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Biografie

adwokatów

w XVI i XVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego
Zgodnie z przyjętą już przez „Palestrę” praktyką (por. nr 4/1969
i nr 4/1971) podajemy niżej krótkie notatki o biogramach adwokatów,
opublikowanych w następnych, to jest XVI i XVII, tomach Polskiego
Słownika Biograficznego. Czynimy to z jednej strony w intencji pozosta
wienia najkrótszej informacji o tych adwokatach, których rola w życiu
polskim została zaznaczona przez sam fakt pomieszczenia ich życiorysów
w PSB, z drugiej zaś strony uważamy to za zachętę do zbierania dalszych
materiałów, które mają posłużyć do opublikowania naszego Słownika
Biograficznego Adwokatów Polskich. A oto wykaz biografii adwokackich:
— KUCHARZEWSKI Jan (1876—1952), adw. w Warszawie, prezydent
ministrów w latach 1917—1918, historyk, autor wielu dzieł histo
rycznych (opr. J. Maternicki).
— KUCZYŃSKI Józef (1871—1931), adw. w Radomiu i Warszawie, wice
minister spraw wewnętrznych, członek NRA, kolekcjoner sztuki (opr.
E. Muszalski).
— KUDERA Brunon (1876—1942), adw. w Bytomiu, prezes Tow. Przy
jaciół Nauk na Śląsku (opr. F. Szymiczek).
— KULCZYCKI Michał (1886—1963), adw. w Winnicy i Warszawie, pre
zes NRA w latach 1945—1951 oraz 1956—1959 (opr. E. Muszalski).
— KULIKOWSKI Wilhelm (1859—1935), adw. w Kijowie i Warszawie,
członek Ligi Narodowej, publicysta (opr. S. Garztecki).
— KUŁAKOWSKI Bronisław (1865—1924), adw. w Białymstoku i War
szawie, członek PPS, członek Koła Obrońców Politycznych, zmarł w
USA (opr. H. Kiepurska).
— KURATOWSKI Marek (1857—1927), adw. w Warszawie, członek Ko
misji Kodyfikacyjnej, członek NRA (opr. E. Muszalski).
— KURATOWSKI Roman (1890—1964), adw. w Warszawie i Londynie,
prof. Uniwersytetu w Wilnie i w Oxfordzie (opr. L .Babiński).
— KUŚNIERZ Bronisław (1883—1966), adw. w Krakowie, poseł na Sejm
(opr. W. Bujak).
— LALEWICZ Walenty (w. XVIII—XIX), adw. w Warszawie, syndyk
miasta, sekretarz Rady Zastępczej Tymczasowej w 1794 r. (opr. K.
Zienkowska).
— LANDAU Maksymilian (1870—1927), adw. w Wiedniu i Lwowie, czło
nek PPS i POW (opr. Z. Landau).
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— LANDE Jerzy (1886—1954), adw. w Warszawie, prof. Uniwersytetu
w Wilnie i Krakowie, znawca teorii Petrażyckiego (opr. K. Opałek).
— LANGROD Rudolf (1874—1956), adw. w Wiedniu, Warszawie i Łodzi,
znawca prawa podatkowego (opr. Z. Landau).
— LASKOWSKI Lucjan (1886—1967), adw. w Warszawie, radca prawny
„Lewiatanu” (opr. E. Muszalski).
— LASOCKI Józef (w. XVIII), poseł na sejm, doradca prawny Radzi
wiłłów (opr. W. Szczygielski).
— LEDNICKI Aleksander (1866—1934), adw. w Moskwie i Warszawie,
minister rządu Kiereńskiego, sędzia Trybunału Stanu (opr. W. Toporowicz).
■— LEMBKE Henryk (1540—1594), adw. w Gdańsku, syndyk miejski,
autor prac z zakresu prawa miejskiego (opr. M. Sławoszewska).
— LENGNICH Gotfryd (1689—1774), adw. w Gdańsku, syndyk miejski,
redaktor „Polnische Bibliothec” (opr. S. Salmonowicz).
— LEO Adolf (1811—1851), adw. w Kałuszu, członek Stów. Ludu Pol
skiego (opr. B. Łopuszański).
— LEO Edward (1829—1901), adw. w Warszawie, publicysta, red. „Ga
zety Polskiej” (opr. S. Konarski).
— LESZCZYŃSKI Stanisław (1856—1914), adw. w Warszawie, prezes
Kaśy Pomocy Adwokatom Przysięgłym, prezes Warszawskiego Tow.
Dobroczynności i prezes Tow. Czytelń m. Warszawy (opr. H. Kiepurska i S. Konarski).
