
 

 

Laudacja dla  

Pana Mecenasa Romana Hrabara 

 

 

Dziś przyznajemy pośmiertnie Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym adwokatowi 

doktorowi Romanowi Hrabarowi, który z zaangażowaniem i oddaniem walczył  

o odzyskanie tysięcy polskich dzieci wywiezionych podczas II wojny światowej do 

Niemiec w ramach akcji wynaradawiania i germanizacji. 

Po raz pierwszy mecenas Hrabar zetknął się z problemem zaginionych dzieci tuż  

po wojnie, gdy zaczął pracę w urzędzie wojewódzkim w Katowicach. Powierzono  

mu wówczas organizację opieki społecznej dla ludności Śląska, w tym organizację 

systemu informacji dla osób poszukujących po wojnie swoich bliskich. W tym czasie 

zaczęły się do niego zgłaszać rodziny poszukujące swoich dzieci.  

W czasie wojny na terenach okupowanych Niemcy poszukiwali dzieci spełniających 

wymogi rasy nordyckiej. Wywożono je do III Rzeszy i tam oddawano w adopcję bądź 

trafiały do specjalnych ośrodków wychowawczych. Przyjmuje się, że w ramach tego 

rabunkowego programu  odebrano rodzinom i wywieziono od kilkudziesięciu do nawet 

200 tysięcy dzieci, głównie z Europy Wschodniej.  

W roku 1947 Pan Mecenas Hrabar objął funkcję pełnomocnika Rządu Polskiego  

do Rewindykacji Dzieci. Jako pełnomocnik zorganizował zespół, z którym wyjechał  

do Heidelbergu, do Kwatery Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 

Pomocy i Odbudowy (UNRRA) na terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej. Tu uzyskał 

akredytację jako Senior Child Research Officer w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Adwokatowi Romanowi Hrabarowi udało się odzyskać około 33 tysięcy dzieci. Byłoby ich 

znacznie więcej, ale w wyniku zaostrzających się stosunków między aliantami a ZSRR  

z początkiem lat 50-tych odzyskiwanie dzieci było coraz cięższe od strony proceduralnej.  

Winnych tej zbrodni przeciwko ludzkości postanowiono osądzić podczas jednego  
z procesów norymberskich, poświęconego właśnie porywaniu dzieci przez nazistów. 
Roman Hrabar wyjechał na proces z grupą świadków. Wysłuchano pięciu obywateli 
polskich, w tym troje dzieci. To między innymi dzięki ich zeznaniom trzynastu 
oskarżonych zostało skazanych.  

Działalność adw. Romana Hrabara ukształtowała prawodawstwo międzynarodowe. 

Dzięki jego staraniom porywanie dzieci i ich wynaradawianie zostało uznane za zbrodnię 



przeciwko ludzkości. Był to nowy, prawniczy termin, który został implementowany przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych. Obecnie konwencja ONZ uznaje wynaradawianie 

jako zbrodnię przeciwko ludzkości.   

Po powrocie z misji Pan Mecenas rozpoczął praktykę adwokacką w Katowicach.  

Jednak nie zapomniał o swojej dotychczasowej pracy. Nazistowski proceder i sposoby 

dochodzenia do prawdy opisał w licznych publikacjach. W latach sześćdziesiątych  

i później należał do wielu organizacji powojennych: Głównej Komisji Badania Zbrodni 

Hitlerowskich w Polsce, ZBoWiD, Towarzystwa Przyjaciół Oświęcimia i Towarzystwa 

Wolnej Wszechnicy Polskiej, a także Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Instytucie Pamięci Narodowej.     

Adwokat Roman Hrabar jest przykładem niezłomnej walki o tych, których rozdzielono  

z najbliższymi, których pozbawiono tożsamości i podmiotowości.  

Różnie potoczyły się losy tych 33 tysięcy dzieci po powrocie do macierzystego kraju – 

jedne wróciły szczęśliwie do swoich rodzin, dla innych była to trauma, gdyż jedynymi 

rodzicami, jakich dotychczas znały byli ci, do których ich wywieziono, jeszcze inne nie 

miały już do kogo wrócić i ostatecznie trafiały do domów dziecka. Wydaje się jednak,  

że w tej okrutnej historii nadrzędne znaczenie miała prawda i sprawiedliwość. Wysiłek, 

jaki mecenas Hrabar włożył w odzyskanie tylu tysięcy dzieci to wyraz sprzeciwu wobec 

przedmiotowego traktowania ludzkiej istoty i odebrania jej tożsamości.  

Szacuje się, że obecnie około 2-3 miliony ludzi na świecie to potomkowie dzieci, których 

nie udało się odnaleźć lub przywieźć z powrotem do ojczyzny. Ilu z nich żyje  

w przekonaniu, że płynie w nich niemiecka krew?  

Adwokat Roman Hrabar zapisał się w historii jako ten, który pomógł naprawić 

okrucieństwo wyrządzone przez nazistowską ideologię. Za tę niezwykłą pracę,  

za tę niezwykłą postawę chcemy Mu dziś podziękować i uhonorować pamięć o Nim 

przyznając mu pośmiertnie Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym.   
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