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Z kart historii notariatu

Notariat polski w latach 1939-19511  (cz. I)
I. Uwagi wstêpne
Wybuch drugiej wojny �wiatowej stworzy³ now¹ jako�æ w historii

polskiego notariatu2. By³ to okres dramatycznych wydarzeñ w historii
Polski, zmian zarówno w sferze pañstwowo�ci, jak i wielkich przemian
spo³ecznych. Ze wzglêdu na szczególn¹ pozycjê ustrojow¹ notariatu, re-
alizuj¹cego funkcje publicznoprawne, �ci�le powi¹zanego z bie¿¹cymi po-
trzebami spo³eczno-ekonomicznymi, okres ten jak ¿aden inny zawa¿y³ na
jego historii.

Fakt wystêpowania w najnowszych dziejach Polski �bia³ych plam� lub
choæby zagadnieñ niepopularnych, w oczywisty sposób rzutowa³ na wiedzê
historyczn¹ o wielu instytucjach. Paradoksalnie, demokratyczne zmiany
ustrojowe na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX
wieku i przywrócenie regu³ gospodarki rynkowej nie spowodowa³y wzrostu

1 Artyku³ jest rozszerzon¹ i poprawion¹ wersj¹ referatu wyg³oszonego przez autora
na sesji naukowej po�wiêconej siedemdziesi¹tej rocznicy zunifikowanego polskiego prawa
o notariacie, zorganizowanej przez Krajow¹ Radê Notarialn¹ 18 listopada 2003 r. na
Zamku Królewskim w Warszawie. Wyst¹pienie w wersji skróconej zosta³o og³oszone drukiem
w publikacji 70 lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie. Materia³y z sesji nauko-
wej, Warszawa 2003, s. 47-57.
2 Por. rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 pa�dziernika 1933 r.

� Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 84, poz. 609).
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3 Wielka przerwa: 1939-1946, Przegl¹d Notarialny (dalej PN), 1947, t. I, s. 6-11; Izby
notarialne w okresie wielkiej przerwy: 1939-1945, PN 1947, t. I, s. 241-251, s. 532-535;
Straty notariatu w latach 1939-1945 � Zmarli i polegli w Izbie Lubelskiej, PN 1947, t. I,
s. 252-254; Zmarli i polegli w Izbie Krakowskiej, PN 1947, t. I, s. 392-394 (uzupe³nienie:
PN 1947, t. II, s. 451), Zmarli i polegli w Izbie Katowickiej, PN 1947, t. II, s. 450-451;
Zmarli i polegli w Izbie Warszawskiej, PN 1948, t. II, s. 96-97; �. p. Stanis³aw Stein, PN
1947, t. I, s. 417-422; �. p. W³odzimierz D¹browski, PN 1947, t. II, s. 157-162; �. p.
Marian Kurman, PN 1948, t. I, s. 123-128; �. p. Konstanty Wolny, PN 1948, t. II, s. 12-18.
4 R. S z t y k, Zaprzestanie dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego w okresie okupacji

niemieckiej, Rejent 1997, nr 6, s. 163-165; A. W r z y s z c z, Notariat w Generalnym
Gubernatorstwie (1939-1945) � stan prawny, Rejent 1997, nr 11, s.159-171; D. M a l e c,
Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 410-411.
5 J. G r z y b c z y k, Notariat �l¹ski w okresie po II wojnie �wiatowej, Rejent 1997, nr 9,

s. 172-175; R. S z t y k, Powstanie Izby Notarialnej we Wroc³awiu, Rejent 1997, nr 2,
s. 162-165; t e n ¿ e, Utworzenie Izby Notarialnej w Gdañsku, Rejent 1997, nr 3, s. 150-
151; t e n ¿ e, Geneza upañstwowienia notariatu, Rejent 1997, nr 1, s. 144-147. Nale¿y
ponadto wskazaæ szereg niewielkich objêto�ciowo tekstów przyczynkowych i wspomnie-
niowych (cytowanych w dalszej czê�ci), publikowanych na ³amach �Rejenta� w cyklach
Z kart historii notariatu i Wspomnienia.
6 M. K a l l a s, A. L i t y ñ s k i, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa

