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W S P O M N I E N I A  P O Ś M I E R T N E

1.

Adwokat Kazimierz Górecki 
(1896— 1978)

Był nestorem w kręgu prawników handlu zagranicznego. Niemal do ostatnich 
dni — zawodowo czynny jako radca prawny PP Metalexport i jako wiceprzewodni
czący Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. Ciężka kilku
tygodniowa choroba przerwała jego przeszło pięćdziesięcioletnią pracę zawodową.

Adw. Kazimierz Górecki zmarł 27 lipca 1978 r. w Warszawie. Niespotykana wręcz 
była jego aktywność oraz budząca szacunek i podziw głęboka żarliwość pracy i 
umiłowanie zawodu. Jeszcze w szpitalu, poważnie już chory i osłabiony, niepokoił 
się o sprawy, których nie było mu już dane doprowadzić do końca.

Urodził się w 1896 r. w Kijowie, w rodzinie, która promieniowała kulturą i tra
dycją polską. Był wnukiem jednego z założycieli polskiej wyższej uczelni w Kijo
wie. Prawo studiował na Uniwersytecie Warszawskim, również w Warszawie od
był aplikację sądową i adwokacką. W 1933 r. został wpisany na listę adwokatów.

Uczestnik pierwszej wojny światowej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Dwu
krotnie otrzymał Krzyż Walecznych. W 1939 r. walczył w grupie gen. Kleeberga, po 
czym został wzięty do niewoli. Dalsze lata wojny spędził w oficerskich obozach 
jenieckich w Niemczech.

Po wyzwoleniu poświęcił się głównie pracy w handlu zagranicznym. Był radcą 
prawnym min. w PTHM Varimex, Chz M!inex, Chz Hortex, a od 1959 r. — w PP 
Metalexport.

W roku 1967 został wpisany na listę arbitrów w Kolegium Arbitrów przy PIHZ, 
a od 1970 r. pełnił nadto funkcję wiceprzewodniczącego tego Kolegium. Adw. 
K. Górecki był jednym z najaktywniejszych arbitrów, cieszących się uznaniem i 
ogromnym zaufaniem stron dzięki wielkiej staranności i wnikliwości, z jaką rozpo
znawał sprawy. Interesował się przede wszystkim problematyką w sferze stosun
ków RWPG; był wielokrotnie członkiem delegacji polskiej na konferencjach i obra
dach krajów tego bloku. Za swój wykład pracy w RWPG otrzymał zaszczytne 
odznaczenie nadane przez Komitet RWPG: Medal Pamiątkowy 25-lecia RWPG.

Adw. Kazimierz Górecki wyróżniał się ogromną kulturą osobistą i ujmującym 
sposobem bycia. Zawsze skromny, choć wielka była jego wiedza i doświadczenie. 
Wrażliwy na cudzą niedolę, był zawsze gotów do okazania serca i niesienia pomocy. 
Otaczała go powszechna sympatia i szacunek. Dla młodszych kolegów był wzorem 
prawego człowieka i adwokata.

Żywa jest jeszcze w naszej pamięci sylwetka wytwornego starszego pana, który 
był młody duchem. Wspólna praca łączyła nas przez tak długie lata, że można by 
powiedzieć bez wahania, iż „Pan mecenas Górecki był zawsze”. Winni Mu jesteśmy 
najpiękniejszą i serdeczną pamięć.
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