cmentarza, projektów ogrodzenia i okolicznościowych tablic, 
znajduje się bezcenny album Łowczówek 1914–1964 z fotografiami stanu cmentarza 
w latach 60. XX wieku, a także zdjęciami uroczystości patriotycznych i mszy, organi-
zowanych w latach 60. i 70. przez byłych legionistów. Album jest niezwykłym „świad-
kiem historii” obrazującym budzenie społecznej świadomości patriotycznej poprzez 

8 O. Adam Studziński (1911–2008) dominikanin, kapelan w II korpusie Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, generał brygady Wojska Polskiego, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego.

9 Są to dokumenty przechowywane bez konkretnej sygnatury, jako darowizny dla o. A. Studzińskiego 
w Archiwum dominikańskim przy ul. Stolarskiej w Krakowie.

Opiekun cmentarza w Łowczówku, lata 60. XX w.,  
Archiwum oo. Dominikanów
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działania na rzecz ochrony legionowej pamięci w czasach PRL. Materiały wchodzą-
ce w skład albumu w znakomitej większości nie były jeszcze publikowane, a zdjęcia 
z uroczystości 50-lecia bitwy pod Łowczówkiem w roku 1964 są wręcz unikatowe. 
Niestety, nie wszystkie opatrzone są podpisami, a ludzie na nich uwiecznieni są ano-
nimowi, dlatego potrzeba wnikliwej kwerendy komparatystycznej, aby rozwikłać za-
gadkę niektórych fotografii.

W Archiwum oo. Dominikanów Czesław Lipiński pozostawił także własnoręczne 
projekty: tabliczki pamiątkowej umieszczonej na kamieniu leżącym po lewej stronie 
kaplicy cmentarnej, jaki ulokowano tam z okazji 50. rocznicy bitwy pod Łowczów-
kiem, oraz miedzianej tablicy informacyjnej, która do roku 2018 wisiała na jednym 
z filarów bramy cmentarza10. Były to elementy, jakie pojawiły się na cmentarzu w roku 
1964 i później, których pochodzenie nie było dotąd znane. Zapewne powstały z ini-
cjatywy tarnowskiego oddziału Związku Legionistów Polskich, w którym aktywnie 
działał Czesław Lipiński. Projekty te świadczą o ogromnej pasji archiwistycznej ich 
autora i niezwykłej woli upamiętnienia kolegów walczących pod Łowczówkiem.

10 Tablica ta została usunięta i zastąpiona nową, granitową, o tej samej treści, podczas remontu cmen-
tarza w roku 2018. Niewiele brakowało, a uległaby utylizacji. Po interwencji miedziana tablica ma zostać 
wyeksponowana w kaplicy cmentarnej lub w otoczeniu cmentarza.

Stan cmentarza wojennego nr 171 w Łowczówku w latach 60. XX w., Archiwum oo. Dominikanów
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Wnętrze kaplicy w roku 1964, Archiwum oo. Dominikanów

Projekt tablicy pamiątkowej autorstwa Czesława 
Lipińskiego, Archiwum oo. Dominikanów

Tablica pamiątkowa przy wejściu do cmentarza 
w roku 1975, Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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Projekt napisu na kamieniu, Archiwum oo. Dominikanów

Kamień upamiętniający 50. rocznicę bitwy, Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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Samozwańczy kronikarz początków I Brygady
Przez wiele lat Czesław Lipiński żył ideą legionową, zbierał pamiątki po swoich kole-
gach legionistach, opisywał dzieje tworzenia się ruchu niepodległościowego w Tarno-
wie, przebieg pierwszego boju pod Łowczówkiem, korespondował z żyjącymi wtedy 
jeszcze uczestnikami bitwy pod Łowczówkiem i wybitnymi legionistami, m.in. gen. 
Leonem Berbeckim11, gen. Mieczysławem Borutą-Spiechowiczem12, gen. Henrykiem 
Bezegiem13, płk. Michałem Rybikowskim14. Pisał o konieczności ochrony cmentarza, 
domagając się od władz PRL i Starostwa Powiatowego w Tarnowie zwrócenia uwagi 
na niszczejący zabytek, był inicjatorem wielu inicjatyw upamiętnienia poległych le-
gionistów, między innymi wskrzesił międzywojenną tradycję spotkań koleżeńskich 
i mszy za dusze poległych towarzyszy broni.

