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na rok 1987. Ustalono więc liczbę
127 adwokatów w 26 zespołach Izby
oraz 2i8 aplikantów. Plan ten powi
nien się stać podstawą do ustalenia
ogólnego planu przez Naczelną Ra

Izba

151

dę Adwokacką w porommieniu z
Ministrem Sprawiedliwości.
Po odczytaniu uchwały i rezolucji
przewodniczący zebrania zamknął
zgromadzenie.
adw. Edmund Samborowski

warszawska

/ Irena C y b u l s k a (1904—1986).!
W dniu 2(9 lipca 1986 r. zmarła ad
wokat Irena Cybulska, b. asesor są
dowy i notarialny, wychowanka
kancelarii notarialnej dra Stefana
Breyera. W chwili gdy wstępowała
do adwokatury, dołączyła do jej
wniosku o wpis opinie kolegów ad
wokatów, które
wyróżniają się
szczególnym
tonem wypowiedzi.
„Mogę stwierdzić — pisał .adwokat
Alfred Dreszer — że uważam ob.
Irenę Cybulską za prawnika o doj
rzałej wiedzy, poważnym sądzie o
ludziach i zdarzeniach, za człowie
ka spokojnego o bezwzględtnie pra
wym charakterze, za dobrą Polkę”.
Adw. zaś J. Kópczyński napisał:
„Pani Irena Cybulska ma nieskazi
telną opinię, tak obecnie jak i w
okresie okupacji, wysokie walory
etyczne, nieprzeciętną znajomość
prawa”.
Adwokat Irena Cybulska urcd-ziła
się 10 sierpnia 1904 r. w Rosji ja
ko córka Antoniego i Marii z Me
dyńskich małżonków Wojciechow
skich. W 1924 r. uzyskała w Wilnie
świadectwo
dojrzałości.
Studia
prawnicze rozpoczęła na Uniwersy
tecie Stefana Batorego w Wilnie, a
ukończyła w Warszawie w 1930 r.
Aplikację sądową odbyła w War
szawie, a w maju 1934 r. złożyła
egzamin sędziowski. W 1936 r. roz
poczęła aplikację notarialną, którą

ukończyła w 1043 r., zostając ase
sorem notarialnym. Funkcje te peł
niła aż do wybuchu powstania w ar
szawskiego.
Po wyzwoleniu Polski uzyskała w
grudniu 1945 r. nominację na aseso
ra sądowego i pełniła czynności sę
dziowskie do 1948 r. We wrześniu
tegoż roku przeniosła się do adwo
katury i zastała aipKkantką adwo
kacką pod patronatem najpierw ad
wokata Gdowskiego, a następnie
adw. Ireny Plażewskiej.
W dniu 11.II.19&3 r. Rada Adwo
kacka w Łodzi odmówiła Irenie Cy
bulskiej wpisu na listę adwokacką
i skreśliła ją ¡z listy laplikantów ad
wokackich. Na listę adwokatów w
Łodzi wpisana została dopiero w
dniu 11.X.1956 r. W dwa lata póź
niej przeniosła się do Warszawy i
została tu wpisana n a listę w ar
szawskich adwokatów w dniu 20
listopada 1958 r.
Adwokat Irena Cybulska była żo
ną adwokata Stanisława Cybulskie
go. Adwokat Cybulski, który pełnił
w okresie okupacji funkcje zastęp
cy szefa centralnego wywiadu po
litycznego Delegatury Rządu na
Kraj, został aresztowany pod zarzu
tem, że w porozumieniu z Niemca
mi działał n a szkodę działaczy le
wicowych. Został skazany na karę
śmierci. Wyrok złagodzono potem i
skazano adw. Cybulskiego na karę

152

K ronika

15 lat więzienia. Następnie- wyro
kiem Sądu Najwyższego został on
rehabilitowany i uznany za niewin
nego.
Postawa osobista Ireny Cybulskiej
w okresie aresztowania męża była
pełna godności. Adwokat Irena Cy
bulska nigdy nie uwierzyła w winę
swego męża, próbowała go ratować,
organizowała jego obronę. Była
wierną, oddaną żoną. Połączyła się
z nim po jego uwolnieniu i rehabi
litacji. Pielęgnowała go z najwięk
szą troską w czasie jego choroby.
W całym życiu była uosobieniem
wierności zarówno w miłości jak .i
przyjaźni. Jako adwokat była także

N r 1 (349)

starannym a życzliwym obrońcą in
teresów swoich klientów.
Ten ładunek życzliwości ludzkiej
w stosunku do otaczającego świa
ta, ta wola wspomagania ludzi do
tkniętych niepowodzeniami, ta sta
ranność w wykonywaniu wszelkich
powierzanych funkcji charakteryzo
wała zawsze Irenę Cybulską. Pod
względem moralnym była wzorowa.
To, co wyróżniało ją z otoczenia-, to
jej imponujący charakter.
Pozostawiła po sobie pamięć
wzorowego obywatela, dobrego ad
wokata i dzielnego, nieposzlakowa
nego człowieka.
parol Pędowski

