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kardynała stefana wyszyńskiego za pracę pt. „granice swobody kształtowania treści i celu 
umów obligacyjnych (art. 3531)”6. obydwaj nagrodzeni są pracownikami biura studiów i 
analiz sądu najwyższego. wyróżnienia przyznano natomiast trzem osobom: dr magdalenie 
budyn-kulik z umcs za pracę pt. „zabójstwo sprawcy znęcania się przez pokrzywdzoną 
kobietę. studium prawnokarne i kryminologiczne” (autorki tekstu w tym numerze „Pale-
stry”)�, dr katarzynie kubuj z instytutu nauk Prawnych Pan za pracę pt. „konstytucyjne 
problemy implementacji prawa wspólnotowego we Francji” oraz dr iwonie szpringer z 
umcs za pracę pt. „Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim”8. 

Po wręczeniu nagród głos zabrał przedstawiciel nagrodzonych ks. prof. dr hab. Franciszek 
longchamps de bérier, który podziękował organizatorom konkursu i sponsorom nagrody.

Adam Redzik

6  zob. r. trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych (art. 3531), 
kraków: zakamycze 2005, s. 582.

�  zob. m. budyn-kulik, Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawne i wiktymologiczne, lublin: 
Verba 2006, s. 420.

8  zob. i. szpringer, Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim, lublin: wyd. umcs 2006, s. 184. 

urOCZySTOśCI POśWIęCONE
ADWOKATOWI STANISłAWOWI HEJMOWSKIEMu,

POZNAń 27 CZErWCA 2006 r.

adwokat stanisław hejmowski był jednym z najwybitniejszych obrońców w historii pol-
skiej adwokatury. okazją do upamiętnienia tej postaci były obchody 50. rocznicy Powstania 
Poznańskiego z 1956 r. adwokat hejmowski zapisał piękną kartę w historii adwokatury, 
stając na czele zespołu obrońców poznańskich robotników.

chcąc uhonorować tę wybitną postać, 2� czerwca br., w przeddzień głównych uro-
czystości rocznicowych, nadano imię stanisława hejmowskiego jednej z ulic w centrum 
Poznania. uroczystemu nadaniu imienia ulicy, w którym wzięli udział wicemarszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego Przemysław smulski, prezydent miasta Poznania ryszard gro-
belny, wielkopolscy senatorowie i posłowie oraz przedstawiciele poznańskiej palestry, to-
warzyszyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy, na której znalazły się nazwiska wszystkich ad-
wokatów występujących w słynnych procesach poznańskich. na tablicy napisano „obrońcy 
oskarżonych umiejętnie wykazali przed sądem to wszystko, co demonstranci chcieli powie-
dzieć światu. A mianowicie, że walczyli oni o Boga, wolność, prawo i chleb, czego byli przez 
rządzących pozbawiani”. Przytoczono również słowa samego hejmowskiego, który przed 
sądem powiedział „jestem winien tę obronę robotnikom Poznania i narodowi polskiemu”.

wybór ulicy nie jest przypadkowy. staną przy niej niebawem nowe budynki prokura-
tur oraz sądu apelacyjnego. Ponadto widok z ulicy hejmowskiego kieruje się w stronę 
obecnego aresztu Śledczego przy ul. młyńskiej, dawniej otoczonego złą sławą więzienia, 
zdobytego przez poznańskich powstańców czerwca ’56, jak również dawnego sądu woje-
wódzkiego (obecnego okręgowego), w którym toczyły się procesy poznańskie.
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tego samego dnia w poznańskiej siedzibie instytutu Pamięci narodowej otwarto stałą 
wystawę poświęconą mecenasowi stanisławowi hejmowskiemu. została ona umiejscowio-
na w czytelni naukowej oddziału noszącej od czerwca 2003 r. imię doktora hejmowskie-
go (pisała o tym swego czasu „Palestra”). wystawę uroczyście otworzył jej pomysłodawca i 
autor, dyrektor oddziału iPn ireneusz adamski. Przemówienia okolicznościowe wygłosili 
m.in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego, wnuk adwokata adam hejmowski, 
córka teresa hejmowska-amberg, dr maria dmochowska – zastępca Prezesa iPn oraz prof. 
witold kulesza – zastępca prokuratora generalnego, dyrektor głównej komisji Ścigania 
zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu iPn. 

