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MAZURSKIE BIOGRAFIE. JAN LIPPERT

Pol wieku temu Wladyslaw Ogrodzinski w jednym z reportazy, drukowanych w ka-
towickiej „Odrze" tak przedstawit Jana Lipperta: „Lysa glowa, przeciqta nad czoiem dhig^
blizricg o ktorej zawodowym pochodzeniu mowi blqkitny zaciek. To na pewno nie glowa
biurokraty. Sposob mowienia twardy i lakoniczny, ale zaciqcie oratorskie, dia ktorego
porownan trzeba by szukac chyba w przeszlosci. Prostota i celnosc slowa zdumiewaj^ca,
nieporownana odwaga cywilna. Glos bez afektacji, mimo to nabrzmialy bolem i pasj^'".
Lippert piastowal wowczas stanowisko przewodnicz^cego Powiatowej Rady Narodowej
w Szczytnie i staral siq chronic Mazurow przed bezdusznymi urz^dnikami i zaborczymi
szabrownikami z pobliskiej Kurpiowszczyzny. Tymczasem w 1948 roku zostal falszywie
oskarzony przez wladzq ludow^ ze wysiedlal polskich Mazurow za Odrq. Nie zostal ska-
zany, ale siedem miesiqcy przebywal w wiqzieniu. Potem sprawq umorzono.

Urodzil siq 3 marca 1877 roku w podszczyciehskim Klonie, w rodzinie wiejskiego
stolarza Wilhelma i Ewy, z d. Sadlowskiej-. Po ukohczeniu niemieckiej szkoly ludowej
przysposabial siq u boku ojca do zawodu stolarza. Zajmowal si? upowszechnianiem pol
skich ksi^zek i gazet. Po 1895 roku, jak to bylo w zwyczaju, odbyl wqdrowkQ czeladnicz^
po zachodnich Niemczech. Od pocz^tkow kwietnia 1896 do pazdziemika 1898 roku pra-
cowal w kopalni „Herkules" w Essen. Nast^pnie odbyl shizb^ wojskow^ w Metz (Alzacja).
W kohcu 1900 roku powrocil na rodzinne Mazury i prowadzil po ojcu warsztat stolarski w
nadgranicznym Klonie. W lutym 1901 roku ozenil siq z pochodz<ic^ z pobliskich Zawojek
MariciBogumil. Z tego zwir^zku narodzilo siqdziesi^cioro dzieci. W pazdziemiku 1905 roku
wyemigrowal ponownie do Westfalii, gdzie - jak wielu Mazurow - znalazl pracQ w kopalni.
Zamieszkal dluzej w Horst Emscher, nastqpnie w Buer opodal Gelsenkirchen. Ubocznie do
1908 roku prowadzil warsztat stolarski. Nastqpnie zaangazowal siq w pracq w Zwi^zku
Gomikow Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Byl wyrozniaj^cym siq dzialaczem, dla-
tego obierano go kolejno: skarbnikiem, sekretarzem i przewodnicz^cym zarz^dow. Two-
rzyl komorki ZZP w Recklinghausen, Bochum i Essen. Stawal w obronie wykorzystywa-
nych przez pracodawcow gornikow, przewaznie pochodz^cych z jego rodzinnych stron.
Organizowal strajki. Z tego powodu zostal usuniqty z pracy w kopalni. Wowczas nawi^zal
kontakty z MazurskiiParti^Ludow^. W 1911 roku uczestniczyl nawet wagitacji zakandy-
daturri Zcnona Eugeniusza Lewandowskiego (1859-1927) w wyborach do Reichstagu.
Byl tu pod Szczytnem nadzwyczaj aktywnym agitatorem. W raporcie do prezydenta pru-
skiej policji w Poznaniu, Zachera z 6 grudnia 1911 roku konfident tej policji Hermann

