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MEMORI CUSTODIRE

„ADWOKATURA ZASŁUŻONYM”
DLA STEFANA KORBOŃSKIEGO

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 18 października 2005 r. przyzna-
ło pośmiertnie Odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adwokatowi Stefanowi Korboń-
skiemu, gorącemu patriocie, jednemu z wielkich działaczy niepodległościowych.

Stefan Korboński urodził się 1901 r. W 16. roku życia wstąpił do skautingu i Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. W 1918 r. walczył o wyzwolenie Lwowa, a następnie
w wojnie polsko-bolszewickiej 1918–1921. Wziął też udział w III Powstaniu Ślą-
skim.

W okresie międzywojennym był wybitnym adwokatem.
Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej, dostał się do

niewoli sowieckiej, skąd zbiegł. Był jednym z najbardziej znaczących twórców Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Od sierpnia 1941 r. był pełnomocnikiem ds. walki
cywilnej, najpierw komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej, a następnie
Delegata Rządu na Kraj. Od października 1943 r. był też zastępcą przewodniczące-
go Społecznego Komitetu Antykomunistycznego. W sierpniu 1944 r. został dyrekto-
rem Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj, a od marca
do czerwca 1945 r. pełnił obowiązki Delegata Rządu na Kraj.

Zagrożony aresztowaniem w 1947 r. przedostał się na Zachód i zamieszkał w
Stanach Zjednoczonych. Był aktywnym działaczem emigracyjnym, między innymi
współtworzył, a następnie przewodniczył Zgromadzeniu Europejskich Narodów
Ujarzmionych. Wydał kilka znaczących książek, m.in. „W imieniu Rzeczypospoli-
tej”, „W imieniu Kremla” i „W imieniu Polski Walczącej”.

Zmarł w Waszyngtonie w kwietniu 1989 r.
20 października 2005 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uro-

czystość przekazania pamiątek po Stefanie Korbońskim ofiarowanych przez Jego
Żonę Zofię (która nie mogła przybyć do Warszawy z uwagi na stan zdrowia). Są to
m.in. odznaczenia, wśród nich Order Virtuti Militari V klasy, Odznaczenie Sprawie-
dliwy Wśród Narodów Świata, oraz Order Orła Białego przyznany pośmiertnie
przez Prezydenta Lecha Wałęsę.



302

Wzruszającym akcentem uroczystości, jak to odnotowała „Gazeta Wyborcza”,
było wręczenie przez prezesa NRA adw. Stanisław Rymara członkowi rodziny Stefa-
na Korbońskiego odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”. To uhonorowanie za-
sług wielkiego Polaka i wybitnego adwokata. To także wyraz pamięci o tych, którzy
odeszli, a którym zawdzięczamy tak wiele.
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