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swojej laudacji ścisłe związki oraz współpracę obu Izb z Dolnego śląska. Uczczo-
no kilkunastu seniorów adwokatów, wręczając im stosowne pamiątki na tę okazję. 
Wszyscy uczestnicy jubileuszowych uroczystości otrzymali pamiątkowe wydaw-
nictwo obrazujące 30-letnią historię Izby wałbrzyskiej, zawierające oprócz części 
wspomnieniowej i kronikarskiej liczne zdjęcia z życia zawodowego i towarzyskiego 
koleżanek i kolegów podczas wspólnych imprez szkoleniowych, sportowych i rekrea-
cyjnych. Bal w uroczystych i nastrojowych salach zamku Czocha był ostatnim akcen-
tem obchodów 30-lecia Izby wałbrzyskiej. Zabawa trwała do rana, a duchy starego 
zamczyska nie mogły wyjść z podziwu dla kondycji i formy jego uczestników.

Janusz Grodziński

IZbA WROCŁAWsKA

JUBILEUSZ 60-LECIA ADWOKATURy DOLNOśLąSKIEJ
Adwokatura Dolnośląska we Wrocławiu w dniu 21 stycznia 2006 r. świętowała 

swoje 60-lecie. 
Obchody rozpoczęto poranną Mszą świętą w kościele NMP Na Piasku, gdzie 

adwokaci dolnośląscy od przeszło 20 lat spotykają się w kaplicy św. Iwona patrona 
prawników. Mszę celebrował ks. Arcybiskup Metropolita Wrocławski Marian Go-
łębiewski w asyście ks. Prałata Stanisława Pawlaczyka – duszpasterza Adwokatury 
Dolnośląskiej.

Sztandar Adwokatury Polskiej i obecność Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej 
w Warszawie adw. Stanisława Rymara, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 
Izby Adwokackiej we Wrocławiu adw. Henryka Rossy, przedstawicieli samorządu 
adwokackiego, adwokatów i aplikantów adwokackich czyniła tę uroczystość pod-
niosłą.

Metropolita w homilii prosił i o to, by „modlitwę wnosić w intencji swojej i za 
tych, którzy w ciągu 60 lat wypracowali się i odeszli do Pana po nagrodę, na jaką 
każdy sobie zasłużył”.

Dziekan ORA we Wrocławiu adw. Henryk Rossa podziękował Metropolicie za 
dar Eucharystii i Słowo Boże. Poprosił o błogosławieństwo, by zachowywać Polsce 
wierność, praw i wolności bronić, a potrzebującym pomagać.

Następnie w auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta 
jubileuszowa sesja. 

Przed wejściem do auli witający przybyłych zaproszonym honorowym gościom 
wręczali pamiątkowe medale.

W ławach senatu zasiedli Dziekani Izby Adwokackiej we Wrocławiu: obecnie 
urzędujący Dziekan adw. Henryk Rossa oraz Dziekani poprzednich kadencji adw. 
Stanisław Kuchta i adw. Wojciech Krzysztoporski.

Honorowi goście w osobach: Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz, Prezes NRA 
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adw. Stanisław Rymar, przedstawiciele NRA, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wroc-
ławiu Marian Gruszczyński, Wojewoda Dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, Prezydent 
m. Wrocławia Rafał Dudkiewicz oraz przedstawiciele władz samorządowych, 
Dziekani innych izb i korporacji prawniczych, goście z IPN, sądu i prokuratury 
uświetnili swoją obecnością uroczystość.

Przybyła także rzesza adwokatów, pracowników administracyjnych ORA, w tym 
i emerytowanych, oraz aplikanci adwokaccy. 

Dziekan ORA adw. Henryk Rossa w swym przemówieniu nakreślił historyczny 
rys naszej izby. Uświadomił obecnym, że już w maju 1945 roku do Wrocławia 
przybyli pierwsi adwokaci – adw. Aleksander Redych, a następnie aplikanci, którzy 
zostali adwokatami w krótkim czasie – adw. adw. Jadwiga Browińska, Jan Węglow-
ski, Andrzej Jochelson. 

W skład Adwokatury Dolnośląskiej wszedł także niemiecki adwokat Ernest 
Strauss, który przed 1945 rokiem wykonywał we Wrocławiu zawód adwokata. 
Bronił Polaków tu zamieszkałych, za co był szykanowany przez władze niemieckie. 
Samorząd adwokacki zaczął działać na terenie Wrocławia już w styczniu 1946 roku 
w formie Tymczasowego Komitetu Adwokatów Wrocławskich, na czele którego 
stanął adw. Jerzy Jabłoński. W lipcu 1946 roku było 59 osób na liście adwokatów.

