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W sprawie apelu koła Seniorów  
Okręgowej rady adwokackiej w Warszawie  
o upamiętnianie działalności adwokatów  
w okresie zniewolenia Polski

opublikowany w „Palestrze” 2013, nr 1–2, na s. 316 apel koła Seniorów przy okrę-
gowej radzie adwokackiej w warszawie do koleżanek i kolegów – członków izby war-
szawskiej o nadsyłanie różnej dokumentacji oraz wspomnień dotyczących działalności 
adwokatury warszawskiej w okresie okupacji 1939–1945 oraz w okresie Prl do 1989 
roku zasługuje ze wszech miar na uwagę i poparcie. Istotnie odczuwa się potrzebę 
ocalenia od zapomnienia działań adwokatów w powyższym okresie, z możliwością wy-
korzystania zgromadzonej dokumentacji czy to w formie opracowania książkowego, czy 
przekazania do np. muzeum adwokatury. dotyczy to oczywiście nie tylko adwokatury 
warszawskiej, ale również innych izb adwokackich w kraju. na tle wspomnianego ko-
munikatu należy ją rozumieć jako możliwość przyłączenia się do akcji w zakresie wiedzy 
i pamięci dotyczącej wydarzeń na terenie Izby adwokackiej w warszawie.

nie ujmując nic autorom wielu opracowań dotyczących omawianego okresu, których 
prace były i są publikowane w „Palestrze”, można zauważyć, że wciąż mamy do czy-
nienia z nie do końca zbadanymi przypadkami udziału adwokatów w ważnych histo-
rycznie wydarzeniach. taką potrzebą kierował się zespół Historyczny przy okręgowej 
radzie adwokackiej w krakowie, który od około siedmiu lat dąży do zgromadzenia wie-
dzy o poszczególnych koleżankach i kolegach. Podjęte prace zaowocowały wydaniem 
ponad 70 biogramów w książce pt. Palestra krakowska w służbie Ojczyźnie. obejmuje ona 
okres 1939–1945. wydana w 2012 r. pod redakcją prof. dr. hab. Stanisława Grodziskiego, 
stanowi pierwszą dokumentację działalności tego zespołu Historycznego, wyprzedza-
jącą nieco inicjatywę koła Seniorów warszawskiej izby adwokackiej. nawet ewentualne 
krytyczne uwagi względem tego wydawnictwa nie pozbawią go zasadniczej wartości 
związanej z udokumentowaniem działalności adwokatów izby krakowskiej w służbie 
ojczyźnie. (...)

obecnie wspomniany zespół przystąpił do opracowania biogramów adwokatów, 
których działalność zaznaczyła się w latach 1945–1989; obejmuje również działalność 
adwokatów do dziś wykonujących zawód. wstępnie uznano, że przyszłe wydawnictwo 
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będzie miało charakter bardziej słownika. zespół Historyczny skupił się na opisaniu 
postaw i działalności adwokatów, także do dziś wykonujących zawód. 

należy przypomnieć, że powstałe przed kilkunastu laty z inicjatywy adw. aurelii 
mikulińskiej-korczyńskiej muzeum dokumentujące pozaprofesjonalną działalność ad-
wokatów oraz uzyskane przez nich odznaczenia jest istotnym uzupełnieniem obrazu 
adwokatury krakowskiej, także z okresu zniewolenia Polski (1939–1989). muzeum to 
w ostatnim czasie uzyskało możliwość ekspozycji w pomieszczeniach klubu adwoka-
tów przy ul. Sławkowskiej nr 1 w krakowie, a z uwagi na wyjątkową aktywność klubu 
adwokatów stwarza się bardzo dobrą okazję do zapoznawania z prezentowanymi tam 
materiałami szerokiego kręgu bywalców klubu, w tym aplikantów adwokackich.

w imieniu zespołu Historycznego
 okręgowej rady adwokackiej w krakowie

adw. Stanisław J. Jaźwiecki 