2000, s. 286-287; D. M a l e c, op. cit., s. 411-413.

zainteresowania niew¹tpliwie interesuj¹c¹ histori¹ notariatu. Je�li jednak
zastanowiæ siê nad przyczynami takiego stanu rzeczy, paradoks nale¿y
uznaæ za pozorny. W³a�nie �cis³e powi¹zanie notariatu z funkcjonowaniem
spo³eczeñstwa i gospodarki spowodowa³o, ¿e w nowych warunkach
aktywno�æ naukowa i wydawnicza skoncentrowa³a siê na bie¿¹cych po-
trzebach praktyki stosowania prawa.

Dotychczasowy dorobek polskiej historiografii prawniczej w odnie-
sieniu do najnowszych dziejów notariatu jest zatem skromny. W odnie-
sieniu do drugiej wojny �wiatowej opiera siê on w zasadzie na materia³ach
wspomnieniowych, publikowanych na ³amach �Przegl¹du Notarialnego�
po wznowieniu pisma w roku 19473 oraz na nielicznych przyczynkach
b¹d� fragmentach wiêkszych opracowañ og³oszonych drukiem w okresie
pó�niejszym, g³ównie w latach ostatnich4. Po wojnie, przed upañstwo-
wieniem notariatu, publikowane prace to w zasadzie ró¿ne materia³y �Prze-
gl¹du Notarialnego� z lat 1947-1951, nieliczne pó�niejsze przyczynki5 oraz
wzmianki w wydawnictwach zwartych6. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e w opra-
cowaniach dotycz¹cych historii notariatu od okresu Drugiej Rzeczypo-
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7 Por. J. F l o r k o w s k i, J. R z ¹ c z y ñ s k i, Historia Izby Notarialnej w Lublinie,
Rejent 2001, nr 5, s. 13-25; A. A r c z y k o w s k i, Izba Notarialna w Gdañsku � rys
historyczny i dzieñ dzisiejszy, Rejent 2001, nr 1, s. 175-189.
8 A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999, s. 40-48.

spolitej do czasów najnowszych lata drugiej wojny �wiatowej i bezpo-
�rednie po niej traktowane s¹ skrótowo, a nawet symbolicznie7. Za wyj¹tek
nale¿y uznaæ pracê, w której autor po�wiêci³ wiêcej miejsca zarówno
okresowi wojny, jak i latom powojennym8.

Niniejsze opracowanie, maj¹ce za przedmiot skrótowe przedstawienie
dziejów polskiego notariatu w brzemiennym w wydarzenia okresie
dwunastu lat 1939-1951, z natury rzeczy nie stawia przed sob¹ celu
wype³nienia luk w historii. Nie mo¿e daæ równie¿ pe³nego obrazu notariatu
jako instytucji. Mo¿e byæ natomiast traktowane jako kolejny przyczynek
ods³aniaj¹cy fragmenty polskiej historii najnowszej i wskazuj¹cy obszary
badawcze. Jest równie¿ ho³dem dla ludzi, o których niejednokrotnie
zapomniano, a którzy jako grupa zawodowa dobrze zapisali siê w historii
Polski.

Najbardziej naturalnym podzia³em omawianego okresu jest, rzecz jasna,
wspomniana ju¿ periodyzacja: 1939-1945 i 1945-1951, tj. lata drugiej
wojny �wiatowej i okres powojenny, a¿ do momentu upañstwowienia
notariatu. Taki te¿ podzia³ zosta³ zastosowany w niniejszym opracowaniu.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ma on charakter umowny. Zakoñczenie dzia³añ
wojennych na obszarze Polski przypada³o bowiem na okres blisko roku
(od lipca 1944 do marca 1945, a na przy³¹czonych do Polski Ziemiach
Zachodnich i Pó³nocnych a¿ do maja 1945 r.). Oba wymienione okresy
mia³y ponadto swoj¹ dynamikê historyczn¹. W ramach badañ dotycz¹-
cych historii notariatu mo¿e to stanowiæ jeden z tematów.