Wśród wymienionych materiałów godnym szczególnej uwagi jest maszynopis 
Tarnowski Ruch Niepodległościowy przed pierwszą wojną światową i udział Legionistów 
w bitwie pod Łowczówkiem. Tekst ten także powstał w roku 1964, w pięćdziesięciole-
cie wydarzeń bitwy pod Łowczówkiem. Istnieją dwie kopie tego maszynopisu: tar-
nowska i  zdeponowana w  Bibliotece Jagiellońskiej. Praca podzielona jest na kilka 
wyraźnych części. Obok zarysu historycznych wydarzeń z czasów tuż przed I wojną 
światową w Tarnowie Lipiński sportretował działalność stowarzyszeń kulturotwór-
czych, ich wkład w budowanie więzi patriotycznych i kultywowanie tradycji niepod-
ległościowych. Opisał zawiązanie się tarnowskiego Sokoła, Związku Strzeleckiego, 
harcerstwa. Sporo miejsca poświęcił udziałowi legionistów w bitwie pod Łowczów-
kiem, przedstawił kompetentnie przygotowane listy poległych w  bitwie wigilijnej 
24–26 grudnia 1914 z wyszczególnieniem ich życiorysów i przynależności pułkowej, 
opublikował zestawienie odznaczonych żołnierzy. Maszynopis uzupełniają mapki sy-
tuacyjne pola bitwy, wspomnienia jej uczestników oraz spora ilość zdjęć tarnowskich 
członków Sokoła i Związku Strzeleckiego w Tarnowie, legionistów. Wśród nich wy-

11 Leon Piotr Berbecki (1874–1963) działacz niepodległościowy, dowódca oddziałów zagłębiowskich 
Legionów Polskich, generał broni. Zorganizował w Milowicach (dzielnica Sosnowca) ochotniczą kom-
panię zagłębiowską składającą się głównie z hutników, ok. 150 osób. Weszła ona w skład VII batalionu 
uzupełniającego 1. pułku piechoty Legionów. Batalionem tym dowodził i na jego czele wziął udział w bi-
twie pod Łowczówkiem.

12 Mieczysław Ludwik Boruta Spiechowicz ps. „Kopa”, „Morawski” (1894–1985), generał brygady 
Wojska Polskiego. W sierpniu 1914 wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 1. kompanii 1. batalionu 
w 2. pułku piechoty II Brygady, jako dowódca kolejno plutonu i kompanii. Następnie został zastępcą do-
wódcy I batalionu w 4 pułku piechoty. Ranny w bitwie pod Rarańczą w czerwcu 1915. Uczestnik wojny 
bolszewickiej.

13 Henryk Bezeg (1895–1979), podpułkownik intendentury Wojska Polskiego.
14 Michał Rybikowski, alias Peter Iwanow, Ian Jacobsen, Adam Michałowski i Andrzej Paszkowski, 

(1900–1991), pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, oficer wywiadu polskiego w Wol-
nym Mieście Gdańsku, Królewcu i Kownie. Był założycielem Stowarzyszenia „Prometeuszy”, którego 
celem było zjednoczenie narodów Europy Środkowej. Po II wojnie światowej wyemigrował do Kanady. 
Zmarł w Montrealu.
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Uroczystości 50. rocznicy bitwy na cmentarzu wojennym w Łowczówku, listopad 1964, Arch. oo. Dominikanów

Spotkanie na miejscu bitwy w grudniu 1915, od lewej stoją: Israel Wechsler, Bolesław Miętus, przedstawicielki  
Ligi Kobiet z Tarnowa, por. Siegfried Haller, jeden z projektantów cmentarza, zdjęcie z archiwum rodziny  