zebrani goście wysłuchali także jednej z zachowanych mów obrończych s. hejmow-
skiego – repliki na replikę prokuratora, wygłoszonej podczas pamiętnych procesów po-
znańskich. 

gośćmi honorowymi uczestniczącymi w opisywanych powyżej uroczystościach byli bli-
scy doktora hejmowskiego, przybyli na tę okazję ze szwecji. 

na wystawie znalazły się liczne materiały dokumentujące życie tego znanego poznań-
skiego adwokata. były to m.in. pamiątki rodzinne ilustrujące dzieciństwo i młodość spędzo-
ne w kurlandii i Petersburgu. następne gabloty dokumentują kolejne szczeble edukacji: 
studia w warszawie i doktorat w Poznaniu. znaczna część wystawy została poświęcona 
życiu zawodowemu adwokata. Proces gauleitera „kraju warty” artura greisera, procesy 
członków podziemia niepodległościowego i wreszcie materiały dotyczące procesów po-
wstańców z czerwca 1956 r. – to wszystko zostało bogato udokumentowane na wystawie. 

wśród zaprezentowanej dokumentacji znalazły się także materiały obszernej sprawy 
operacyjnej o kryptonimie „maestro” prowadzonej przez poznańską służbę bezpieczeń-
stwa przeciwko stanisławowi hejmowskiemu. za bezkompromisową postawę podczas 
procesów robotników organy bezpieczeństwa, inspirowane przez komunistyczne władze 
państwowe, postanowiły dać adwokatowi nauczkę, by boleśnie odczuł, co znaczy wystąpić 
przeciwko „władzy ludowej”.

nowa ulica im. st. hejmowskiego
tuż przed odsłonięciem tablicy pamiątkowej 

(zdjęcie z archiwum  heymowskich
w sztokholmie)
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sprawa „maestro” została formalnie założona 6 marca 1956 r., jednak w aktach znajduje 
się dokumentacja operacyjna ub z lat 40. i początku 50., co dowodzi, że „bezpieka” inte-
resowała się hejmowskim dużo wcześniej. 

Początkowo sprawę prowadził wydział ii (kontrwywiad) kwmo w Poznaniu z uwagi na 
fakt utrzymywania przez adwokata kontaktów z cudzoziemcami, jednakże w lutym 1959 r. 
nastąpiło przekazanie materiałów do wydziału iii (zajmującego się m.in. opozycją politycz-
ną). oficer operacyjny wydziału iii poznańskiej sb prowadzący sprawę, ppor. stanisław 
kłys stwierdził, że obserwację należy prowadzić pod kątem antysocjalistycznej postawy 
adwokata i utrzymywania przez niego kontaktów z działaczami „wrogich” ugrupowań. 

misterny scenariusz działań operacyjnych zmierzał do ustalenia za pomocą agentury, 
jaką pozycję zajmował s. hejmowski w adwokaturze, by potem móc go skompromitować 
w środowisku poznańskiej palestry. Plan działań zmierzał do systematycznego zadręczania 
adwokata kontrolami finansowymi i skompromitowania go w środowisku, jako łapownika 
i osobę czerpiącą ze swych praktyk adwokackich zbyt wygórowane honoraria. Pomocni w 
realizacji zamierzeń sb okazali się m.in. świeżo pozyskani tajni współpracownicy o pseu-
donimach „sobkowski” i „janusz”, którzy mieli bezpośrednie kontakty z obrońcą i udzielali 
„bezpiece” informacji o jego działalności. 