II. Lata 1939-1945
Dzieñ 1 wrze�nia 1939 r. zasta³ polski notariat w zasadzie w unor-

mowanej ju¿ sytuacji prawnej. Od 1 stycznia 1934 r. pozycja prawna
notariuszy, jak równie¿ w znacznym stopniu zakres ich obowi¹zków,
normowane by³y rozporz¹dzeniem z 1933 r. Notariusze dzia³ali w ramach
siedmiu izb notarialnych, na czele których sta³y rady notarialne (na szcze-
blu centralnym nie wprowadzono organów samorz¹du notarialnego). Fakt
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9 Z. H ü b n e r, Izba Notarialna � Warszawa, [w:] Izby notarialne w okresie wielkiej
przerwy: 1939-1945, PN 1947, t. I, s. 241; F. S z y m a n o w i c z, Izba Notarialna �
Kraków, [w:] Izby notarialne w okresie wielkiej przerwy: 1939-1945, PN 1947, t. I, s. 248;
por. te¿ Wielka przerwa..., s. 7-8.
10 Na podstawie danych urzêdowych i osobistej relacji Piotra £. Andrzejewskiego.
11 Zob. Zmarli i polegli w Izbie Katowickiej, s. 450. Zawarta tam¿e informacja o �mier-

ci na froncie w roku 1939 notariusza W³adys³awa Adama z Rybnika nie jest zgodna
z prawd¹, gdy¿ zosta³ on zamordowany w Katyniu (por. ni¿ej); zob. ponadto Zmarli i po-
legli w Izbie Krakowskiej, s. 393.

istnienia samorz¹du notarialnego, wprowadzonego jednolicie na terenie
ca³ego pañstwa w³a�nie z mocy Prawa o notariacie z 1933 r., w istotny
sposób wp³yn¹³ na funkcjonowanie notariatu w okresie wojny na czê�ci
terytorium Polski. Po�rednio wp³ywa³ równie¿ na wojenne losy wielu
polskich notariuszy, niezale¿nie od przynale¿no�ci izbowej.

Rozpoczêcie dzia³añ wojennych 1 wrze�nia 1939 r. w oczywisty sposób
wp³ynê³o na funkcjonowanie wszystkich polskich instytucji publicznych
i spo³eczeñstwa jako ca³o�ci. Posuwanie siê wojsk niemieckich w g³¹b
terytorium Rzeczypospolitej spowodowa³o masowy exodus ludno�ci polskiej
z terenów zachodniej i �rodkowej Polski. Ludzie ci migrowali g³ównie
do Warszawy. Kierowali siê przekonaniem, ¿e w³adze centralne zrobi¹
wszystko dla ratowania pañstwa i spo³eczeñstwa przed skutkami wojny.
Tymczasem rz¹d polski opu�ci³ stolicê, pozostawiaj¹c kraj w³asnemu lo-
sowi. W tej chwili próby ciê¿ar organizowania ¿ycia w warunkach wojny,
zabezpieczenia funkcjonowania instytucji i urzêdów oraz pomocy dla
poszkodowanych spad³ na w³adze komunalne, osoby prywatne i insty-
tucje spo³eczne. W�ród tych ostatnich istotn¹ rolê odegra³y samorz¹dy
zawodowe, w tym notarialny. Rada Notarialna w Warszawie w miarê
posiadanych �rodków czyni³a wszystko, aby pomóc nap³ywaj¹cym do
stolicy Polski wraz z rodzinami notariuszom z zachodnich czê�ci kraju.
Trudno by³o wówczas przewidywaæ, ¿e samopomoc stanie siê g³ównym
wyznacznikiem dzia³alno�ci organów notarialnych przez nastêpne piêæ lat9.