Miętusów pozyskane przez Lipinskiego w latach 60. XX w., Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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różniają się unikatowe zdjęcia przedstawiające wizytację na tymczasowych grobach 
delegacji złożonej z: por. Siegfrieda Hallera, jednego z projektantów cmentarza wo-
jennego w Łowczówku, Bronisława Miętusa, obywatela Tuchowa, Israela Wechslera, 
właściciela Pleśnej i Łowczówka15, i pań z tarnowskiej Ligi Kobiet. Zdarzenie miało 
miejsce w zimie na przełomie 1915/1916 roku i obrazuje najprawdopodobniej pierw-
sze robocze spotkanie tego grona w sprawie budowy cmentarza.

Liczący w oryginale około dziewięćdziesiąt stron maszynopis jest niezwykłym do-
kumentem, bardzo drobiazgowym, pisanym w dobie przedinternetowej, co szczegól-
nie podnosi jego walor, bowiem dostęp do archiwów w tamtym czasie był dość utrud-
niony. Lipiński korzystał z Centralnego Archiwum Wojskowego, zwłaszcza z Wypisów 
z ewidencji akt formacji polskich z okresu I Wojny Światowej, z opracowań lokalnych jak 
między innymi: Bibliografii z  zakresu tajnego skautingu i  drużyn skautowych, z  prac 
M.  Adamskiego Ruch niepodległościowy w  I  Państwowym Gimnazjum w  Rzeszowie”, 
H. Bagińskiego Materiały do historii ruchu niepodległościowego 1908–1914, W. M. Bo-
rzemskiego Pamiętnik tajnych organizacji niepodległościowych na terenie Galicji lat 
1880–1897. Szczególne miejsce zajmują w  tym zbiorze wspomnienia uczestników 
bitwy, szczególnie ówczesnego kpt. Leona Berbeckiego, rzucające nowe światło na 
przebieg bitwy pod Łowczówkiem.

Opieka nad cmentarzem legionistów
Przeszedłszy na emeryturę, od roku 1957 Czesław Lipiński zaczął opiekować się cmen-
tarzem wojennym w Łowczówku. Samozwańczo mianował się społecznym opieku-
nem tego cmentarza, a także sprawił, że po sześciu latach prac budowlanych otoczo-
no pole grobowe kamiennym ogrodzeniem, chroniąc to miejsce pamięci od całkowitej 
ruiny. Projektantem ogrodzenia został znany na przełomie lat 60.  i  70.  XX  wieku 
w  Tarnowie architekt Otto Schier16. Przez prawie dwadzieścia lat, od 1957–1975, 
Czesław Lipiński opisywał swe działania w pamiętniku ochrony cmentarza w Łow-
czówku17. Rękopis pamiętnika jest bezcennym dokumentem, świadkiem prawdziwej 
„walki z wiatrakami”, z bezduszną machiną biurokracji, z  trudnościami materiało-
wymi, z paradoksem „gospodarki planowej”, która zakładała zdobycie pozwoleń na 
budowę, dotacji na materiały budowlane i ich zakup w obrębie roku kalendarzowego. 

15 Israel Wechsler, kupiec, właściciel kantoru przy ul. Wałowej w Tarnowie, dziedzic dóbr Łow-
czówek-Pleśna do roku 1939, nieodpłatnie podarował teren pod cmentarze nr 171 i 172 w Łowczówku, 
co potwierdził aktem notarialnym po zakończeniu wojny, 1 września 1925.

16 Mgr inż. Otto Schier to ceniony w Tarnowie architekt, twórca m. in. pomnika Pierwszego Transportu 
do KL Auschwitz, autor projektów mozaik m.in. kompozycji zdobiącej do 2011 roku fasadę tarnowskiego 
teatru im. L. Solskiego, czy kaplicy cmentarnej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Rzędzinie.