w tym miejscu warto nadmienić, że w rozpracowaniu s. hejmowskiego uczestniczyło 
kilku tajnych współpracowników ub/sb. Funkcjonariusze prowadzący sprawę sukcesywnie 
sprawdzali, kto z jego otoczenia może być wykorzystany jako agent.

w trakcie prowadzonych działań szeroko korzystano z innych metod inwigilacji, w tym 
np. perlustracji korespondencji (prowadzonej przez wydział „w”) oraz podsłuchów: za-
równo telefonicznego, jak i pokojowego. Planowano również przeprowadzić tzw. „tajną 
rewizję” w mieszkaniu adwokata. 

w wyniku podjętych działań operacyjnych przygotowano dokumentację świadczącą, 
jakoby stanisław hejmowski pobierał za swoje usługi zbyt wygórowane honoraria i nie pod-
dawał ich odpowiedniemu opodatkowaniu. na tej podstawie rada adwokacka wszczęła 
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, a minister sprawiedliwości zawiesił go w 
prawie wykonywania zawodu. jakby tego było mało, wymierzony mu został tzw. domiar 
podatkowy i grzywna, wszystko na sumę ok. 400 tys. złotych. 

w odpowiedzi na sfingowane zarzuty s. hejmowski odwołał się do rzecznika dyscyplinar-

czytelnia w oddziale iPn
w Poznaniu podczas uroczystości 
otwarcia wystawy poświęconej
adwokatowi st. hejmowskiemu
(od lewej: andrzej heymowski – wnuk,
teresa heymowska-amberg – córka, 
ingeborg heymowska – synowa,
barbara miczko – radio „merkury”
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nego naczelnej rady adwokackiej, pisząc, że „moja praktyka w niczym nie odbiegała od przepi-
sów”. Podkreślał przy tym, że prokuratura umorzyła prowadzone w tej sprawie dochodzenie.

w pierwszej połowie lat 60. sb zanotowała, że doktor hejmowski nie podejmował 
żadnych działań o charakterze politycznym. mimo to stosowano wobec niego inwigilację 
prewencyjną. zauważono m.in., że utrzymywał bliskie kontakty z zakonem ojców domi-
nikanów oraz udzielał pomocy prawnej poznańskiemu duchowieństwu katolickiemu. na 
początku 196� r. sb z satysfakcją odnotowała, że z uwagi na zły stan zdrowia hejmowski 
ograniczył swoją działalność adwokacką. dlatego też jesienią 1968 r. postanowiono zakoń-
czyć inwigilację z uwagi na ciężką chorobę i co za tym idzie wycofanie się go z aktywnego 
życia społecznego.

w aktach innej sprawy o kryptonimie „Palestra” prowadzonej wobec środowiska praw-
ników poznańskich znalazł się taki oto zapis z lutego 1969 r.: „poznańska adwokatura nie 
ma aktualnie «ideologicznych przywódców», które to role spełniali dotychczas Hejmowski i 
Kujanek” [gerard kujanek – jeden z obrońców robotników podczas Powstania Poznańskie-
go w 1956 r. w tym czasie już nie żył, a s. hejmowski był sparaliżowany – przyp. autora]. 

cena, jaką doktor stanisław hejmowski zapłacił za swą niezłomną postawę podczas 
długoletniej kariery zawodowej, zwłaszcza podczas procesów poznańskich, była ogromna. 
szykany, pomówienia i odwrócenie się od niego części środowiska poznańskiej palestry 
spowodowały, że podupadł na zdrowiu. 

stanisław hejmowski zmarł 31 maja 1969 r. jest pochowany w Poznaniu, na cmentarzu 
w junikowie.