Dzia³ania wojenne by³y przyczyn¹ pierwszych strat osobowych w no-
tariacie. 4 wrze�nia 1939 r. zmar³ nestor notariuszy ³ódzkich Jan Andrze-
jewski10. Wielu notariuszy, jak te¿ asesorów i aplikantów, bêd¹c oficerami
rezerwy, zosta³o powo³anych do czynnej s³u¿by wojskowej. Niejeden
z nich poleg³ na polu chwa³y11. Znaczna czê�æ dosta³a siê do niewoli
niemieckiej i trafi³a do oflagów. W zwi¹zku z agresj¹ ZSRR na Polskê
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12 Z. H ü b n e r, op. cit., s. 242.
13 Por. D. M a l e c, op. cit., s. 411.
14 Por. K. B a r a n o w s k i, Inteligencja ³ódzka w latach II Rzeczypospolitej, £ód�

1996, s. 58-59 i podawane tam dane dotycz¹ce przedstawicieli ró¿nych zawodów praw-
niczych.
15 Zob. F. S z y m a n o w i c z, op. cit., s. 249.

wielu dosta³o siê do niewoli sowieckiej. Podzielili tragiczny los tysiêcy
polskich oficerów i funkcjonariuszy pañstwowych osadzonych w obo-
zach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, o czym bêdzie mowa
w dalszej czê�ci artyku³u.

Notariusze byli równie¿ ofiarami walk i aktów przemocy ze strony
agresorów. Z samej tylko izby warszawskiej we wrze�niu 1939 r. poleg³o
dwóch notariuszy z okolic Warszawy. Byli to Marian Ostrowski z Pia-
seczna i Bronis³aw Wiêckowski z Góry Kalwarii12. Wyliczenie strat notariatu,
poniesionych w wojnie obronnej w 1939 r., przy aktualnym stanie wiedzy
historycznej nie jest, niestety, mo¿liwe.

Zajêcie przez okupantów ca³ego terytorium Polski stworzy³o now¹
jako�æ dla funkcjonowania wielu instytucji. Pod okupacj¹ niemieck¹
pocz¹tkowe miejsce w³adz wojskowych wkrótce zajê³a administracja
cywilna. Dla polskiego notariatu oznacza³o to mo¿liwo�æ podjêcia pracy,
wyznaczan¹ jednak granicami zakre�lonymi przez w³adze okupacyjne.

Jednym z pierwszych posuniêæ okupantów by³o usuniêcie notariuszy
pochodzenia ¿ydowskiego13. Wynik³e st¹d zmiany osobowe w notariacie
nie by³y jednak znaczne. W wielonarodowym pañstwie, jakim by³a Druga
Rzeczpospolita, notariat mia³ zdecydowanie polski charakter14. Tym za-
pewne spowodowany by³ równie¿ fakt, ¿e przypadki podpisywania przez
notariuszy niemieckiej listy narodowej by³y nieliczne15.

Wkrótce nadesz³y powa¿ne zmiany w statusie prawnym okupowa-
nego terytorium Polski, co na okres ponad piêciu lat zró¿nicowa³o sy-
tuacjê notariatu na ziemiach polskich.

Wprowadzenie nowych porz¹dków w szybkim czasie nie pozostawi³o
z³udzeñ co do sposobu sprawowania w³adzy przez okupanta. Rych³o
okaza³o siê, ¿e g³ówn¹ metod¹ bêdzie terror. Bole�nie odczu³ to równie¿
notariat. W jednym z pierwszych obwieszczeñ o wykonaniu kary �mierci
z wyroku S¹du Dora�nego Policji, jakie ukaza³o siê w Dzienniku Urzê-
dowym Miasta Sto³. Warszawy� 25 pa�dziernika 1939 r. i niebawem
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16 Z. H ü b n e r, op. cit., s. 242; W. B a r t o s z e w s k i, Warszawski pier�cieñ �mierci
1939-1944, wyd. 2, Warszawa 1970, s. 43.
17 W. B a r t o s z e w s k i, op. cit., s. 43.
18 Ibidem.
19 Por. D. M a l e c, op. cit., passim.
20 A. P a c h o l c z y k o w a, Aleksy Wincenty R¿ewski, [w:] Polski S³ownik Biograficzny,

