






































W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

BOLESŁAW BIERUT 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 9 grudnia 1948 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych Konwencja w sprawie zapobiegania i karania 

zbrodni ludobójstwa. 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją przystępujemy do niej z 

następującymi zastrzeżeniami: 

„Co się tyczy artykułu IX, Polska nie uważa się za związaną 

postanowieniami tego artykułu, uważając, że zgoda wszystkich stron w 

sporze stanowi w każdym poszczególnym przypadku konieczny warunek 

wniesienia sprawy przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. „Co 

się tyczy artykułu XII, Polska nie przyjmuje postanowień tego 

artykułu, uważając, że Konwencja powinna stosować się do terytoriów 

nieautonomicznych, włącznie z terytoriami powierniczymi.”. 

Oświadczamy, że wyżej wymieniona Konwencja jest przyjęta, 

ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie 

zachowywana. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 

Rzeczypospolitej. 

Dano w Warszawie, 22 września 1950 r. 

(-) Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów 

(-) J. Cyrankiewicz 

L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych 

w z. (-) St. Skrzeszewski 

Przekład 









1956—1989
„

Adwokatura nie tylko współdziała z sądami i innymi władzami 
w zakresie porządku prawnego, lecz jest ponadto jedną z bardzo li-
czących się i bardzo ważnych instytucjonalnie form gwarancji praw 
obywatelskich.

Maria Budzanowska, 18 października 1980 r.

AdwokAturA w PrL

Proces gdański. Na ławie obrończej (od prawej): Jan Olszewski, 

Anna Bogucka-Skowrońska, Jerzy Karziewicz, 25 maja–14 

czerwca 1985 r. Autor nieznany / zbiory Europejskiego Centrum 

Solidarności

Gdańsk Trial. In the defence dock (from the right): Jan Olszewski, 

Anna Bogucka-Skowrońska, Jerzy Karziewicz, 25th May – 14th 

June 1985, by an unknown photographer / the European Solidarity 

Centre collection



‘ The bar not only cooperates with courts 
and other authorities within legal orders, 
but is also one of the most respected and 
very important institutional forms of gu-
aranteeing civil rights.

Maria Budzanowska, 18 October 1980

the BAr in the PeoPLe’s 
rePuBLic of PoLAnd
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Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łącz-

niczka w batalionie dowodzonym przez swojego 

ojca ppor. rez. Teofila Budzanowskiego. W powstaniu 

walczyło także jej dwóch braci, Andrzej oraz Tadeusz.  

W latach 1983–1985 była prezesem Naczelnej 

Rady Adwokackiej, pierwszą kobietą na tym stano-

wisku. W latach 1976–1985 była posłem na Sejm. 

Wielokrotnie była odznaczona, m.in. Złotym Krzyżem 

Zasługi i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 

Polski.

She participated in the Warsaw Uprising as a liaison 

officer in the battalion commanded by her father, re-

serve lieutenant Teofil Budzanowski. Her two brothers, 

Andrzej and Tadeusz, fought in the Uprising as well. 

In 1983–1985, she was the President of the Polish Bar 

Council, serving as the first woman in that position. 

She was an MP between 1976–1985. She received nu-

merous awards, including the Golden Cross of Merit 

and the Commander’s Cross of the Order of Polonia 

Restituta.

Maria Budzanowska 

Zniszczenia powojenne, deficyt wszelkich dóbr i trauma minionej 
wojny powodowały, że życie w Polsce było niezwykle trudne. Jednak 
to przede wszystkim system komunistyczny miał znaczący wpływ na 
jego obywateli. Swych wrogów władze zabijały, wsadzały do więzień 
lub spychały na margines życia społecznego. Zastraszane, inwi-
gilowane społeczeństwo starało się jednak walczyć z systemem. Po 
ich stronie stawali adwokaci, narażając się na represje. Komuniści 
dążyli do osłabienia adwokatury. Powołano zespoły adwokackie. 
Przynależność do nich teoretycznie była dobrowolna, lecz w prak-
tyce wszelkie przejawy praktyki zawodowej poza zespołami były 
przez ówczesną władzę tępione.
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1930–1988
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W 1929 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie 

Warszawskim. W latach 1934–1939 pracował jako sę-

dzia. Po wybuchu wojny praktykował jako adwokat 

w Busku-Zdroju, a następnie w Kielcach. W latach 

1945–1950 był radcą prawnym Zarządu Miejskiego 

w Kielcach. W latach 1954–1955 był dziekanem Rady 

Adwokackiej w Kielcach. Został zmuszony do ustąpie-

nia z tej funkcji na skutek niepodporządkowania się 

decyzjom kierownika Wydziału Administracyjnego 

Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kielcach.

