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Adwokat Jerzy Gronowski 
1908-1992

Adwokat Jerzy Gronowski zmarł 
dnia 8 października 1992 roku w Śmig
lu. Był wybitnym obrońcą karnym. 
W latach siedemdziesiątych został 
członkiem Okręgowej Izby Adwokac
kiej w Poznaniu i delegatem wojewódz
twa leszczyńskiego. Jako wieloletni 
członek Zespołu Adwokackiego w K o
ścianie (do końca 1980 roku), nazywa
ny w środowisku adwokackim królem 
adwokatury wielkopolskiej, udzielał 
wielu ludziom bezpłatnej pomocy pra
wnej.

Jerzy Gronowski urodził się w Kiel
cach. Był synem piwowara. We wrześ
niu 1914 roku ojciec, podejrzany o dzia
łalność polityczną, został wraz z rodzi
ną zesłany na Syberię, najpierw do 
Irkucka, a potem do Aczyńska i Om- 
ska. Po zawarciu traktatu ryskiego ro
dzina w 1921 roku powróciła do Polski 
i zamieszkała w Łomży, a później 
w Grodzisku Wielkopolskim. Jerzy 
Gronowski ukończył szkołę średnią, 
a następnie w latach 1928-1933 studio

wał prawo na Uniwersytecie Poznań
skim. Służbę wojskową odbywał naj
pierw w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w Zambrowie, a następnie 
w 55. pułku piechoty w Lesznie, gdzie 
został awansowany do stopnia pod
porucznika rezerwy piechoty. Od sierp
nia 1934 roku odbywał aplikację ad
wokacką. Zmobilizowany został w sier
pniu 1939 roku i brał udział w kampanii 
wrześniowej na stanowisku adiutanta 
batalionu 55. poznańskiego pułku pie
choty w Lesznie. Po zakończeniu kam 
panii wrześniowej, Jerzy Gronowski, 
poszukiwany przez gestapo, zmieniał 
miejsca pobytu i ukrywał się. Zatrzy
mał się w Warszawie i rozpoczął pracę 
jako robotnik. Został żołnierzem Zwią
zku Walki Zbrojnej (Jędrzejewo), a na
stępnie Korpusu Zachodniego -  for
macji wojskowej AK na Ziemiach Za
chodnich.

Po wojnie zamieszkał w Śmiglu. Na 
listę adwokatów został wpisany 15 sierp
nia 1945 roku. W latach powojennych
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należał do Polskiej Partii Socjalistycznej 
oraz ta kich organizacji, jak: Polski Zwią
zek Zachodni, Polski Czerwony Krzyż, 
Stronnictwo Demokratyczne, Zrzeszenie 
Prawników Demokratów i in.

Nie sposób w tym skromnym wspo
mnieniu dokładnie przedstawić jego 
męską, zdecydowaną i odważną po
stawę życiową, działalność społeczną 
i polityczną, spektakularne obrony 
w sprawach karnych. Ten złotousty 
obrońca był człowiekiem wielkiego 
umysłu i serca. Swego młodszego syna, 
M ichała, również skierował na drogę 
adwokatury...

Jurek Gronowski był od 1972 roku 
moim dobrym i serdecznym Przyjacie
lem. Toteż wspominając, chciałbym 
utrwalić nasz wspólny przyjacielsko- 
-zawodowy epizod z lat 1972-1982. 
Należy się to pamięci Jerzego G rono
wskiego. W dniu 2 czerwca 1972 roku 
spotkało się na umówionym spotkaniu 
w Lesznie czterech adwokatów: Jerzy 
Gronowski (w jasnym ubraniu z śnież

nobiałą koszulą, granatową muszką 
i nieodzownym parasolem), dr Mieczy
sław Szwarc, Andrzej Zieliński (ps. 
„Kurczak”) i ja. Tego dnia założyliśmy 
nieformalny Klub Dobrych Przyjaciół, 
którego przewodniczącym został oczy
wiście Jurek Gronowski. Od tego czasu 
mówiliśmy sobie po imieniu. Zgodnie 
z niepisanym statutem, celem Klubu 
były spotkania towarzyskie i wymiana 
poglądów na temat przepisów de lege 
lata, adwokatury i kraju. Spotykaliśmy 
się w odstępach półrocznych w różnych 
miejscowościach Wielkopolski i Pomo
rza. Spotkania te były wspaniałe i pozo
stawiły niezatarte wspomnienia. Klub 
stopniowo powiększył się do dziesięciu 
adwokatów, bywali też goście honoro
wi. W 1982 roku Klub dobrowolnie się 
rozwiązał ze względu na stan wojenny, 
a szkoda...

Drogi Przyjacielu Jurku -  spoczywaj 
spokojnie na wieki. Cześć Twojej pamięci.

W itold  K noppek

Adwokat Lesław Runge 
1920-1993

Dnia 31 stycznia 1993 roku zmarł 
nagle w Poznaniu adwokat Lesław Run
ge, w latach 1979-1983 dziekan Okręgo
wej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Lesław Runge był synem profesora 
Uniwersytetu Poznańskiego -  Stanisła

wa Runge. Ukończył Państwowe Gim
nazjum (typu klasycznego) im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. M aturę 
zdał w 1938 roku, a w czerwcu 1939 
roku został powołany do wojska w sto
pniu kaprala-podchorążego i otrzymał
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