'  [WIady.slaw Ogrodzinski] Stefan Sulima, Spotkanie ze Szczytnem, Odra, 1946, nr 37.
' Sylwctka Jana Lipperta znalazta siQ w Polskim slownikn biograficznym, t. 17, s. 412-413, w oprae.
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Falkenberg ze Szczytna przedstawit krotk^ biografi^ Lipperta, zapewne na podstawie in-
formacji uzyskanych od Kazimierza Jaroszyka. Nazwat Lipperta „agitatorem partii Lewan-
dowskiego"^. W innym raporcie z 11 grudnia tego samego roku napisai, ze Lippert pojawii
si^ w niedziel^ 10 grudnia w Szczytnie i tego samego dnia przemawiai na zebraniu, urz^^dzo-
nym przez miejscowych liberaiow, z ktorego go wyprowadzono''. Nast^pnego dnia juz o
pi^tej rano Lewandowski i Lippert wyjechali w teren: o godzinie dziesitttej odbyli zebranie w
mieszkaniu gospodarza Nikiela w Wawrochach. Stamt^d udali si^ do Pruskiego Borku, Rud-
ki i Ploz, gdzie rowniez przemawiali na zebraniach. Lippert odwiedzai nadto tych gospoda-
rzy, ktorzy nie przybyli na zebranie i namawial ich do oddania glosow na Lewandowskiego.
Przemawiat tez na wieczomym zebraniu wyborczym w redakcji „Mazura . Z kolei 12 gru
dnia Lippert i Lewandowski przebywali w Klonie, Wilamowie i WystQpie^ potem 14 gru
dnia w Rucianem, Ukcie, „gdzie Lippert przemawiat dose ostro i zdobyl uznanie slucha-
czy"^. Pobyt Lipperta na Mazurach trwal 10 dni. Z powodu choroby zony (do Szczytna nad-
szedl telegram) opuscil Szczytno 11 grudnia 1911 roku®. W tym czasie wspolpracowal z pi-
smem „Mazur", redagowanym przez Kazimierza Jaroszyka. Swoje artykuly podpisywal
„Jonek z Buku"'.

Przebywaj^c w Westfalii zwi^zat siq z Narodowym Stronnictwem Robotnikow.
Przewodniczyt grupie polskich radnych, pelni^cych mandaty z ramienia NSR w Buer. W
1914 roku Lippert zostat wcielony do wojska niemieckiego. Przebywal na froncie zacho-
dnim. We wrzesniu 1917 roku, zwolniony z powodu odniesionych ran, podj^t pracq w
kopalni. Nie zaniechal dzialalnosci publicznej. W powolanych w 1918 roku Radach Ro-
botniczych reprezentowal w Dortmundzie Zwi^zek Gomikow ZZP. Nastepnie w czerwcu
1919 roku znow wyjechat na Mazury. Ukrywaj^c faktyczny eel podrozy, bo miat przygo-
towac raport o sytuaeji przed plebiseytem dla wywiadu polskiego, zamieszkat w siostry
Anny Rudnik w Zielonee pod Swiqtajnem. Nie uszlo to uwagi niemieekiej polieji. Syn
Lipperta, Wilhelm napisal, ze jego ojea zwabiono na jak^s staejq kolejow^ gdzie mial rze-
komo otrzymac srodki na akejq plebiseytow^ od Zenona Lewandowskiego, zostal areszto-
wany i osadzony w krolewieekim wi^zieniu. Podezas sledztwa zorientowal siq, ze Niemey
nie mieli zadnyeh dowodow, aby go oskarzyc o zdrad^ stanu, choc postawili mu taki za-
rzut. Po rozprawie nakazano mu jednak opuszezenie Prus Wsehodnieh.

Zamieszkal w Toruniu i podj^i praeq w Zwi^zku Zawodowym Praeownikow Rol-
nyeh i Lesnych. Zajmowat siq tez gromadzeniem srodkow na rzeez plebiseytu w Prusaeh
Wsehodnieh. Bardziej niz poprzednio angazowal si? rowniez w dzialania polityezne. Kan-
dydowal z ramienia Narodowej Partii Robotnikow (byi ezlonkiem jej Zarz^du Wojewodz-
kiego i Rady Naezelnej) w uzupelniaj^eyeh wyboraeh z okrqgu grudzi^dzkiego do Sejmu

^ Archiwum Panstwowc w Poznaniu, Polizci Prasidium, sygn. 2794, k. 88. Raport Hcrmanna Falkcnbcr-
gazSXII 1911 r.