17 Cz. Lipiński, Opis zabiegów około przywrócenia pełnego uporządkowania cmentarza w Łowczówku 
oraz budowa muru otaczającego cmentarz wojenny z 1914 roku, rękopis, Teki Lipińskiego Archiwum 
Narodowe w Tarnowie.
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W praktyce było to niewykonalne, bo nawet jeśli jakimś szczęśliwym zrządzeniem 
losu pozwolenia zostały wydane, materiały zgromadzone, nie udawało się znaleźć 
robotników do prac albo okazywało się, że kamień i piasek rozkradziono. W kolej-
nym roku wszystkie czynności trzeba było powtarzać, dlatego opasanie cmentarza 
kamiennym ogrodzeniem trwało w nieskończoność.

Przyjrzyjmy się fragmentom tego pamiętnika, który w  wielu miejscach stanowi 
frapującą lekturę:

[Rok 1960] 
Starania około pełnego przywracania o  utrzymania ładu na cmentarzy wojskowym 
w Łowczówku trwają od roku 1957. Zdołano w tym czasie doprowadzić do porząd-
ku wszystkie groby, krzyże, napisy, nagrobki i obrzeża, zasadziłem młode jesiony i ja-
rzębiny dotąd dobrze się rozwijające. Pozostająca od początku myśl otoczenia całego 
terenu cmentarza murem kamiennym – aby nie powtórzył się stan zniszczenia, jaki 
zastałem dotąd mimo rożnych starań – nie osiągnęła realizacji.
Najpoważniejszym problemem był brak funduszów, a nadto przez jakiś czas niejasny 
stosunek władz do tego cmentarza. Z czasem jednak wszystko, co tam dokonywałem 
nie napotykało na trudności, ale też nie potrafiłem uzyskać pomocy. Wszelkie starania 
ograniczały się z konieczności do utrzymania zieleni i wszystkiego co na cmentarzu do 
możliwie największego ładu i czystości doprowadzono. Dopiero w roku 1969, latem, 

Groby legionistów w roku 1964, Archiwum oo. Dominikanów
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zaistniała możliwość poparcia moich zamierzeń, które doprowadziły do uzyskania 
funduszów zatwierdzonych przez Ministerstwo Kultury, a przydzielonych przez Woje-
wództwo Krakowskie w połowie listopada tego roku. Przyznana suma ma być przeka-
zana w kwocie zł 100.000 do Wydziału Gospodarki Komunalnej Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Tarnowie. Ze względu na późna porę jesienną /śnieg/ i bardzo 
trudne warunki dojazdu nie podjęto w tym roku żadnych czynności. (…)

[Rok 1970] 
[lipiec 1970] Terenowy Zespół Usług Powiatowej Rady Narodowej potwierdził otrzy-
manie zamówienia na plan i  kosztorys zawiadamiając równocześnie, że wykonanie 
przewiduje na koniec września.
Byłem w Wydziale Gospodarki Komunalnej, gdzie w rozmowie z zastępcą kierownika, 
ob. Drwalem uzgodniliśmy, by nie czekać na wykonanie wymienionych dokumentów 
i sprowadzić materiały potrzebne do budowy /kamień, żwir, cement/. Ażeby zamówić 
wymienione materiały byłem w Spółdzielni „Suromin”, gdzie dowiedziałem się, że ka-
mień mogą zaraz dostarczyć z kamieniołomu „Dąbrówka” koło Nowego Sącza. Co do 
miejsca odbioru po 25,75 (zł) za tonę należy złożyć zamówienie. Żwir mogą dostarczyć 
loco Roztoka lub Janowice po 25,32 tona, dowóz własny odbiorcy. Złożyć zamówienie 
po ustaniu deszczów (w tym czasie powódź).

[sierpień 1970] Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej powrócił po chorobie. 
Przedstawiłem mu zebrane informacje o nabyciu i zwózce kamienia i szutru. Kierow-
nik zgodnie z przedłożonymi informacjami uznał możliwość sprowadzenia kamienia, 
lecz zauważył, że szereg spraw związanych z całokształtem wykonawstwa trzeba omó-
wić wpierw z zespołem z Gromadzkiej Rady i Kółka Rolniczego, który ewentualnie całą 
robotę przejmie. W tym celu ustalił, że zbiórka nastąpi w niedzielę 16 sierpnia, gdyż 
inne dni robocze na zbiórkę nie pozwalają.