Rafał Leśkiewicz

treść tablicy odsłoniętej w 50. rocznicę Poznańskiego czerwca 1956 r. w dniu 2� czerw-
ca 2006 r. na słupie z nazwą ulicy adw. stanisława hejmowskiego

stanisław hejmowski urodził się dnia 22 czerwca 1900 roku w libawie, na 
łotwie. w latach 191� – 1918, jako uczeŃ gimnazjum w Petersburgu, doŚwiad-
czył zła  bolszewickiej rewolucji. w 1920 roku uczestniczył w obronie war-
szawy Przed armiĄ czerwonĄ. był absolwentem wydziału Prawa uniwersy-
tetu warszawskiego, adwokatem, dr. Praw uniwersytetu PoznaŃskiego. dr 
stanisław hejmowski, najwybitniejszy adwokat swego Pokolenia w Polsce, 
bronił często tych, których uwaŻał za dyskryminowanych w ii rP.  Po 1945 
roku bronił PrzeŚladowanych w Prl. m.in. działaczy i  Żołnierzy niePod-
ległoŚciowego Podziemia. bronił oskarŻonych w Procesach uczestników 
strajków, demonstracji i krwawych walk ulicznych z ub, mo i wojskiem w 
dniach 28, 29 i 30 czerwca 1956 roku w Poznaniu. jego demaskatorskie wy-
stĄPienia, wsParte głębokĄ PrawnĄ analizĄ, sPrawiły, Że Procesy czerwca ’56 
stały się, wbrew intencjom ich organizatorów, oskarŻeniem nieludzkiego, 
komunistycznego systemu władzy i ostatecznie ocaliły aresztowanych. 
adw. s. hejmowski Powiedział Przed sĄdem:

JESTEM WINIEN Tę oBRoNę RoBoTNIKoM PoZNANIA I NARoDoWI PoLSKIEMU.
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stanisław hejmowski Przewodził ławie obroŃczej wraz z adw. michałem 
grzegorzewiczem i adw. gerardem kujankiem. obok nich w ławach obroŃ-
czych wystĄPili: władysław banaczyk, adam barszczewski, ludwik bleidorn,  
steFan jauksz, leon kaczyŃski, mieczysław klauziŃski, stanisław konieczny,  
tadeusz luboŃski, Piotr moŚ, tadeusz naPierała, kazimierz nowak,  włady-
sław rust, bronisław rzemyk, józeF soPa, stanisław szczęsny, seweryn szele-
jak, julian sznaPik, kazimierz tasiemski, witold trojanowski, józeF umbreit, 
janusz waliszewski, julian wójciak. obroŃcy oskarŻonych umiejętnie wyka-
zali Przed sĄdem to wszystko, co demonstranci chcieli PowiedzieĆ Światu. 
a mianowicie, Że walczyli oni o boga, wolnoŚĆ, Prawo i chleb, czego byli 
Przez rzĄdzĄcych Pozbawiani.  Świadectwo PoznaŃskiego czerwca ’56 i 
Procesów jego uczestników skomPromitowało władze Prl i wymusiło Poli-
tyczne ustęPstwa komunistycznego reŻimu wobec Polskiego narodu. Żywa 
PamięĆ historii PoznaŃskiego czerwca ’56 insPirowała Polaków do walki 
o wolnoŚĆ i niePodległoŚĆ, szczególnie w latach: 1968, 19�0, 19�6, 1980/81, 
13.12.1981–04.06.1989.

adwokat stanisław hejmowski, niezłomny Patriota, za  nieugiętĄ wobec 
Prl-owskiego reŻimu Postawę był do kresu swego Życia szykanowany Przez 
komunistycznĄ słuŻbę bezPieczeŃstwa. PrzeŚladowany, oPuszczony i osa-
motniony, doktor stanisław hejmowski  zmarł PrzedwczeŚnie  dnia 31 maja 
1969 roku w Poznaniu. 

KRWI PRZELANEJ NIE ZMARNIę.
KRWIą  PoLA A RoLę UżyźNIę
I SyNóW Z KRWI TEJ DAM – KIEDyŚ – oJCZyźNIE*

* cytat z Nocy listopadowej stanisława wyspiańskiego kończący mowę obrończą adwokata 
stanisława hejmowskiego w procesach czerwcowych.


