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Pamiętniki
adwokackie

Wspomnienia „Zielińskiego ”

Niewątpliwie do najciekawszych, nie 
tylko adw okackich, pam iętników  okre
su wojny zaliczyć trzeba pamiętniki 
adw okata warszawskiego, Stefana Kor- 
bońskiego (1901-1989). K orboński, 
członek warszawskiej Rady A dw okac
kiej, jest autorem  szeregu tom ów w spo
mnień i tom ów analiz sytuacji polskiej 
z okresu ostatniej wojny. Napisał m.in.: 
W imieniu Rzeczypospolitej (pierwsze 
wydanie Paryż 1945), W  imieniu Krem
la (Paryż 1956), W  imieniu Polski Wal
czącej (Londyn 1963) i pracę o charak 
terze encyklopedycznym Polskie Państ
wo Podziemne (Paryż 1975).

Najciekawszym chyba jest tom 
W  imieniu Rzeczypospolitej, zaw ierają
cy najbardziej ogólne i spontaniczne 
wrażenia, nie poddaw ane jeszcze syn
tetyzującej analizie. Tom  ten obejmuje 
bardzo szeroki okres. Rozpoczynają go 
wspom nienia z pierwszego okresu kon
spiracji, gdy zaczynały się tworzyć naj
wcześniejsze ogniwa organizacyjne. 
Końcowe karty wspom nień opisują 
krótko udział K orbońskiego w działal
ności Sejmu po 1945 r. i jego ucieczkę za

granicę, w tym samym czasie, gdy Pol
skę opuścił potajem nie Mikołajczyk.

K orboński (występujący w okresie 
wojny głównie pod pseudonim em  „Zie
liński” ), był w latach przedwojennych 
związany z Polskim Stronnictwem  Lu
dowym i dlatego pierwszym kontaktem  
konspiracyjnym  był dla niego na tere
nie W arszawy m arszałek Maciej Rataj, 
k tóry jednak -  być może w niedo
statecznie ostrożny sposób podejm ują
cy pracę konspiracyjną -  został w krót
ce aresztowany i zam ordowany.

W ydarzenia, przedstawiane przez 
Korbońskiego, przedstawiane są jakby 
na dwóch płaszczyznach.

Jako wysokiego szczebla przedstawi
ciel PSL, miał K orboński stały niemal 
kon tak t z kierownikam i życia konspi
racyjnego, delegatam i Rządu: R atajs
kim, Piekałkiewiczem i Jankow skim , 
dow ódcam i ZW Z i A K , Borem -K omo- 
rowskim i N iedźwiadkiem -Okulickim , 
dyrektoram i departam entów  Rządu, 
a zwłaszcza z Dołęgą-Kauzikiem . Sam 
pow ołany został do niezwykle odpo
wiedzialnej roli: K ierownika W alki Cy
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wilnej, i w pracy tej pozostał do końca. 
Miał częste kontakty  z R adą Jedności 
Narodowej i jej przewodniczącym, Pu- 
żakiem. W ram ach tych kontaktów  
często utrzym ywał też stosunki z zaan
gażowanymi w działalność konspira
cyjną adw okatam i, m.in. dyr. Dep. 
Sprawiedliwości Leonem N ow odw ors
kim, Stefanem Sachą, Trajdosem , W i
toldem  Rościszewskim i innymi.

W alka Cywilna była działalnością 
o wyjątkowym znaczeniu i bardzo ryzy
kowną zarów no z uwagi na zaintereso
wanie nią Niemców, jak  i ze względu na 
stale pojawiające się niebezpieczeństwo 
wyrządzenia kom uś krzywdy. Form y 
tej pracy musiały być na nowo kształ
towane. Stw orzono zupełnie nowy re
jestr kar, w ykonyw ano je przy pomocy 
grup Kedywu, co wym agało stałego 
kon tak tu  z kom endą wojskową.

Istnieją już dziś syntetyczne analizy 
tej działalności karnej, wykazujące du 
żą odpowiedzialność służb i zdum iewa
jąco m ałą liczbę omyłek, czy też orze
czeń wątpliwych.

Równocześnie przez cały ten czas 
prowadził Korboński działalność 
o znaczeniu pozornie węższym, ale nie
słychanie doniosłym  i szczególnie ryzy
kownym: stworzył dla potrzeb swych 
służb własną radiostację nadawczą, 
utrzym ującą bieżący kon tak t z Lon
dynem. Prace nad zorganizowaniem  
zaplecza technicznego i zabezpieczenia 
tej działalności były godne podziwu. 
Dotarcie do zaplecza m ateriałowego 
w w arunkach konspiracyjnych w ym a
gało zdumiewającej pomysłowości. R ó
wnież znalezienie techników, którzy 
umieliby zdobyć radiostację, zapewnić 
zasób niezbędnych części zapasowych, 
a następnie radiostację obsługiwać,

graniczyło z cudem. Tu trzeba p o d k re ś
lić ogrom ny zasób ideowej gotow ości 
do tej pracy ze strony przypadkow o 
nieraz poznanych ludzi, którzy z  reguły 
stawiali się całkowicie do dyspozycji 
Korbońskiego. Toteż pozostawi a on po 
nich (część z nich zginęła) pełne sen
tym entu wspomnienie.

