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Profesor Wiesław Chrzanowski  

uczczony na Uczelni Łazarskiego 

 

Dziś, 20 grudnia 2013 roku, mija 90. rocznica urodzin profesora Wiesława Mariana 

Chrzanowskiego, wybitnego polskiego adwokata, profesora prawa i polityka. Z tej 

okazji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się uroczystość nadania Auli 

Reprezentacyjnej Uczelni imienia Pana Profesora. Wybór patrona nie był 

nieprzypadkowy, bowiem Pan Profesor był związany z Uczelnią od początku jej 

istnienia, czyli od 1994 roku. Podczas uroczystości wspominali go sędzia Jerzy 

Stępień, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Stanisław 

Iwanicki, członek Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji, były Minister 

Sprawiedliwości oraz przyjaciele.  

Uroczystość była okazją do wspomnień o Panu Profesorze, jako profesorze prawa, 

przedstawicielu władzy i polityku. Otworzyła ją prof. Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni 

Łazarskiego, która w kilku słowach przypomniała 20-letnią historię Uczelni, podkreślając, że 

za jej sukcesami stoją przede wszystkim ludzie ją tworzący. Jedną z takich bardzo 

szczególnych i bliskich osób był Pan Profesor Wiesław Chrzanowski.  

Dziś jest dzień szczególny, w którym w specjalny sposób chcemy upamiętnić naszego 

wielkiego wykładowcę i przyjaciela, nieżyjącego już niestety Pana Profesora Wiesława 

Chrzanowskiego. Dziś przypada 90-lecie jego urodzin. Chcemy, by w pamięci naszych 

studentów i wykładowców pozostał na zawsze, dlatego postanowiliśmy nadać naszej auli 

imię Pana Profesora oraz odsłonić w niej popiersie tego człowieka wielkiego formatu – 

powiedziała Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego. 

Profesor Wiesław Marian Chrzanowski, oprócz Uczelni 

Łazarskiego, był związany również z Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim, gdzie w latach 1987–1990 pełnił 

funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego  

i Świeckiego. Podczas II wojny światowej walczył w szeregach 

Armii Krajowej i jako żołnierz AK uczestniczył w Powstaniu 

Warszawskim. Działał w konspiracyjnych organizacjach  

o orientacji niepodległościowej, m.in. w Stronnictwie 

Narodowym i Młodzieży Wszechpolskiej. Był redaktorem 

„Młodej Polski".  

Wiesław Chrzanowski to osobowość ponad wielu. Cały 

szlachetny ród Chrzanowskich zapisał się w naszej rodzimej 

historii jako oddany ideałom – wierności ojczyźnie i ufności 

Bogu. (…) Poznawszy Boga w domu rodzinnym służył mu 



 

 

całym sercem, przez całe życie i wszędzie. Platon zauważył kiedy, że gdy jest jakiś ideał, to 

jest też jego cień. Byłoby zaszczytem być cieniem takiego ideału – wspominał podczas 

uroczystości wieloletni przyjaciel Profesora – prof. Edward Nieznański. 

W 2010 papież Benedykt XVI odznaczył Profesora Wiesława Chrzanowskiego Orderem 

Świętego Grzegorza Wielkiego. To odznaczenie watykańskie, jedno z pięciu szlacheckich 

orderów papieskich, przyznawany za szczególne zasługi dla Kościoła. 

W latach 1948–1955 był więziony przez władze komunistyczne za działalność opozycyjną. 

Od 1965 blisko współpracował z prymasem Stefanem Wyszyńskim. W latach 1956–1972 

wielokrotnie podejmował próby uzyskania uprawnień adwokata. Mimo kilku uchwał rady 

adwokackiej dopuszczających go do zawodu, minister sprawiedliwości odrzucał każdy jego 

wniosek. Prawo wykonywania zawodu adwokata uzyskał dopiero w 1981 roku.  

Pan Profesor był przez lata wykładowcą na naszej 

Uczelni. Zawsze uderzała mnie w jego 

wypowiedziach niezwykła precyzja słowa i kultura 

słowa. Był świetnym wykładowcą. Dzielił się bardzo 

przemyślanymi, ale także przeżytymi refleksjami. 

Zawsze doskonale przygotowany, zarówno od 

strony praktycznej, jak i teoretycznej. Jak wiadomo 

jego wykłady z prawa cywilnego cieszyły się 

olbrzymim powodzeniem. Do końca oddany był 

swojej pracy, Nawet w dniu swojej śmierci prowadził 

wykłady ze studentami – powiedział sędzia Jerzy 

Stępień, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

W 1980 został doradcą NSZZ „Solidarność”, dla którego współtworzył statut. W 1989 był 

jednym z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Pełnił funkcję prezesa 

zarządu głównego tej partii do 1994 roku. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny  

w 1991 roku w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Wieloletni poseł i senator, Marszałek 

Senatu, z życia politycznego wycofał się w 2001 

roku.  

Każde słowo wydaje się banalne i nie oddające 

obiektywnej rzeczywistości i pełnej prawdy, 

zwłaszcza jeżeli komentuje się aktywność 

polityczną jednego z największych Polaków  

XX wieku, którego służba Ojczyźnie, Kościołowi, 

nauce, prawu na trwałe wpisują się w historię 

naszego kraju – powiedział Stanisław Iwanicki, 

członek Rady Ekspertów Wydziału Prawa  

i Administracji, były Minister Sprawiedliwości. 

Marszałek Chrzanowski podkreślał konieczność 

myślenia w pierwszej kolejności o narodzie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prymas
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Sprawiedliwo%C5%9Bci


 

 

polskim, co nie oznacza, że lekceważył kiedykolwiek obowiązek szacunku dla innych 

narodów. Za ważne uważał też wysokie kryteria moralne wymagane od klasy politycznej. W 

polityce przypominał fundamentalną, chrześcijańską zasadę, że cel nigdy nie uświęca 

środków – dodał Stanisław Iwanicki. 

W 1993 uhonorowany przez prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 

Polski – drugie najważniejsze odznaczenie nadawane za wybitne osiągnięcia na polu 

oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, 

służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.  W 2005 roku został 

odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego najstarszym i najważniejszym 

odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego – nadawanym za znamienite zasługi 

cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej. W 2007 roku powołany do kapituły 

tego Orderu przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Honorowy obywatel Warszawy  

i Lublina. 

Uroczystość zakończyła się odsłonięciem popiersia Profesora Chrzanowskiego. Odsłonięcia 

dokonali: Juliusz Madej, Prezydent Uczelni Łazarskiego i Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor 

Uczelni Łazarskiego. Obowiązkiem każdej Uczelni i każdego z nas jest pamięć o osobach 

wybitnych – powiedział Juliusz Madej w momencie odsłaniania popiersia. Popiersie od dziś 

zajmie honorowe miejsce w Auli im. Profesora Wiesława Chrzanowskiego na Uczelni 

Łazarskiego. 
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