
XXII BIEG POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  
 

Ponad 200 adwokatów i aplikantów adwokackich z całej Polski wzięło udział  
w XXII Biegu Powstania Warszawskiego w dniu 28 lipca 2012 r. , którego trasa biegła 
historycznymi ulicami centrum Warszawy. Członkowie Palestry z Prezesem Naczelnej 
Rady Adwokackiej adw.  Andrzejem Zwarą na czele wyjątkowo  licznie zaznaczyli swoją 
obecność podczas tegorocznego biegu, aby uczcić w ten sposób pamięć pomordowanych 
powstańców, w tym poległe Koleżanki i Kolegów.  

Powstanie Warszawskie wybuchło we wtorek 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 
17:00, tzw. godzinie „W”. Było to przede wszystkim najbardziej dramatyczne 
wydarzenie historii miasta Warszawy, a jednocześnie największy tego typu masowy akt 
oporu w okupowanej przez hitlerowców Europie. Początkowo planowane na 2 dni, 
trwało aż 63 dni. Podczas walk na ulicach Warszawy zginęło wielu wybitnych ludzi,  
w tym ogromna rzesza adwokatów i aplikantów adwokackich. W Powstaniu poległo 
około 18 tysięcy Powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. 

Aby upamiętnić poległych, w celu kontynuowania idei „Łańcucha pamięci” 
corocznie organizowany jest taki właśnie symboliczny bieg ulicami współczesnej 
Warszawy. W tym roku, wśród 5.000 uczestników biegu, nie zabrakło również 
przedstawicieli Palestry.   

Rywalizacja odbyła się na dwóch dystansach: 5 km i 10 km. Start i meta 
znajdowała się na ulicy Konwiktorskiej, przy Stadionie piłkarskim „Polonii Warszawa”.  
Adwokaci i aplikanci adwokaccy mieli do przebiegnięcia następującą trasę: ulica 
Konwiktorska, Bonifraterska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Karowa, następnie 
Wybrzeże Gdańskie i ul. Sanguszki ponownie do ul. Konwiktorskiej. Trasa 10 km (dla 
bardziej wytrwałych) oznaczała nic innego jak podwójne okrążenie tej trasy.  
Adwokaci i aplikanci adwokaccy w tym roku pobiegli po raz pierwszy w specjalnie 
przygotowanych koszulkach z logo Adwokatury Polskiej.  

Przedstawicieli Palestry do biegu przygotowywał nikt inny, jak wielokrotny 
mistrz olimpijski świata i Europy, a także pierwszy zawodnik w historii chodu 
światowego, zdobywający medale na trzech igrzyskach z rzędu Robert Korzeniowki. 
Przed startem tak znamienity sportowiec przeprowadził dla „Biegnącej Palestry” 
intensywną rozgrzewkę w „Strefie Adwokata”. Na zwycięzcę czekała nagroda –puchar 
ufundowany przez prezesa NRA.  

Świętokrzyską Izbę Adwokacką sportowo reprezentowali dziekan ORA  
w Kielcach adw. Jerzy Zięba, adw. Jacek Kluźniak oraz świętokrzyscy aplikanci: Ewelina 
Świerczyńska, Magdalena Pronobis, Anna Massalska, Jakub Wierus, Konrad Wiater 
(uczestnik bierny z powodu kontuzji). Dla Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej powodem 
do dumy jest zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji adwokatów przez adw. Jacka 
Kluźniaka, który praktycznie otarł się o pierwsze miejsce na podium z tegorocznym 
zwycięzcą wśród „Biegnącej Palestry” apl. adw. Maciejem Fingasem z Pomorskiej Izby 
Adwokackiej w Gdańsku, jak również bardzo dobry występ adw. Jerzego Zięby  
i pozostałych uczestników biegu, którzy bez większego zmęczenia w doskonałych 
humorach dobiegli na metę na ulicy Konwiktorskiej. 

Organizacja i cały przebieg XXII Biegu Powstania Warszawskiego był wzorcowy, 
wobec czego adwokaci i aplikanci adwokaccy jednogłośnie postanowili wziąć udział  
w tym wspaniałym i podniosłym wydarzeniu za rok. Zatem do zobaczenia za rok na 
ulicach Warszawy.   

 
       Opracował: apl. adw. Konrad Wiater 