[wrzesień 1970] Wykonawstwo planu i kosztorysów z końcem września, chcielibyśmy 
przyspieszyć i z tego względu oddać wykonanie inżynierowi Iwanickiemu. Ten z kolei 
był na urlopie, niepotrzebnie czekaliśmy i ostatecznie pozostało wykonawstwo planu 
w rękach Terenowego Zespołu Usług (Projektowych), który przydzielił te prace inż. 
Schierowi w Wydziale Budownictwa w Miejskiej Radzie Narodowej w Tarnowie. Do-
piero 12 września zaistniała możliwość wprowadzenia inż. Schiera na cmentarz, gdzie 
poczynił notatki potrzebne do opracowania projektu. Tam też udzieliłem mu niektó-
rych informacji i uwag odnośnie terenu. Z końcem sierpnia b.r. zamówiono kamienie 
i już 3 września przyszła część złożona na razie na bocznicy kolejowej. Dalszy wywóz 
czekać będzie lepszych warunków na drodze. (…)
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[Rok 1971] 
[lipiec 1971] Byłem na cmentarzu w Łowczówku. Część materiałów leży obok cmenta-
rza, a około 10 do 15 aut kamienia leży wzdłuż drogi polnej i w lesie. W sierpniu napra-
wa połamanych krzyży żelaznych i napisów. Rozrzucony po drodze kamień nadal leży.

[sierpień 1971] Napisałem do Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej przy-
pomnienie o pozostawionym po drodze kamieniu z prośba by zwieziono na miejsce 
przeznaczenia. Wieczorem tego dnia (23.8) zgłosił się do mnie inż. Szybalski, który 
skłonny jest przyjąć wykonawstwo i nadzór budowy muru. Do 10 września jednak nie 
zgłosił swej decyzji, prawdopodobnie zrezygnował bez podania przyczyny.

[wrzesień 1971] Byłem w Powiatowej Radzie Narodowej u wiceprezesa Barana, które-
mu przedstawiłem stan zwózki kamienia, a też niejasne oświadczenie Przewodniczą-
cego Gromadzkiej Rady Narodowej Ob. S. odnośnie (jakoby) własności części kamienia 
i żwiru osób prywatnych, już na górę zwiezionego.

[30 września 1971] Do dziś Gromadzka Rada Narodowa w Pleśnej nie znajduje wy-
konawcy, a sama nie ma fachowców. Już w tym roku (prac) znowu nie wykona się. 
W ramach prac porządkowych wykonano na cmentarzu: oczyszczenie z krzewów i za-
rośli i wyrównanie dokoła grobów za kaplicą (groby rosyjskie), obielono podstawy pod 
krzyże, same krzyże odświeżono farbą olejną i naprawiono rozpadające się podstawy 
pod krzyżami (beton) oraz obramowania, pobielono i naprawiono krzyże (część) za 
i  przed kaplicą. Zwieziono (Kółko Rolnicze Pleśna czy Rychwałd) kamień na cmen-
tarz, który dotąd był rozproszony po rowach, lesie i drogach /od/ zeszłego roku, ale 
2–3 auta szutru dotąd leży. (…)

[Rok 1973] 
[maj 1973] Zimne dni i dłuższa choroba dopiero dziś pozwoliły wybrać się do Łowczów-
ka. Stwierdziłem to, co już wcześniej mi mówiono, że nie ma żadnej roboty, stawiania 
muru dokoła cmentarza legionistów. Szczególnych zmian, zniszczeń, nie zauważyłem. 
Dobrze rozrastają się drzewa (młode jesiony, jarzębiny) oraz jałowiec. Względny po-
rządek, nie skoszona trawa. Druga brama (boczna) nadal połamana mimo naprawy 
i stale otwarta. Z powrotem poszedłem do Gromadzkiej Rady w Pleśnej, nie zastałem 
nowego „Naczelnika” – Jerzy Potępa – a z sekretarką nie mogłem mówić, bo zajęta, 
także księgowa zajęta. Znowu przeto nie było nikogo, kto by pokazał mi nowa umowę 
wykończenia muru.
Pan pułkownik Bezeg donosi, że interweniował w Ministerstwie Kultury w sprawie 
budowy muru i jakoby stamtąd zwrócono się w tej sprawie do Wojewódzkiego Urzędu 
Konserwatorskiego w Krakowie nakazując rozpoczęcie robót? (…)
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[lipiec 1973] Byłem w Łowczówku. Nic nie robią.