t. XXXIV, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1992, s. 228-232; por. te¿ M. B u d z i a r e k,
£odzianie, £ód� 2000, s. 66-70.
21 W. B a r t o s z e w s k i, op. cit., s. 89, 93; por. te¿ Zmarli i polegli w Izbie Krakowskiej,

s. 393.
22 Por. K. M. P o s p i e s z a l s k i, Polska pod niemieckim prawem 1939-1945

(Ziemie Zachodnie), [w:] Badania nad okupacj¹ niemieck¹ w Polsce, t. I, z. 1, Poznañ

zosta³o rozplakatowane, widnia³o nazwisko notariusza z Siedlec dr. Jana
Sioka³o16. Podanym powodem skazania by³o posiadanie broni palnej i amu-
nicji wbrew zakazowi17. Nie sposób stwierdziæ, jakie by³y prawdziwe
okoliczno�ci. Ówczesne zwyczaje w³adz niemieckich w okupowanej Polsce
nie obejmowa³y przeprowadzania przewodu s¹dowego, nie mówi¹c o za-
pewnieniu oskar¿onemu jakiegokolwiek prawa do obrony. W obwiesz-
czeniu o wykonaniu wyroku �mierci nie omieszkano natomiast zazna-
czyæ, ¿e zmar³y by³ by³ym prezesem policji w Poznaniu i by³ym starost¹
w¹growieckim18.

W�ród notariuszy by³o wiele znanych postaci polskiego ¿ycia publicz-
nego. By³o to spowodowane polityk¹ kadrow¹ Ministra Sprawiedliwo�ci
w okresie miêdzywojennym19. Ju¿ zatem pierwszy og³oszony wyrok �mierci
po³o¿y³ siê cieniem na ca³¹ grupê zawodow¹ notariuszy. Mia³o to byæ
udzia³em notariatu a¿ do koñca wojny. W grudniu 1939 r. zgin¹³ rozstrze-
lany ³ódzki notariusz Aleksy R¿ewski. By³ wybitnym politykiem socjali-
stycznym, pierwszym prezydentem £odzi w niepodleg³ej Polsce i by³ym
starost¹ ³ódzkim. Po wkroczeniu Niemców do £odzi w³¹czy³ siê do dzia³añ
konspiracyjnych organizacji Orze³ Bia³y i zosta³ wybrany do pierwszego
prezydium w okrêgu £ód�20. W�ród grupy rozstrzelanych w Palmirach
w dniach 20-21 czerwca 1940 r., by³ równie¿ krakowski notariusz Bo-
gus³aw Pajor21. Dalsze lata nie spowodowa³y z³agodzenia terroru, lecz
przeciwnie � jego wzmo¿enie.

Zmiany w sytuacji notariatu przyniós³ koniec 1939 r. W pa�dzierniku
Niemcy, dzia³aj¹c z ca³kowitym pogwa³ceniem czwartej Konwencji ha-
skiej z 1907 r. o prawach i zwyczajach wojny l¹dowej, wcieli³y znaczn¹
czê�æ okupowanej Polski do Rzeszy Niemieckiej22. By³ to ca³y obszar Izby
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1946, s. 9-10, 203-204, 208-210. Konsekwencj¹ bezprawnego dzia³ania okupanta by³o
uznanie, ¿e czynno�ci niemieckich w³adz i organów na tym terenie s¹ pozbawione mocy
prawnej. Konstatacja ta dotyczy³a miêdzy innymi notariatu; por. J. S z a c h u ³ o w i c z,
Znaczenie aktów notarialnych sporz¹dzonych przez notariuszy niemieckich na terenie
Polski w czasie wojny, Nowe Prawo 1959, nr 11, s. 1325-1331; por. te¿ A. O l e s z k o,
op. cit., s. 42-43.
23 K.M. P o s p i e s z a l s k i, op. cit., s. 9-10.
24 Por. W. M r ó z, Notariusz Stanis³aw Baranowski (1876-1950), £ódzki Biuletyn