Dziekan podkreślił w swym przemówieniu, że adwokaci nie tylko wypełniali swe 
zawodowe obowiązki, ale także dzielili w ciężkich latach stalinowskich los społeczeń-
stwa. Represjom w postaci pobytu w więzieniu poddani byli adw. Andrzej Jochelson 
i adw. Zbigniew Ryś – żołnierz Armii Krajowej, który przez 5 lat okupacji niemieckiej 
przeprowadził w 108 rajdach, jako kurier, członków podziemia przez Tatry na trasie 
od Nowego Sącza do Budapesztu. I w czasie jednego z tych rajdów uratował życie 
Janowi Karskiemu i za to 3-krotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz 
„Virtuti Militari”. 

Dziekan adw. Henryk Rossa pro memoriam przywołał wiele nazwisk godnych 
upamiętnienia w historii Adwokatury Dolnośląskiej, wspomniał, jak wypełniali 
swoje obowiązki adwokaci po 1956 roku. Następnie w okresie ogromnego zrywu 
„Solidarności” w 1980 roku. Adwokaci udzielali w tym czasie pomocy prawnej, 
broniąc w stanie wojennym w procesach politycznych, oraz rodzinom osób inter-
nowanych i zaangażowanych w działalność opozycyjną. Prace te skupiały się także 
przy Jego Eminencji Kardynale Henryku Gulbinowiczu w powstałym Arcybiskupim 
Komitecie Charytatywnym, gdzie zasłużyli się szczególnie adwokaci Aranka Kiszy-
na, Maria ćwiklińska, Alina Lubczyńska i Henryk Rossa.

Dziekan zauważył także, że według badań Instytutu Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu procesów politycznych było w latach 80. około 330. Nie było przypad-
ku, by jakikolwiek działacz ze środowiska opozycyjnego został pozbawiony moż-
liwości korzystania z obrońcy. Zdarzało się, że na sali w jednym procesie uczestni-
czyło i po 25 obrońców. Godny upamiętnienia jest przykład wybitnego adwokata 
dziekana Stanisława Afendy, który broniąc przywódcy Dolnośląskiej Solidarności 
Władysława Frasyniuka w listopadzie 1982 roku za wypowiedź o sprzecznym z 
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Konstytucją trybie wprowadzenia stanu wojennego został zawieszony w obowiąz-
kach adwokackich po wszczętym przez Ministra Sprawiedliwości postępowaniu 
dyscyplinarnym. Dziekan odniósł się także do obecnej dyskusji wokół adwokatury, 
która niesłusznie jest aż tak surowa i często zawiera w sobie więcej politycznych 
niż merytorycznych treści. 

Stwierdził, że takie postacie samorządowe jak poprzedni dziekani w osobach 
wybitnego uczonego prof. Witolda świdy, adwokatów Bronisława Malewicza, Jó-
zefa Michalaka, Jana Chmielnikowskiego, Zygmunta Ziemby, Stanisława Afendy, 
Stanisława Kuchty, Wojciecha Krzysztoporskiego, miały wpływ na kształt Adwo-
katury Dolnośląskiej, w której na przestrzeni ostatnich 8–9 lat nastąpiła zmiana 
pokoleniowa, dla której wzorem może być także zasłużony działacz samorządowy, 
senior, pracujący dla innych do dziś w kole emerytów przy ORA we Wrocławiu 
adw. Stanisław Krzysik. 

Izba liczy obecnie 500 adwokatów i 130 aplikantów adwokackich. Młodzi lu-
dzie stają się adwokatami poprzez aplikację adwokacką, bo to jest właśnie najlep-
szy sposób, w jaki można się nauczyć tego rzemiosła i, jak wcześniej podkreślił, 
wykonywać wolny zawód, ale nie niewolniczą pracę. 

Na zakończenie swego przemówienia Dziekan podziękował za udział w uro-
czystościach wszystkim gościom, adwokatom i aplikantom adwokackim, obecnym 
seniorom, podziękował również pracownikom administracyjnym Okręgowej Rady 
Adwokackiej, którzy przez dziesiątki lat wykonywali ciężką pracę i bez których nie 
mogłaby działać Okręgowa Rada Adwokacka. 

