
Adwokatura Marianowi Turskiemu 
 

Odznakę „Adwokatura Zasłużonym” odebrał 7 października 2021 r. Marian Turski, historyk, 

dziennikarz, działacz społeczny, więzień obozu Auschwitz-Birkenau. Uroczystość odbyła się 

w krakowskim Klubie Adwokata im. Janiny Ruth-Buczyńskiej. 95-letni nestor 

dziennikarstwa, od 1958 r. kierujący działem historycznym w tygodniku „Polityka”, 

uhonorowany został - jak uzasadniał adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady 

Adwokackiej  - za „bycie sumieniem społecznym, za wzywanie do czujności i 

odpowiedzialności za losy świata, za zachowanie wzorców społeczeństwa w każdym, nawet 

najtrudniejszym czasie”. Prezes Rosati  nawiązał do pamiętnego, poruszającego wystąpienia 

Mariana Turskiego podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, do słów 

o tym, iż „Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się 

tutaj” i do jego apelu: „Nie bądźcie obojętni, gdy widzicie kłamstwa historyczne. Gdy 

przeszłość jest naciągana do potrzeb polityki. Gdy jakakolwiek mniejszość jest 

dyskryminowana. Gdy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne. Pamiętajcie o 

XI Przykazaniu: „Nie bądź obojętny!”. W tym kontekście wspomniał o tragedii rozgrywającej 

się obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Także, co naturalne, o deformie 

sądownictwa.  Tego wieczoru, w dniu, w którym Julia Przyłębska wraz ze swą kamarylą 

ogłosiła orzeczenie skierowane przeciwko prawu Unii Europejskiej, słowa miały szczególne 

znaczenie. Ów kontekst sprawił, że były więzień Auschwitz, przewodniczący 

Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego  zmienił przygotowane wystąpienie – o 

obojętności w czasach, w jakich żyjemy. W zamian, chcąc ukazać przemienność procesów 

historii - odwoływał się do czasów jakże odległych, jak i współczesności, gdy w połowie lat 

60. minionego wieku przebywał na południu USA, gdzie uczestniczył m.in. w 

zorganizowanym przez Martina Luthera Kinga marszu przeciwko segregacji rasowej - mówił 

o nieuchronności zjawisk, takich jak wielkie emigracje ludności, ale także rasizm, czy 

faszyzacja życia.  

 

Oto człowiek, który przeżył getto i obóz koncentracyjny komentował spokojnie zło wpisane 

w dzieje świata. I atakujące nas tu i teraz w Polsce. Nie oznacza to jednakże, że można być na 

zło obojętnym. Że można nie dostrzegać pojedynczego cierpiącego człowieka. Że można być 

nieczułym. Przywołana przez Mariana Turskiego chasydzka przypowieść o Sądnym Dniu 

puentowała przesłanie.    

 

Podczas uroczystego wieczoru, którego gospodarzem był mec. Stanisław Kłys, 

rozbrzmiewała także muzyka (co oczywiste, zważywszy zamiłowanie do niej mec. Kłysa, jak 

też Mariana Turskiego). Grali Mariola Cieniawa (fortepian), Maria Sławek (skrzypce), Dorota 

Imiełowska (wiolonczela), Łukasza Pawlikowski (wiolonczela).  

 

Usłyszeliśmy utwory Brahmsa. Szostakowicza, Rachmanionowa, Brucha…  Stosowne do 

aury spotkania wiersze „Do polityka” Cz. Miłosza i „Przesłanie Pana Cogito” Z. Herberta 

interpretował Jerzy Trela.  Uroczystość, na którą zaprosiły Naczelna Rada Adwokacka oraz 

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie – obecny był jej dziekan Aleksander Gut, dzięki 

łączom streamingowym śledziło 3,5 tysiąca osób.    

 

Wacław Krupiński 

 


