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Adwokat Władysław Doleżal 
__________ (1909-1993)__________

D nia 8 listopada 1993 roku pożeg
naliśmy na C m entarzu Powązkowskim 
serdecznego kolegę i życzliwego czło
wieka adw. W ładysława Doleżala. O d
szedł niespodziewanie. Odszedł tak, jak  
żył: godnie.

Przepracowałem  z kolegą Doleżalem 
ponad 30 lat w jednym  zespole ad
wokackim . Stykałem się z Nim  prawie 
codziennie w sądzie, w zespole adw oka
ckim, w bufecie, w kawiarni. Zawsze 
taktow ny, koleżeński, zawsze życzliwie 
uśmiechnięty, zawsze gotowy do pom o
cy, z zapałem  dyskutujący o skom 
plikow anych problem ach cywilistycz- 
nych, szarm ancki, z lekkim odcieniem 
staroświecczyzny, tak mile przyjm ow a
nej przez otoczenie.

A dw okat W ładysław Doleżal urodził 
się 10 stycznia 1909 roku w W arszawie 
jak o  syn W ładysława i Amelii. Pocho
dził z rodziny nauczycielskiej. Z dom u 
rodzinnego wyniósł zamiłowanie do 
nauk hum anistycznych, wielki pa trio 
tyzm i życzliwy stosunek do ludzi. G im 
nazjum  ukończył w Łowiczu w 1926 
roku i często wspom inał te czasy „gór

ne i chm urne” , czasy młodzieńczych 
zachwytów i oczarow ań. Szczególnie 
ciepło wspom inał profesora historii ja 
ko człowieka wielkiej wiedzy i orygina
ła łubianego przez młodzież. Coś z tego 
pozostało, gdyż W ładysław lubił his
torię i nawet czytaną beletrystykę do 
bierał pod tym kątem . Studia praw 
nicze na Uniwersytecie W arszawskim 
ukończył w roku 1931 i zaraz po nich 
poszedł do szkoły Podchorążych Pie
choty w Zam brow ie, k tó rą ukończył 
w 1933 roku ze stopniem  oficerskim.

Jak opowiadał, z wielkim trudem  
udało  M u się otrzym ać etat aplikancki 
w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, 
jednak  musiał zrezygnować z aplikacji. 
Początkow o podjął pracę w kancelarii 
adw okata Jana Ruffa, później praco
wał w Banku G ospodarstw a Krajowe
go, a przed sam ą wojną w M inisterstwie 
Przemysłu i Handlu.

K am panię wrześniową 1939 roku 
przeżył głęboko. O pow iadał, że kilka 
tygodni był w prost zdruzgotany psy
chicznie i nie mógł pojąć, jak  doszło do 
klęski. Jednak otrząsnął się i włączył
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w działalność konspiracyjną. Poprzez 
posiadane kontakty  wojskowe trafił do 
konspiracyjnych środowisk dem okra
tycznych, a następnie do formacji Pol
skiej Armii Ludowej, gdzie pełnił funk
cję kw aterm istrza Kom endy Naczelnej 
pod pseudonim em  „K ołakow ski” . Wy
buch pow stania zastał G o na Starym 
Mieście, gdzie walczył w formacjach 
Armii Krajowej. W czasie walk na 
S tarym  Mieście został odznaczony 
krzyżem V irtuti M ilitari V klasy. Po 
upadku  pow stania dzielił losy warsza
wiaków. Po wojnie został zmobilizowa
ny do wojska, gdzie w stopniu m ajora 
służył do m aja 1948 roku.

Po demobilizacji przystąpił do eg
zam inu adwokackiego, który zdał po
myślnie w lipcu 1949 roku w W arszawie 
i w tymże miesiącu został wpisany na 
listę adw okatów , złożywszy ślubow a
nie. Pracę rozpoczął we własnej kan
celarii, k tórą prowadził do m arca 1953 
roku. Do zespołu adw okackiego nr 15 
wstąpił jak o  jeden z jego założycieli 
i pierwszych członków. Pozostawał je 
go członkiem od m arca 1953 roku do 31 
grudnia 1983 roku. Już po wystąpieniu 
z zespołu utrzym ywał z kolegami stałe 
i serdeczne stosunki służąc młodszym 
kolegom pom ocą i konsultacją. Został 
odznaczony złotą odznaką adw okacką, 
złotą odznaką spółdzielczą i złotą od
znaką Polskiej Armii Ludowej oraz 
udekorow any Krzyżem Kawalerskim 
O rderu O drodzenia Polski. Aktywnie 
działał w sam orządzie adwokackim . 
Przez kilka lat był zastępcą rzecznika 
Naczelnej Rady Adwokackiej, a o sta t
nie lata poświęcił pracy w Kole Emery
tów i Rencistów, pełniąc funkcję prze
wodniczącego.

Nie sposób pom inąć tu  pewnego 
epizodu z życia m ecenasa Doleżala. Był
-  jak  już wspom niałem  -  wieloletnim 
członkiem Zespołu A dw okackiego nr 
15, pozostając w zażyłych stosunkach 
z jego członkam i. Jednym  z członków 
Zespołu, wielce zaprzyjaźnionym  
z W ładysławem, był przemiły kolega 
adw okat Lucjan Laskow ski, zmarły 
3 grudnia 1967 roku. Z sentym entem  
wspom inam  Tę postać. Był to  mały, 
drobny mężczyzna o bystrym  spojrze
niu i stonow anym  hum orze, obaj
-  z mecenasem Doleżalem  -  lubili cywi- 
listykę, dobre tow arzystw o, wzajemnie 
się też znakomicie uzupełniali. W spo
minam  tę parę adw okatów , pow racając 
myślą do faktu, że to  właśnie jeden 
z nich -  adw okat Lucjan Laskowski 
obdarow ał testam entem  warszawską 
Radę A dw okacką dom em  przy ul. Le
karskiej, gdzie przez wiele lat mieściło 
się m.in. M uzeum A dw okatury , a drugi 
z nich -  adw okat W ładysław Doleżal 
przeprowadził całe postępow anie spad
kowe i sfinalizował ten zapis. Znałem  
obydwu, szanowałem  i byłem świad
kiem wszystkich ich poczynań związa
nych z tą nieruchom ością. Jest wielką 
zasługą adw okata D oleżala, że nie za
niedbał tej sprawy i wolę przyjaciela 
zrealizował. Ten epizod należy przypo
mnieć ku pamięci m łodym , jak o  wzór 
um iłowania zaw odu, przyw iązania 
i ofiarności.

A dw okata W ładysława D oleżala że
gnało liczne grono koleżanek i kolegów 
adw okatów  i praw ników . Pozostanie 
w naszej pamięci jak o  skrom ny, cichy, 
życzliwy i serdeczny człowiek.

E d m u n d  M a zu r
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