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Pam iętniki adwokackie

znający z własnych doświadczeń o k u 
pację i niemiecką, i sowiecką, był na 
terenie m iędzynarodow ym  przedm io
tem szczególnego zainteresowania 
w ruchu  m iędzynarodowym  krajów  
okupow anych odegrał dużą rolę.

W yjątkow o interesujące są w spo
m nienia K orbońskiego z codziennego 
życia pod okupacją: poszukiwanie lu
dzi i miejsc zamieszkania oraz pracy, 
załatw ianie fałszywych dokum entów , 
unikanie grożącego na każdym kroku 
aresztow ania. W szystko to składało się

na stałe przeżycia ludzi aktywnych 
w konspiracji, a w jakim ś stopniu 
i wszystkich ludzi żyjących pod okupa
cją.

D la jednych jest to  plastyczne przy
pom nienie chwil przeżytych, d la innych 
nauka historii -  pożyteczna, jak  zawsze 
nauka historii. D la wszystkich jest to 
lektura pasjonująca.

Przy okazji Czytelnik dow iaduje się 
szczegółów nowych i ciekawych, np. że 
płk R óżański był przed wojną ap likan
tem adwokackim .

★

Sprawa Kazimierza M oczarskiego i inne

Pam iętnik Anieli Steinsbergowej za
jm uje trw ałe i istotne miejsce w śród 
literatury , odnoszącej się do lat pow o
jennych w Polsce. N arzucona krajow i 
władza kom unistyczna używała wielu 
środków , by utrzym ać się przy władzy. 
Jednym  z istotnych był terro r politycz
ny. W sierpniu 1944 roku w prow adzo
no dekret o wym iarze kary dla faszys
towskich zbrodniarzy  winnych za 
bójstw i znęcania się nad ludnością 
cywilną oraz dla zdrajców N arodu . N a 
podstaw ie tego dekretu skazyw ano 
najsurow iej, w ielokrotnie na karę 
śmierci, najlepszych patrio tów  zasłu
żonych w walce z okupantem  niem iec
kim odm iennych niż kom uniści p rze
konań.

W ykonywanie obrony w tych proce
sach było niezwykle trudne i wręcz 
niebezpieczne dla adwokatów.

Mecenas Steinsbergowa aktywnie

występowała jako  obrońca w tych po
nurych procesach od roku 1954.

Omówienie kwestii praw nych i poli
tycznych związanych z tymi procesam i, 
a równocześnie wspom nienia o kilku 
z nich, jest przedm iotem  pracy Steins
bergowej, wydanej w roku 1977 przez 
paryską „K ultu rę” pod tytułem: Wi
dziane z  ławy obrończej.

Był to  okres, gdy w sądach dla tego 
typu spraw pow ołano specjalne „sekcje 
tajne” , a najbardziej „pilo tow ane” 
sprawy toczyły się w więzieniu. Był to 
też czas, gdy terrorem  i biciem wymu
szano przyznanie się do winy przez 
oskarżonych i wym uszano treść zeznań 
od świadków.

Steinsbergowa pisze, raczej krótko, 
tylko o niektórych z tych procesów. 
Przedwojenny sędzia śledczy Cybulski 
skazany został na 15 lat więzienia za 
„zbrodnię” przynależności do Związku
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W alki Zbrojnej i za działalność w roz
powszechnianiu „Biuletynu Inform a
cyjnego” . W łodzimierz Lechowicz zo
stał skazany na 15 lat więzienia na 
podstawie podobnych zarzutów , przy 
czym aresztow ano go w czasie, gdy 
sprawow ał m andat poselski.

Najwięcej uwagi au to rka skupiła w o
kół osoby i procesu Kazimierza M ocza- 
rskiego. W roku 1944 został on skazany 
na 10 lat więzienia, ale następnie w roku 
1953 wytoczono mu nowy proces, 
w którym  skazano go na karę śmierci. 
W czasie swego pobytu w więzieniu 
M oczarski był najokrutniej katowany 
i to przez najwyższych dostojników 
M inisterstw a Bezpieczeństwa Publicz
nego. Zarzucano mu, że jako  kapitan 
AK i pracownik Kierownictwa Walki 
Podziemnej nakazał m ordow ać zwo
lenników partii komunistycznej. W arto 
dodać, że jeden „z zam ordow anych” 
stawił się później zdrów i cały na roz
prawie.

W stadium  zaaw ansow anego proce
su Steinsbergowa podjęła się obrony 
M oczarskiego obok adw okata W ina-

wera. D ługotrwałe wysiłki obrony 
zmierzały do wznowienia postępow a
nia, które w pierwszych swych fazach 
toczyło się w zasadzie bezdowodowo, 
według z góry przyjętych założeń.

W tym czasie pojawiły się tzw. rewe
lacje Światły, zbiegłego z Polski funkc
jonariusza, który zdemaskował część 
m etod stosowanych przez UB. Skan
dal, jaki wynikł na tym tle w pewnym 
stopniu ułatwił ostateczne wznowienie 
procesu pod koniec 1956 roku. W p ro 
cesie tym ostatecznie zapadł wyrok 
uniewinniający M oczarskiego.

M oczarski, praw nik z wykształcenia, 
podejm ował zresztą również wiele dzia
łań zmierzających do ujawnienia stoso
wanych w odniesieniu do niego metod. 
Pisał do władz o kilkudziesięciu sposo
bach poniewierania go i dręczenia. Już 
po opuszczeniu więzienia napisał nie
zmiernie ciekawą pracę Rozmowy z  ka 
tem , o swoim pobycie w celi z gen. 
Jurgenem Stroopem .

Z pam iętnikiem  Steinsbergowej wi
nien zapoznać się każdy adw okat i każ
dy aplikant.

★

Pamiętnikarskie reportaże Okręta

A dw okat warszaw ski (z uprzednią 
p rak tyką w Paryżu) Leon Okręt 
(1864-1934), był rów nocześnie sp ra
w ozdaw cą sądowym  w warszaw skich 
pism ach, podobnie jak  uprzednio 
Franciszek N ow odw orski (późniejszy 
Prezes Sądu Najwyższego) i późniejszy 
adw okat H enryk N ow ogródzki. S p ra
w ozdania sądow e O kręta w całej pełni

zaliczyć należy do piśmiennictwa p a 
m iętnikarskiego. Opisywał procesy ze 
znawstwem  praw niczym , ana izą psy
chologiczną i społeczną w sposób, 
w jak i dokonać tego m ógł właściwie 
tylko dośw iadczony adw okat. Opisy
wał procesy, w których uczestniczył 
jak o  obserw ator, a w niektór>ch przy
padkach jak o  obrońca. Sposób wy
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