[17 lipca 1973] W Łowczówku nic nie robi się. W Gromadzkiej Radzie Narodowej nie 
zastałem znowu naczelnika. Pisemnie zwracam się do Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Pleśnej, aby ustalono ile jeszcze będzie potrzeba kamienia i szutru do pełnego zapo-
trzebowania. Może się zdarzyć, że zaczną robotę i wtedy zabraknie tych materiałów 
i znowu będzie powód wstrzymania robót.

[21 lipca 1973] Przy robotach około muru nic się nie dzieje, nie zaczęto.

[sierpień 1973] Rozpoczęli prace. Wykopy pod fundament.

[8 sierpnia 1973] Przerwano prace przy wykopach. Natrafiono na niewypał (granat) 
z 1914 roku. Po kilkudniowej przerwie dnia 16/VIII wznowiono prace. Wojskowa eki-
pa saperów stwierdziła, że dokoła cmentarza nie ma więcej niewypałów. Znajdują się 
jeszcze pod kaplicą?! Teren walk. (…)

[Rok 1975] 
[listopad 1975] W  końcu wykonawstwo muru otrzymało Przedsiębiorstwo Budowy 
przy Miejskiej Radzie Narodowej w Tuchowie. Wykonują obudowę według zatwierdzo-

Mur ogrodzeniowy wybudowany dzięki interwencjom Czesława Lipińskiego, Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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nego projektu i kosztorysu, lecz według zmienionego uzgodnienia Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Pleśnej z Ministerstwem. Mur będzie więc nie o wysokości 1,20 m, lecz 
50–60 cm. Robotę podjęto ostatecznie z jesienią 1975 roku ukończono 15 listopada 
tego roku. Protokół odbioru budowy zrobiono przy mnie, ale o brakach (zadaszenie, 
wady) nie wspominano, obiecując to wszystko uzupełnić.

Czesław Lipiński chciał również podnieść Łowczówek do rangi legionowego pante-
onu i po roku 1969, po śmierci gen. Kazimierza Sosnkowskiego, korespondował z ro-
dziną generała na temat sprowadzenia i pochowania jego prochów w Łowczówku. 
Do realizacji tego pomysłu nie doszło z przyczyn prozaicznych. Nie tylko nie uzyskał 
zgody ówczesnych władz, ale i rodziny generała, a także popadł niejako w konflikt 
z gen. Mieczysławem Borutą-Spiechowiczem, który podobnie jak Lipiński planował 
sprowadzić zwłoki Sosnkowskiego do Polski, ale do Zakopanego, gdzie mieszkał.

Działając społecznie Czesław Lipiński próbował także zwrócić uwagę na potrze-
bę ochrony grobów legionistów zmarłych z ran w rosyjskiej niewoli w Tarnowie na 
przełomie 1914/1915, pochowanych na tamtejszym Starym Cmentarzu oraz pocho-
wanych na cmentarzu wojennym nr 159 w Lichwinie Łazach. W latach 70. XX wie-
ku gromadził środki finansowe na ich remonty, co także uchroniło te mogiły przed 

Spotkanie byłych legionistów na cmentarzu w Łowczówku, koniec lat 60. XX w., w środku stoi ówczesny proboszcz 
parafii Pleśna ks. Zbigniew Skumiel, za nim, po prawej stronie gen. Mieczysław Boruta Spiechowicz,  

Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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zniszczeniem. Zapisał się także jako inicjator wpisania cmentarza nr 171  w  Łow-
czówku do Rejestru Zabytków w roku 1975, co zapewniło temu miejscu namiastkę 
prawnej ochrony18.

