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SZPALTY PAMIĘCI
Adwokat Jerzy Szyperski
(1911-1991)
W dniu 9 kwietnia 1991 r. adwokatura koszalińska pożegnała na zawsze swego
seniora-adwokata Karola Szyperskiego, zmarłego dnia 5 kwietnia 1991 r. Odszedł
jeden z najwybitniejszych, zasłużonych adwokatów Pomorza Środkowego, z którym
był związany po powrocie z niewoli w 1946 r. aż do ostatnich dni swojego godnego,
szlachetnego życia.
Wraz z odejściem adw. Karola Szyperskiego zamyka się pewien okres historii
adwokatury Pomorza Środkowego, którego był On aktywnym i pełnym poświęcenia
działaczem. W zmarłym adwokatura Pomorza Środkowego utraciła wspaniałego,
prawego Kolegę, człowieka wielkiego umysłu, wysokiej kultury, wychowawcę kilku
pokoleń adwokatów, a przede wszystkim żarliwego patriotę, żołnierza wojny obron
nej w 1939 r.
Adwokat Karol Szyperski urodził się 1 grudnia 1911 r. w Pile. Po pierwszej wojnie
światowej wraz z rodzicami zamieszkał w Wysokiej koło Wyrzyska w b. wojewó
dztwie pomorskim. Szkołę powszechną, a następnie średnią o profilu humanistycz
nym ukończył w 1931 r. w Nakle nad Notecią.
W latach 1932-1933 adw. Karol Szyperski odbywał służbę wojskową. Po ukoń
czeniu podchorążówki służył w 59 pp w Inowrocławiu i w 61 pp w Bydgoszczy, a
następnie został awansowany, po kolejnym przeszkoleniu, do stopnia porucznika
rezerwy.
Studia prawnicze Karol Szyperski ukończył w 1937 r. na Uniwersytecie Poznań
skim. Jako student należał do Związku Młodzieży Wszechpolskiej i Towarzystwa
Młodzieżowego „Sokół”. Za działalność polityczną w organizacjach młodzieżowych
był więziony w Berezie.
W 1939 r. adwokat Karol Szyperski został zmobilizowany i wraz z macierzystym
61 pp z Bydgoszczy brał udział w obronie Warszawy. W stolicy dostał się do niewoli
niemieckiej. Po obozach przejściowych ostatecznie osadzony został w listopadzie
1939 r. w Oflagu VIIA w Murnau w Górnej Bawarii. W 1944 r. był współwykonawcą
słynnego podkopu w tym Oflagu. Obóz jeniecki oswobodziła w dniu 29 kwietnia
1945 r. 7 Armia Amerykańska. Po zwolnieniu z obozu i zakończeniu działań wojen
nych adw. Karol Szyperski wrócił do Ojczyzny.
Do czasu mobilizacji w 1939 r. adw. Karol Szyperski był aplikantem adwokackim
w kancelariach adwokackich Mikołajewskiego, Eborowicza i Howorki w Poznaniu.
Od 1 lutego 1946 r. aplikował nadal w kancelariach adwokatów Konstantyna Tysz
kiewicza i Jakubiczka ze Szczecina. W dniu 12 sierpnia 1947 r. zdał egzamin
adwokacki przed Komisją Rady Adwokackiej w Gdańsku. Na listę adwokatów został
wpisany w dniu 26 sierpnia 1947 r. z wyznaczeniem siedziby w Wałczu; tam wyko
nywał zawód adwokata w kancelarii indywidualnej.
Adwokat Karol Szyperski był bezpodstawnie represjonowany. Stosowano wobec
niego areszt w 1949 r. i w 1950 r. Za czyny zakwalifikowane z art. 22 m.k.k. i art. 26
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w związku z art. 140 k.k. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, a
następnie uniewinniony.
Adwokata Karola Szyperskiego, w sprawie IV K 43/52 Sądu Wojewódzkiego w
Koszalinie, bronił adwokat dr Stanisław Hejmowski z Poznania.
W uznaniu zasług adwokat Karol Szyperski został odznaczony 30 października
1976 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, 30 czerwca 1977 r. uchwałą Prezydium NRA
złotą odznaką Adwokatury PRL, a 8 lipca 1970 r. odznaką honorową za Zasługi w
Rozwoju Województwa Koszalińskiego.
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