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Adwokat Andrzej Kiszą
( 1922- 1996)

6 września 1996 r. zmarł we Wroc
ławiu jeden z najwybitniejszych pol
skich adwokatów - dr hab. Andrzej Ki
szą. Z jego śmiercią poniosła palestra
polska, a w szczególności adwokatura
dolnośląska, niepowetowaną stratę.
Ad w.
Andrzej
Kiszą urodził się
10 lutego 1922 r.
w Skoczewie w
Ziemi Cieszyńskiej
jako syn adwokata
Karola. Wychowa
ny został w atmo
sferze gorącego pa
triotyzmu.
Przez
całe pracowite ży
cie pozostał skrom
ny i przywiązany
do zasad humaniz
mu i praworządno
ści. Wyniósł z do
mu rodzicielskiego
najlepsze tradycje
i szacunek dla
wszystkiego co dobre i uczciwe. Na
zawsze pozostał wiemy ideałom wszcze
pionym Mu przez Rodziców.
Andrzej Kiszą po ukończeniu Szkoły
Podstawowej w Skoczowie złożył matu
rę w Gimnazjum w Cieszynie, a następ
nie rozpoczął studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim, który ukończył w 1947 r.
i rozpoczął pracę na stanowisku młod
szego asystenta przy Katedrze Prawa
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Cywilnego UJ. W roku 1949 przeniósł
się do Wrocławia i uzyskał na Uniwer
sytecie Wrocławskim etat starszego asy
stenta, a po obronie pracy doktorskiej
- stanowisko adiunkta przy Katedrze
Prawa Cywilnego tegoż Uniwersytetu.
Z dniem 27 czer
wca 1952 r. został
wpisany na listę
adwokatów
Izby
Wrocławskiej
i przez 44 lata do
chwili śmierci wy
konywał zawód ad
wokata. Panująca
w latach pięćdzie
siątych
sytuacja
polityczna
nie
sprzyjała zdolnemu
i samodzielnie my
ślącemu pracowni
kowi naukowemu
w rozwijaniu moż
liwości
awansu
naukowego, dlate
go Andrzej Kiszą zdecydował się przejść
do pracy w zawodzie adwokata, dające
go większe możliwości samodzielnego
myślenia i większej swobody w pogłę
bianiu nauki prawa, a w szczególności
teorii prawa, źródeł prawa, obiektywne
go spojrzenia na historię prawa. Rzetelna
praca jako prekursora cybernetyki i wy
bitnie badawczy umysł pozwoliły And
rzejowi Kiszy opracować i wydać szereg
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poważnych prac naukowych z zakresu
łeorii prawa, teorii dowodów, informaty
ki prawniczej, a dla użytku adwokatów
i tych wszystkich, których interesuje rola
adwokatów w życiu społecznym i poli
tycznym, opracować źródłowo, wspólnie
z adw. Zdzisławem Krzemińskim i nie
żyjącym już niestety adw. Romanem
Lyczywkiem, historię adwokatury pol
skiej.
Wykonując obowiązki adwokata wy
stępował w wielu poważnych i głośnych
procesach karnych, podejmował się pro
wadzenia skomplikowanych spraw cy
wilnych, zwłaszcza w obrocie między
narodowym, ale nie stronił również od
niesienia pomocy prawnej w zwykłych,
zdawałoby się przeciętnych, ludzkich
sprawach.
Adw. Andrzej Kiszą dał się poznać jako
wybitny, niestrudzony działacz społeczny.
Pełnił rozliczne funkcje korporacyjne. Był
kilkakrotnie sekretarzem Okręgowej Rady
Adwokackiej we Wrocławiu oraz preze
sem Sądu Dyscyplinarnego Wrocławskiej
Izby Adwokackiej, również kierownikiem
Zespołu Adwokackiego.
W 1972 r. uzyskał habilitację na Wy
dziale Prawa Uniwersytetu Wrocławs
kiego, a w 1976 r. został członkiem
Rady Programowej Ośrodka Badawcze
go Adwokatury w Warszawie.

Przede wszystkim był jednak wykła
dowcą, patronem i mentorem wielu po
koleń dolnośląskich adwokatów i odda
nych im nauczycielem.
Jeszcze kilka miesięcy temu, 20 stycz
nia 1996 r., podczas uroczystości 50-lecia adwokatury dolnośląskiej, adw.
Andrzej Kiszą wygłosił błyskotliwy,
perfekcyjny erudycyjnie wykład, przed
stawiający meandry dziejów adwokatury
w powojennej Polsce na tle skompliko
wanych uwarunkowań społecznych i po
litycznych, przyjęty entuzjastycznie
przez słuchaczy.
Niestety, nieubłagane zrządzenie losu
sprawiło, że środowisko adwokackie po
zbawione zostało możliwości korzysta
nia z wielkiego intelektu i przyjaznej
życzliwości Kolegi adwokata Andrzeja
Kiszy.
12 września 1996 r. w mieście urodze
nia Andrzeja Kiszy, w Skoczowie, zło
żone zostały w grobie rodzinnym popio
ły zmarłego. W uroczystościach żałob
nych wzięło udział wielu duchownych,
rodzina, przyjaciele Zmarłego, dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej we Wro
cławiu, przedstawiciel palestry wrocław
skiej, który nad grobem, w imieniu ad
wokatury pożegnał Zmarłego.
S ta n isła w J a n ik o w s k i
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