Przywrócony lokalnej historii
Choć Czesław Lipiński był pierwszym prezesem PTTK, społecznikiem, patriotą, 
a  w  połowie XX wieku osobą znaną w  Tarnowie, pozostał całkowicie zapomniany. 
Nie pamiętają o nim mieszkańcy kamienicy przy ul. K. Brodzińskiego w Tarnowie, 
gdzie mieszkał przez lata. Sporadycznie odwiedzany jest jego grób, ale próżno na nim 
szukać jego nazwiska, bo tablica inskrypcyjna uległa zniszczeniu. Jest jednak nadzie-
ja, że dokonania tego niezwykłego człowieka doczekają się należytego docenienia. 
Zarząd tarnowskiego oddziału PTTK podjął w roku 2019 uchwałę, że począwszy od 
2020 roku Małopolski Złaz Patriotyczno-Turystyczny Szlakami Legionistów będzie 
nosił imię Czesława Lipińskiego.

Pamięć i dzieło pierwszego prezesa PTTK w Tarnowie z pewnością utrwali także 
książkowa publikacja jego spuścizny, przedstawiając go jako niestrudzonego kroni-
karza wydarzeń legionowych, opiekuna pamiątek narodowych i obrońcy dziedzictwa 

18 Według relacji Czesława Lipińskiego wpisu dokonała dr Hanna Pieńkowska (1917–1976) ceniona 
konserwatorka zabytków, od 1951–1976 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie. Z niewy-
jaśnionych dotąd przyczyn dokument ten zaginął. Ponownego wpisu cmentarza do rejestru zabytków 
dokonał 3.09.2003 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jan Janczykowski. Decyzja L.dz. 
SOZ-IV/47/2003, rejestr A-10/M, Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków w Krakowie.

Czesław Lipiński na cmentarzu w Łowczówku, poł. lat 70. XX w., fot. A. Szydłowski, Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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narodowego. Lipiński jest bowiem wspaniałym przykładem patriotycznego bohater-
stwa, postacią ważną dla lokalnej historii, wartą promowania w działalności eduka-
cyjnej. Choć sam popadł w zapomnienie, potrafił w zgoła niesprzyjających czasach, 
przeciwstawiając się machinie biurokracji, osiągnąć niezwykły cel: ochronę legiono-
wej spuścizny oraz unikatowego Miejsca Pamięci – Cmentarza Legionistów w Łow-
czówku.

Bibliografia
Czesław Lipiński. Opowiem Wam o Łowczówku, red. A. Partridge, Pleśna 2018.
Łowczówek 1914. Bitwa Legionów Polskich na drodze do niepodległości, red. E. Juśko, Tarnów 

2014.
A. Partridge, Pleśna jakiej już nie ma. Historie w fotografiach, Pleśna 2013.
S. Rypuszyński, Turystyka i krajoznawstwo na ziemi tarnowskiej, Tarnów 1975.

Streszczenie
Artykuł przedstawia postać Czesława Lipińskiego, kronikarza historii Legionów Pol-
skich, tarnowskiego ruchu niepodległościowego i  bitwy pod Łowczówkiem 1914. 
Lipiński w latach 1957–1975 opiekował się społecznie cmentarzem legionistów pol-
skich w Łowczówku i uchronił go przed zagładą. Jego postać i dzieło, zapomniane po 
śmierci, zostały odkryte dzięki dokumentom zdeponowanym w tarnowskim oddziale 
Archiwum Narodowego.
Słowa kluczowe: I wojna światowa, Legiony Polskie, Łowczówek, cmentarz wojen-
ny, archiwalia

Summary
The article describes Czesław Lipiński, a history chronicler of the Polish Legions as 
well as a patron of the Łowczówek war cemetery between 1957–1975, who’s actions 
led to saving this burial ground during PRL times. After his death, Lipiński’s work 
made its way to the Tarnów branch of the Polish National Archive before being sub-
sequently rediscovered in 2013 and published in book form.
Keywords: First World War, Polish Legions, Łowczówek, war cemetery, archives