Trzeba tu  dodać, że stacja rad iow a 
K orbońskiego była stale poszukiw ana 
przez aparaty  goniom etryczne lotnicze, 
sam ochodow e i wywiadowców, co 
przybierało nieraz zupełnie d ram atycz
ne formy.

W okresie Pow stania W arszaw skie
go powierzono Korbońskiem u rów no
czesne prowadzenie agend D ep arta 
m entu Spraw W ewnętrznych D elegatu
ry.' Ponieważ nie był wezwany na roz
mowy z gen. „Pim ienowem ” , które 
zakończyły się procesem szesnastu 
w M oskwie, przejął wkrótce po upadku 
pow stania funkcje p.o. D elegata R zą
du.

W połowie roku 1945 został „roz
szyfrowany” i aresztow ano go. Sprawę 
jego prow adził osławiony płk R óżań
ski. Sytuacja polityczna jednak  była 
w pewnym stopniu niejasna, PPR usiło
wała szukać porozum ienia z PSL, M i
kołajczyk przyjechał do M oskwy i do 
Polski. W wyniku tego, po przeprow a
dzeniu szeregu przesłuchań u R adkie
wicza i u gen. Sierowa, um ożliwiono 
K orbońskiem u wyjście na wolność, 
a naw et w roku  1947 został wybrany 
z listy Stronnictw a Ludowego do Sej
mu. Wygłosił tam  jedno przemówienie 
-  w sprawie amnestii dla A K . Sytuacja 
jednak ulegała stopniowej zmianie 
i K orboński musiał, w tym  samym 
czasie co M ikołajczyk, potajem nie o pu
ścić kraj. Jako  człowiek wyjątkowo
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znający z własnych doświadczeń o k u 
pację i niemiecką, i sowiecką, był na 
terenie m iędzynarodow ym  przedm io
tem szczególnego zainteresowania 
w ruchu  m iędzynarodowym  krajów  
okupow anych odegrał dużą rolę.

W yjątkow o interesujące są w spo
m nienia K orbońskiego z codziennego 
życia pod okupacją: poszukiwanie lu
dzi i miejsc zamieszkania oraz pracy, 
załatw ianie fałszywych dokum entów , 
unikanie grożącego na każdym kroku 
aresztow ania. W szystko to składało się

na stałe przeżycia ludzi aktywnych 
w konspiracji, a w jakim ś stopniu 
i wszystkich ludzi żyjących pod okupa
cją.

D la jednych jest to  plastyczne przy
pom nienie chwil przeżytych, d la innych 
nauka historii -  pożyteczna, jak  zawsze 
nauka historii. D la wszystkich jest to 
lektura pasjonująca.

Przy okazji Czytelnik dow iaduje się 
szczegółów nowych i ciekawych, np. że 
płk R óżański był przed wojną ap likan
tem adwokackim .

★

Sprawa Kazimierza M oczarskiego i inne

Pam iętnik Anieli Steinsbergowej za
jm uje trw ałe i istotne miejsce w śród 
literatury , odnoszącej się do lat pow o
jennych w Polsce. N arzucona krajow i 
władza kom unistyczna używała wielu 
środków , by utrzym ać się przy władzy. 
Jednym  z istotnych był terro r politycz
ny. W sierpniu 1944 roku w prow adzo
no dekret o wym iarze kary dla faszys
towskich zbrodniarzy  winnych za 
bójstw i znęcania się nad ludnością 
cywilną oraz dla zdrajców N arodu . N a 
podstaw ie tego dekretu skazyw ano 
najsurow iej, w ielokrotnie na karę 
śmierci, najlepszych patrio tów  zasłu
żonych w walce z okupantem  niem iec
kim odm iennych niż kom uniści p rze
konań.

W ykonywanie obrony w tych proce
sach było niezwykle trudne i wręcz 
niebezpieczne dla adwokatów.

Mecenas Steinsbergowa aktywnie

występowała jako  obrońca w tych po
nurych procesach od roku 1954.

Omówienie kwestii praw nych i poli
tycznych związanych z tymi procesam i, 
a równocześnie wspom nienia o kilku 
z nich, jest przedm iotem  pracy Steins
bergowej, wydanej w roku 1977 przez 
paryską „K ultu rę” pod tytułem: Wi
dziane z  ławy obrończej.

Był to  okres, gdy w sądach dla tego 
typu spraw pow ołano specjalne „sekcje 
tajne” , a najbardziej „pilo tow ane” 
sprawy toczyły się w więzieniu. Był to 
też czas, gdy terrorem  i biciem wymu
szano przyznanie się do winy przez 
oskarżonych i wym uszano treść zeznań 
od świadków.

Steinsbergowa pisze, raczej krótko, 
tylko o niektórych z tych procesów. 
Przedwojenny sędzia śledczy Cybulski 
skazany został na 15 lat więzienia za 
„zbrodnię” przynależności do Związku
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