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Adwokat Piotr Moś
1908 - 1992
W dniu 23 września 1992 r. w Po
znaniu zmarł w wieku 84 lat adwokat
Piotr Mo ś .
Adwokat Piotr Moś urodził się
w dniu 26 czerwca 1908 r. w Ostrze
szowie, w obecnym województwie kali
skim, jako syn robotnika i Powstańca
Wielkopolskiego. W 1919 r. rozpoczął
naukę w Miejskim Gimnazjum im.
Kazimierza Wielkiego w Ostrzeszo
wie, gdzie w 1927 r. zdał maturę.
W okresie nauki w Gimnazjum, ze
względu na trudne warunki rodzinne,
udzielał korepetycji, co umożliwiło mu
opłacenie kosztów nauki, jak również
rozpoczęcie w 1927 r. studiów na Wy
dziale Prawa Uniwersytetu Poznań
skiego, gdzie uzyskał stypendium
Fundacji im. Karola Marcinkowskie
go.
Studia prawnicze ukończył
w 1931 r., w grudniu tegoż roku został
przyjęty na aplikację sądową w Okrę
gu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
a od 1 stycznia 1932 r. rozpoczął apli
kację adwokacką w kancelarii adw. dr
Malińskiego, następnie zaś w kancela
rii adw. dr Gmurowskiego w Ostrowie
Wlkp. Egzamin adwokacki zdał
w 1937 r. i rozpoczął praktykę adwo
kacką w Ostrowie Wlkp., gdzie
w okresie do dnia 1 września 1939 r.,
tj. do wybuchu II wojny światowej, zy
skał duże uznanie i miał, mimo kon
kurencji 15 adwokatów, dużą praktykę
adwokacką. Niezależnie od pracy za
wodowej adw. Piotr Moś pracował
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także społecznie, będąc prezesem pow.
Kółka Rolniczego w Ostrowie Wlkp.
Po dniu 1 września 1939 r. - i po
okresie wrześniowej wędrówki wojen
nej na wschód, w czasie której dotarł
aż w okolice Kowla i Równego na Wo
łyniu - powrócił na krótko do Ostrowa
Wlkp. Wobec grożącego mu aresztowa
nia przez Gestapo, które dokonywało
w tym czasie licznych aresztowań
wśród lekarzy, adwokatów i sędziów
ostrowskich, opuścił Ostrów Wlkp.
i przez kilka miesięcy ukrywał się
u swych rodziców w Ostrzeszowie.
W maju 1940 r. adw. Moś zmuszony
był ponownie uciekać z mieszkania ro
dziców, i to dosłownie w ostatniej
chwili, kiedy już przyszła po niego nie
miecka policja. W maju 1940 r. udało
Mu się przedostać przez zieloną grani
cę do tzw. Generalnej Guberni i osiąść
w Kielcach, gdzie przebywał i wykony
wał zawód adwokata - aż do stycznia
1945 r.
W okresie tym adw. Piotr Moś
związał się ze Stronnictwem Ludo
wym, jak również z organizacją „Oj
czyzna”, której był kierownikiem na
okręg kielecki, występując pod pseu
donimem „Kmieć”. W kancelarii adw.
Mosia w Kielcach, która mieściła się
w mieszkaniu wywiezionego do obozu
kieleckiego adwokata Czesława Sado
wskiego, przy ul. Wesołej, koncentro
wało się życie konspiracyjne. Tu zbie
rano i rozdzielano fundusze z Centrali
z Warszawy na pomoc dla rodzin wy
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siedlonych i aresztowanych, tu był
kolportaż prasy konspiracyjnej. Tutaj
także odbywały się wykłady wydziału
prawa Tajnego Uniwersytetu Ziem
Zachodnich, po utworzeniu filii kielec
kiej tego Uniwersytetu.
Dom adw. Piotra Mosia w Kielcach
był także ostoją i oparciem dla wielu
wysiedlonych z poznańskiego, a szcze
gólnie z Ostrzeszowa i Ostrowa Wlkp.,
przyjaciół i znajomych, którzy zawsze
znajdowali tam pomoc i wsparcie. Od
bywały się tam również spotkania
młodzieży uczestniczącej w tajnym
nauczaniu - gimnazjum i liceum im.
St. Żeromskiego.
Ad' -. Piotr Moś, mający także oso
biste i towarzyskie kontakty z Oblęgorkiem i rodziną Sienkiewiczów,
przyczynił się, wspólnie ze swym bra
tem Ignacym i swym szwagrem Ja 
skólskim, do uwolnienia z więzienia
aresztowanego przez Gestapo - Heni\yka Józefa Sienkiewicza.
W lutym 1945 r. adw. Piotr Moś po
wrócił do Ostrowa Wlkp., gdzie wzno
wił praktykę adwokacką i równocześ
nie, w latach 1945-1948, był prezesem
powiatowym PSL. W związku ze swą
postawą polityczną i społeczną dzia
łalnością nie uniknął represji władz.
W 1949 r. został aresztowany przez
UB w czasie rozprawy w Sądzie Ape

lacyjnym w Poznaniu. Przez okres
5 miesięcy był trzymany w areszcie
śledczym WUBP w Poznaniu pod za
rzutem działalności konspiracyjnej
w Kielcach i przynależności do PSL.
Od czerwca 1950 r. rozpoczął prak
tykę adwokacką w Poznaniu, ale
w okresie tzw. weryfikacji został skreślo
ny z listy adwokatów, decyzją I In
stancji, z powodu „braku rękojmi poli
tycznej do wykonywania zawodu ad
wokata”. Decyzja ta na szczęście, na
skutek wniesionego odwołania i zabie
gów, została w II Instancji uchylona.
Do 1979 r. kontynuował pracę ad
wokacką w Zespole Adwokackim nr 14
w Poznaniu, tj. do chwili przejścia na
emeryturę. Jako wybitny praktyk-cywilista miał rozgałęzioną praktykę ad
wokacką, służąc chętnie swym boga
tym doświadczeniem i radą podopiecz
nym aplikantom, do których należał
również autor tego wspomnienia.
Adw. Piotr Moś był człowiekiem
prawym, skromnym, życzliwym lu
dziom i pomocnym. Cieszył się w po
znańskim środowisku prawniczym
wielkim autorytetem, szacunkiem
i sympatią. Takihi go zachowam w pa
mięci, jako mego Patrona, a później do
ostatnich jego dni, mego serdecznego
i niezawodnego przyjaciela. Cześć Je 
go pamięci!
S tanisław H ęćka
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