^ Ibidem, k. 91. Raport H. Falkcnbcrga z 11 Xll 1911 r.
^ Ibidem, k. 92. Raport H. Falkenberga z 12 Xll 1911 r.
® Ibidem, k. 93. Raport H.
^ Ibidem, k. 98. Raport H. Falkenberga z 15 Xll 1911 r.
® Ibidem, k. 103. Raport H. Falkenberga z 22 XII 1911 r.
' List Wilhelma Lipperta, zam. w Sopocie, z 1 X 1970 r. do Janusza Jasinskiego w Olsztynie. W tym

miejseu pragnq podziqkowac prof. dr. hab. Januszowi Jasinskiemu za wypozyczenie tej korespondeneji.
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Ustawodawczego, radnym miejskim vv Toruniu. Jako rzecznik interesow robotniczych stal
sie dzialaczem nadzwyczaj populamym, pelnd przez kilka lat flinkcjq sqdziego pokoju.

W 1924 roku przeniosl siq do Nowego Miasta Lubawskiego i objq^l stanowisko dy-
rektora instytucji ubezpieczeniowej zwanej Kas^ Chorych. Byl takze czlonkiem Ochotni-
czej Strazy Pozamej, \v 1929 roku zostal nawet wybrany do komisji rewizyjnej Zwisjzku
Strazy Wojewodztvva Pomorskiego'". W czerwcu 1930 roku zamieszkal w Lubawie i pra-
cowal w biurze adwokackim dr Kazimierza Petriego, potem zalozyl biuro porad prawnych
i pisania podan. Ostatnie lata przed wybuchem wojny zyl z zasilku dla bezrobotnych oraz
skromnej renty, uzyskanej za pracq w Zagiqbiu Ruhry. Byl tez radnym miasta Lubawy. W
1938 roku zostal odznaczony Medalem Niepodleglosci.

Po wkroczeniu Niemcow do Lubawy w 1939 roku Lippert zostal aresztowany i de-
portowany do pracy w gospodarstwie rolnym w poblizu Ilawy. Potem jako stolarza skiero-
wano go do budowy fabryki amunicji w Lqgnowie kolo Bydgoszczy. Ze wzglqdu na cho-
robq uzyskal zwolnienie i powrocil do Lubawy. Po jakims czasie Niemcy znow go are-
sztowali i skierowali na roboty do Grudzicidza. Dziqki staraniom syna Wilhelma zdolal
Lippert przeniesc si? do Bilgoraja, gdzie pocz^tkowo zajmowal siq pisaniem podan do
wladz niemieckich. W pazdzierniku 1941 roku podj^l pracQ w Powiatowej Grupie Rze-
miosl. Wowczas czqsto przychodzil z pomocci. miejscowej ludnosci zapewniajXc jej, na ile
to bylo mozliwe, ochronq i srodki do zycia.

