
UCHWAŁA NR  475/2019 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

z dnia 13 lutego 2019 r. 

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 

w składzie:  

 

1. adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan 

2. adw. Anna Atanasow 

3. adw. Michał Bieniak 

4. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz 

5. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik 

6. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska  Wicedziekan 

7. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza 

8. adw. Andrzej Orliński – Wicedziekan  

9. adw. Kamil Szmid 

10. adw. Maciej Ślusarek 

 

na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. podjęła przez aklamację następującą uchwałę: 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ze smutkiem przyjęła informację o śmierci Jana 

Olszewskiego, adwokata, członka naszej izby, wybitnego obrońcy w politycznych procesach 

w okresie PRL, polityka, w latach 1991-1992 Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej, Kawalera Orderu Orła Białego oraz Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, 

odznaczonego odznaką Adwokatura Zasłużonym. 

To wielka strata dla Warszawskiej i Polskiej Adwokatury. Odszedł odważny Człowiek 

i wrażliwy na ludzką krzywdę wybitny Adwokat  

Chcemy pamiętać i pamiętamy, iż w latach 60. był obrońcą w procesach politycznych m.in. 

Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Adama Michnika. 

W związku z obroną studentów po wydarzeniach marca 1968 został zawieszony w prawie do 

wykonywania zawodu. W latach 80. był obrońcą m.in. Lecha Wałęsy, Zbigniewa 

Romaszewskiego i Zbigniewa Bujaka. 

Jego wystąpienie jako pełnomocnika rodziny w procesie o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki 

przejdzie do annałów mów sądowych. Tu Wielkość Pełnomocnika spotykała się z sumieniem. 

Człowieczeństwo z mądrością. Historia z wyjątkowością. W mowie końcowej adw. Jan 

Olszewski mówił: „Nad tą salą ciąży żądanie urzędu prokuratorskiego orzeczenia najwyższej, 

wyjątkowej w naszym ustawodawstwie kary – kary śmierci. Jako oskarżyciel posiłkowy nie 

mam uprawnień do wypowiadania się w tej kwestii. Ale zdaję sobie sprawę, że ten, który był 

ofiarą tej zbrodni, byłby temu żądaniu przeciwny". 



W 1980 r. włączył się w organizowanie niezależnego związku zawodowego w Warszawie. 

Był doradcą Krajowej Komisji Porozumiewawczej, Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego „Solidarność”. Był też jednym z autorów pierwszego statutu „Solidarności”. 

W grudniu 1980 współtworzył Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego, z ramienia sekretarza episkopatu abp. Bronisława 

Dąbrowskiego, prowadził rozmowy z przedstawicielami władzy w sprawie zwolnienia 

z więzień i obozów internowania osób chorych. Brał udział w procesach organizatorów 

strajków i podziemnych wydawców. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jest dumna, iż Jan Olszewski był członkiem Izby 

Adwokackiej w Warszawie i zapisał tak piękne karty Polskiej Adwokatury w czasach 

komunistycznych. 

Cześć jego pamięci! R.I.P. 

 


