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„Palestra” przed laty

przepis art. 182 kodeksu cywilnego RSFRR, zgodnie z którym budynki mieszkalne
mogą być przedmiotem kupna-sprzedaży, z tym jednakże ograniczeniem, żeby w
rękach kupującego, jego małżonka i nieletnich dzieci nie znalazły się dwa mieszka-
nia lub więcej mieszkań. (...)

Wspomnienie pośmiertne

Jan Świderski

W dniu 10 czerwca 1960 r. zmarł w Warszawie po dłuższej chorobie adwokat
Jan Świderski.

Urodzony w roku 1889 na Podolu, wykształcenie średnie i wyższe otrzymał w
Kijowie, kończąc w r. 1912 Wydział Prawa na Uniwersytecie Kijowskim. W Kijowie
również, po odbyciu stażu, rozpoczął praktykę adwokacką.

Po wybuchu rewolucji październikowej powrócił do kraju i po zdemobilizowaniu
objął stanowisko sekretarza Komisji Prawniczej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, a
następnie – stanowisko sędziego grodzkiego w Warszawie. Po wybuchu wojny w 1939
roku przeszedł do adwokatury i od tego czasu nieprzerwanie w niej pozostawał.

Niewielu znana była okoliczność, że zmarły obok prawa ukończył także studia
filozoficzne w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, rozpoczęte jeszcze w
r. 1907 u prof. Clapareda w Genewie.

Zmarły był autorem pracy filozoficznej (wydanej przez Bibliotekę Polską w roku
1936) pt. „Zręby filozofii organicznej”. Praca ta uzyskała przychylną ocenę w „Prze-
glądzie Filozoficznym” i innych czasopismach i wywołała zainteresowanie za grani-
cą. Dowodem tego zainteresowania był fakt, że w r. 1938 dwaj profesorowie: dr
Bochnik z Uniwersytetu Berlińskiego i dr Cohlman z Uniwersytetu w Kolumbii
zwrócili się do Świderskiego z prośbą o zezwolenie na przekład jego dzieła na języ-
ki niemiecki i angielski. Wybuch wojny w 1939 r. uniemożliwił te zamierzenia.

Po ustaniu okupacji Świderski, mimo ciężkiej pracy zarobkowej, napisał część II
owej pracy pt. „Zręby filozofii dynamicznej”, dotychczas nie wydanej.

Będąc zatrudniony przez szereg lat na stanowisku radcy prawnego Ministerstwa Że-
glugi, opracował zasady prawa morskiego na podstawie ustawy morskiej angielskiej.

Pozostawił po sobie pamięć człowieka dobrego i szlachetnego, cenionego wyso-
ko przez kolegów, z którymi utrzymywał bliższe stosunki.