W poczcttkach 1946 roku Jan Lippert powrdcil na Mazury. Powierzono mu kierow-
nictwo Oddzialu Ubezpieczalni Spolecznej w Szczytnie. Wst^il wtedy do Stronnictwa
Ludowego. W 1948 roku wszedl do wladz powiatowych tego stronnictwa. W marcu 1946
roku wybrano Jana Lipperta przewodnicz^cym Powiatowej Rady Narodowej w Szczyt
nie". OdtE^d zarliwie zaj^l siq losem Mazurow, co potwierdzil Wladyslaw Ogrodzinski w
cytowanym na pocz^tku reportazu. Przez to, jak napisaljego syn, byl „w czqstym konflik-
cie z wladzami Urzqdu Bezpieczenstwa w Szczytnie i w Olsztynie, wskazuj^c na naduzy-
cia wladzy przez aparat w terenie i bezczynnosc w wypadkach krzywdzenia Mazurow" .
Wypowiadal siq ponoc na ten temat publicznie na naradach w Olsztynie i wtedy funkcjo-
nariusze w kuluarach odgrazali siq, ze go „urz%dz;i". I urz^dzili. W listopadzie 1948 roku
wraz z Gustawem Leydingiem-Mieleckim (1899-1974) zastqpc^ naczelnika Wydziahi
Spoleczno-Politycznego Urzqdu Wojewodzkiego i Romanem Boltaczem pracownikiem
Wydzialu Osiedlenczego Urzqdu Wojewodzkiego w Olsztynie, poprzednio kierownikiem
referatu spoleczno-politycznego Starostwa Powiatowego w Szczytnie, zostal aresztowa
ny. Zarzucono im, ze „dzialajcic we wspolnym porozumieniu w okresie repatriacji Niem
cow samowolnie odbierali wielu osobom zaswiadczenie obywatelstwa polskiego, przy-
znane im przez kompetentne czynniki i wysylali ich za Odrq. W ten sposob wielu Polakdw
miejscowego pochodzenia musialo opuscic swoj^ziemiq rodzinn^"". Stawiano im wiqc
zarzuty akurat przeciwstawne wobec tego, co oni robili. Lippert i Leyding jako rodowici
Mazurzy, zaangazowani w latach miqdzywojnia w polskie trwanie ludnosci w tym rejonie

Nowe Micislo Lubawskie. Zarys Jziejdw, pod red. M. Wojcicchowskicgo, Nowc Miasto 1992, s. 169.
'' [Gustaw Leyding] g.l., Jan Lippert, w: Szczytno. Z dziejow miasta i powiatu, Olsztyn 1962, s. 323.

List Wilhelma Lipperta z 1 X 1970 r., op. cit.

" Klamali przyjazii dla Mazurow. Dzialali mi szkodii swell wspolbraci i szkod? Paiistwa Polskiego,
Zycic Olsztynskie, 1948, nr 315 z 15 XL
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Prus Wschodnich, po 1945 roku chronili Mazurow przed wysiedleniem, mieli rzekomo
postqpowac na szkodq swoich bliskich. Boltacz natomiast byt w latach wojny robotnikiein
przymusowym na Mazurach, stykal siq bezposrednio z ludnosci^ od pocz^tku lat czter-
dziestych. Wiele razy z nim o tym rozmawialem. Oskarzenie zatem bylo sfingowane.
Pierwsza rozprawa odbyla siq 17 maja 1949 roku, a wiqc po siedmiomiesiqcznym pobycie
falszywie oskarzonych w wiqzieniu. Zespol sqdziowski w skladzie: Magier (przewodni-
cz^cy), Kawlak i Mosinski, zmienil tryb procesu z doraznego na post^powanie zwyczajne.
Trudno dociec, czy byt z tego obrotu sprawy zadowolony oskarzajXcy w tym osobliwym
procesie prokurator Smolenski. W czasie kolejnej rozprawy 21 czerwca 1949 roku obrona
wyst^ila z wnioskiem o uchylenie w stosunku do aresztowanych dotychczasowego srod-
ka zapobiegawczego. S^d jednak odrzucil ten wniosek'"'. Potem sprawq umorzono, ale o
tym juz nie napisano w olsztynskim czasopismie.

Jan Lippert nie doczekat wyrownania wyrz^dzonych mu krzywd ani rehabilitacji.
Zmarl 20 lipca 1951 roku w Szczytnie. Jego smierc przyspieszyto aresztowanie i nieludz-
kie metody sledztwa. A byt juz wtedy mqzczyzn^ siedemdziesi^cioletnim. Jego zonie
Marii przyznano w 1958 roku rentq po „zastuzonym dziataczu mazurskim i polonijnym",
ktory w swoim zyciu wiqcej zabiegat o dobro innycli niz wtasne korzysci. Nigdy nie zapo-
mniat o swojej ziemi rodzinnej. Zawsze powracat na Mazury, kiedy byt tu potrzebny.

Zycie Olsztynskic, 1949, nr 169 z 22 VI.
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