In 1929, he graduated in Law from the University of 

Warsaw. Between 1934–1939, he worked as a judge. 

After the outbreak of the war, he practised as a lawyer 

in Busko-Zdrój, and then in Kielce. Between 1945–

1950, he worked as a legal advisor to the City Hall in 

Kielce. Between 1954–1955, he was the Dean of the 

Kielce Bar Association. He was forced to resign, be-

cause he refused to follow decisions made by the head 

of the Administration Department of the Provincial 

Committee of the Communist Party, PZPR, in Kielce.

Jan nowak

The post-war destruction, along with the scarcity of all kinds of 
products and the trauma of the war, made life in Poland very hard. 
However, it was the communist system that affected the citizens of 
the state the most. The authorities killed state enemies, put them 
in prison, or marginalized them. Society, although intimidated and 
strongly controlled, tried to fight back against the system. Lawyers 
took the peoples’ side, exposing themselves to repression. The com-
munist authorities tried to weaken the bar. Official teams of lawyers 
were established. In theory, membership of them was voluntary, but 
in practice any professional practice outside the official legal teams 
was fought against by the authorities.
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Mec. EDWARD WENDE — pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych (30 stycznia 1985): 

 

Wysoki Sadzie Wojewódzki! 

Dramat tej śmierci jest już za nami. Księdzu Jerzemu nie grozi już nic. 

Zabójstwo się oskarżonym udało, ale celu nie osiągnęli. Z zamierzonego zła nie 

powstaje zło, ale wielkie, niezamierzone dobro. 

Jesteśmy już w epoce po śmierci księdza Jerzego. 

Wszystko zostało już powiedziane: ustami polskiego Papieża, polskiej 

hierarchii duchownej, żarliwa modlitwa całego chrześcijańskiego Narodu. Tego 

Narodu, dla którego wiara praojców jest niezmiennym fundamentem patriotyzmu. Na tej 

wierze oparte jest tysiąclecie chrześcijańskiej kultury naszego narodu. Narodu   

doświadczonego w swej historii tak dotkliwie, że nierzadko w strofach swoich poetów 

skarży się skargą, która jest straszna, i modli się modłami od których bieleje włos 

- jak pięknie powiedziano na pogrzebie Księdza Jerzego. 

Ten proces toczył się niezwykle sprawnie, a jednocześnie szybko, najszybciej 

jak to było możliwe, a może nawet za szybko! Sadzimy znanych sprawców i ujawniamy 

poznane fakty. Historia wykaże czy byli oni rzeczywiście jedynymi winnymi w tej 

sprawie. Ci, którzy - zakładano - byli nad nimi, ukarani są pośrednio świadomością, 

jak wielką wszystkim wyrządzili szkodę. Tak mniemam. 

Chciałbym mieć nadzieję, że już nigdy przedstawiciele władzy nie będą tak 

słabi, aby udowadniać swoje racje przy pomocy zbrodni. Mord pozostaje mordem, bez 

względu na jakie racje powołuje się morderca. 

Oskarżeni uznali, że stawiając się ponad prawem, mają "prawo” być, z sobie 

znanych powodów, i oskarżeniem, i sądem, i katem. Przed ich sądem nie było jednak 

obrońcy. Nie dali Księdzu tej szansy, z której teraz korzystają sami. Korzystają - 

i słusznie - z pomocy obrońców, których ich ofiara nie miała. Bronią się przed 

sądem, którego ich ofiara również nie miała. Odmówili swej ofierze nawet 

humanitarnej śmierci, dobijając Go pałką w czterech stacjach Jego drogi krzyżowej. 

Postawili się ponad prawem, a teraz powołują się na racje polityczne. Żałosne 

to i smutne, że ci ludzie, oficerowie, odznaczeni przez resort odznakami za 

umacnianie ładu i porządku, nie wiedzą, że sami zadali temu Krajowi jeden z 

najpoważniejszych ciosów politycznych.  

Stali się nie tylko oskarżycielami i katami Księdza, ale i oskarżycielami 

swych przełożonych, których akcept, gdyby dać im wiarę, mieli mieć. 

Usprawiedliwiają zbrodnię zadaniami stawianymi im w ramach służbowej działalności, 

i w tym czasie oskarżeni stali się oskarżycielami resortu, w którym byli 

zatrudnieni. 
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