—- LEWAKOWSKI Karol (1836—1912), adw. we Lwowie, powstaniec
z 1863 r., poseł do parlamentu austriackiego (opr. K. Dunin-Wąsowicz).
— LEWICKI Włodzimierz (1872—1909), adw. w Krakowie, publicysta,
dramaturg (opr. S. Waltoś).
— LEWINSON Ludwik (1845—1907), adw. w Płocku, członek PPS, czło
nek redakcji „Gazety Sądowej Warszawskiej” (opr. H. Dobrowolski).
— LEWY Gustaw (1.851—1907), adw. w Kaliszu i Piotrkowie, publicysta
prawniczy, członek Zw. Postępowo-Demokratycznego (opr. H. Kiepurska).
— LEWY Marceli (1877—1945), adw. w Warszawie, docent Wolnej
Wszechnicy Polskiej, członek PPS (opr. J. Tomaszewski).
— LICHOCKI Filip (1749—1806), adw. w Krakowie, syndyk, a potem
prezydent m. Krakowa (opr. C. Bąk-Koczarska).
— LIEBERMAN Herman (1870—1941), adw. w Przemyślu, poseł PPS do
Sejmu, więzień brzeski ( opr. L. Dubacki).
— LIKIERT Nikodem (1852—1926), adw. w Warszawie, publicysta,
obrońca w procesie Wielkiego Proletariatu (opr. H. Kiepurska).
— LINDE Jan (1651—1721), syndyk, burmistrz i burgrabia królewski
w Gdańsku (opr. M. Sławoszewska).
— LISIECKI Andrzej (zm. 1639), żył w woj. kaliskim, plenipotent króla
Zygmunta III, autor dzieł prawniczych (opr. J. Ekes).
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— LISIECKI Florenty (1810—1875), adw. w Pleszewie, obrońca w pro
cesie moabickim, poseł do sejmu pruskiego (opr. Z. Grot).
— LISIEWICZ Aleksander (1859—1916), adw. we Lwowie, członek Rady
Miejskiej, poseł do sejmu galicyjskiego i Rady Państwa (opr. J. Zdra
da).
— LITAUER Jan Jakub (1873—1949), adw. w Warszawie i Łodzi, sędzia
SN, prof. Wolnej Wszechnicy i Uniw. Łódzkiego, członek Komisji Ko
dyfikacyjnej, referent prawa o ustroju adwokatury (opr. E. Muszalski).
— LITWIN Józef (1904—1966), adw. w Łodzi, prof. Uniwersytetu Łódz
kiego, członek NRA (opr. H. Grajewski).
— LITWIŃSKI Walenty (1778—1823), adw. w Krakowie, prof. i rektor
Uniw. Jagiellońskiego (opr. R. Dutkowa).
— LIWO Józef (1885—1939), adw. w Rzeszowie, członek Rady Miejskiej,
poseł na Sejm (opr. J. Zieliński).
— LOEWFNHERZ Henryk (1871—1936), adw. we Lwowie, członek PPS,
potem BBWR, poseł, senator (opr. C. Lechicki).
— LOEWENSTEIN Natan (1859—1929), adw. we Lwowie, poseł do sejmu
galicyjskiego i do Rady Państwa w Wiedniu oraz na Sejm RP (opr.
J. Zdrada).
— LUBLINER Ludwik (1809—1868), adw. w Brukseli, powstaniec 1831 r.,
członek Tow. Dem. Pol., współpracownik Lelewela (opr. E. Kozłowski).
— LUBODZIECKI Zygmunt (1888—1942), adw. w Dąbrowie Górn., czło
nek PPS, żołnierz Legionów, działacz robotniczy (opr. A. Pacholczykowa).
Jeśli chodzi o uwzględnienie w Słowniku materiałów biograficznych
dotyczących adwokatów, to omawiane tomy nasuwają raczej drobne wąt
pliwości. Wydaje się, że na uwzględnienie zasługiwaliby w szczególności:
1) Bohdan K u t y ł o w s k i , adw. w Petersburgu, radca prawr.y
Koła Polskiego przy Radzie Państwa.
2) August L e w a k o w s k i , adwokat i burmistrz w Krośnie.
3) Konstanty L e w i c k i , Ukrainiec, poseł do sejmu galicyjskiego
i Rady Państwa (a to choćby ze względu na rolę jego w sprawach
stosunków polsko-ukraińskich, m.in. w adwokaturze lwowskiej).
4) Edward L i 1 i e n, adwokat we Lwowie, właściciel „Kuriera
Lwowskiego” .
Być może czytelnicy „Palestry” zechcą zwrócić uwagę na celowość
dalszego uzupełnienia tej listy.