Po przemówieniu Dziekana wystąpił Prezes NRA adw. Stanisław Rymar. Podkreślił 
dokonania Adwokatury Dolnośląskiej, która, jak się wyraził, świeciła i świeci przykła-
dem dla wielu izb. Stwierdził, że Adwokatura Polska musi przetrwać w niezależności 
i niezawisłości dla dobra społeczeństwa i zachowania wolności obywatelskich.

Następnie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej wręczył Dziekanowi piękną 
grafikę przedstawiającą Pałac Krasińskich w Warszawie. Okolicznościowe prezenty 
wręczyli Dziekanowi także honorowi goście. 

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz złożył Adwokaturze Dolnośląskiej życze-
nia dalszej owocnej pracy i sukcesów w przyszłości. 

Uroczystość uświetnił wykład prof. dr. Jana Miodka pt. „Prawo a nasz język oj-
czysty”.

Kolejnym podniosłym momentem był akt dekoracji dokonany przez Wojewodę 
Dolnośląskiego Krzysztofa Grzelczyka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
adw. dr. Stanisława Janikowskiego. Zasłużone wyróżnienie spotkało także adwokatów 
Annę ślęzak i Rainera Jańskiego, którym Prezes NRA adw. Stanisław Rymar wręczył 
odznaki „Adwokatura Zasłużonym”, podkreślając przy tym wybitne osiągnięcia zawo-
dowe odznaczonych adwokatów i ich zaangażowanie w pracy samorządowej.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Henryk Rossa zasłużonym senio-
rom i pracownikom Okręgowej Rady Adwokackiej wręczył okolicznościowe me-
dale i kwiaty. Tę miłą część uroczystości zebrani przyjęli długotrwałą owacją. 
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Koncert „Orkiestry Kameralnej Leopoldinum”, prezentujący barokową muzykę, 
zakończył uroczystą sesję.

Po wysłuchaniu koncertu zebrani zostali zaproszeni do Oratorium Marianum w 
Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie przy okolicznościowym poczęstunku i toastach 
toczyły się w różnych gronach rozmowy i wspomnienia.

Wieczorem w salach hotelu „Wrocław” odbył się Jubileuszowy Bal Adwokatów, 
w którym uczestniczyło ponad 250 osób.

Znakomita orkiestra i humor kabaretu „Elita” z Jerzym Skoczylasem, Leszkiem 
Niedzielskim i Stanisławem Szelcem sprzyjały wspaniałej zabawie. 

O tym, jak bal był udany, świadczą do dziś powracające wspomnienia u wielu 
z nas, utrwalone nadto na fotografiach i filmie DVD, oraz to, że niektórzy goście 
zakończyli zabawę o 6 rano.

Dziekan ORA adw. Henryk Rossa wszystkim zaproszonym honorowym gościom 
złożył podziękowania w uroczystej listownej formie. 

Wśród zaś podziękowań od honorowych gości szczególnie zwracające uwagę 
było od Księdza Kardynała Gulbinowicza. 

Podkreślić należy, że obchody 60-lecia Adwokatury Dolnośląskiej przygoto-
wał Honorowy Komitet Organizacyjny, powołany uchwałą ORA we Wrocławiu z 
10 lutego 2005 roku, w składzie: Przewodniczący adw. Henryk Rossa, Wiceprze-
wodniczący – adw. Edward Gorzelańczyk, Wiceprzewodniczący – adw. Maciej 
Korta i adw. adw. Wojciech Krzysztoporski, Stanisław Kuchta, Barbara Józefowicz- 
-Olczyk, Dorota Kwiecińska-Szelc, Wiesława Dradrach, Grażyna Biernat, Kazi-
mierz Cyrklewicz, Piotr Migaj, Leszek Rojek, Dariusz Smereka, Krzysztof Zuber.

W dniu 21 stycznia 2006 r. zaangażowanych było w zleconych im zdaniach wie-
lu aplikantów adwokackich, którzy współpracowali z Komitetem Honorowym. 

Jubileusz 60-lecia pozostawił w nas nieprzemijający ślad i oby był on przyczyną 
refleksji dla środowiska i zaowocował w dyskusjach i wnioskach w koniecznym 
przeobrażaniu Adwokatury Polskiej.

Barbara Józefowicz-Olczyk