Notarialny 2002, nr 2, s. 137; t e n ¿ e, Jan Æwikliñski (1888-1976) � notariusz i adwokat,
£ódzki Biuletyn Notarialny 2003, nr 3, s. 107; t e n ¿ e, Notariusz Bronis³aw Lisowski
(1879-1967), £ódzki Biuletyn Notarialny 2003, nr 4, s. 87.
25 A. K l a f k o w s k i, Okupacja niemiecka w Polsce w �wietle prawa narodów, [w:]

Badania nad okupacj¹ niemieck¹ w Polsce, t. I, z. 2, Poznañ 1946, s. 47 i nast.

Notarialnej w Poznaniu, Izby Notarialnej w Katowicach, czê�æ Izby No-
tarialnej w Krakowie (okrêg wadowicki) i Izby Notarialnej w Warszawie.
W tym ostatnim przypadku obejmowa³o to równie¿ du¿e o�rodki nota-
rialne, w tym £ód� (23 notariuszy � najwiêcej po Warszawie) i P³ock.

Nastêpstwem przy³¹czenia czê�ci terytorium Polski do Niemiec by³a
likwidacja wszystkich polskich instytucji, w tym notariatu. Notariusze,
jako ludzie dobrze sytuowani, zajmowali zazwyczaj eksponowane lokale
w centrach miast. Ze wzglêdu na przeznaczenie najlepszych dzielnic dla
ludno�ci niemieckiej, wraz z rodzinami zmuszani byli do opuszczania
kancelarii i mieszkañ. Proces ten, z uwagi na niemieck¹ sprawno�æ
w realizowaniu dyrektyw w³adz, zosta³ szybko zakoñczony. Dekret kanc-
lerza Rzeszy z dnia 8 pa�dziernika 1939 r. o ukszta³towaniu i zarz¹dzie
Ziem Wschodnich wszed³ w ¿ycie 26 pa�dziernika 1939 r.23 W £odzi
w grudniu 1939 r. zlikwidowano wszelkie przejawy polsko�ci, lecz ju¿
w drugiej po³owie listopada 1939 r. zamkniêto kancelarie notarialne, a no-
tariuszy i ich rodziny w wiêkszo�ci zmuszono do opuszczenia miasta24.

Wysiedleniom ludno�ci polskiej sprzyja³o utworzenie przez Niemców
na terenach centralnej Polski, na mocy dekretu kanclerza Rzeszy z dnia
12 pa�dziernika 1939 r. o administracji okupowanego terytorium polskie-
go, Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych polskich obszarów
(Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete). Dekret po-
wy¿szy wszed³ w ¿ycie 26 pa�dziernika 1939 r.25 Od 15 sierpnia 1940 r.,
w zwi¹zku z tez¹ o debellatio (zawojowaniu) Polski zarz¹dzono opusz-
czenie w dotychczasowej nazwie cz³onu �dla okupowanych polskich
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obszarów�, tote¿ obowi¹zywa³a odt¹d urzêdowa nazwa Generalgouver-
nement26. Ten jedyny w swoim rodzaju twór realizowa³ cele polityki Nie-
miec w stosunku do okupowanej Polski. Jakkolwiek cele te by³y rozmaite
w ró¿nych perspektywach czasowych, niew¹tpliwie dzia³aniom okupanta
przy�wieca³a idea ca³kowitej likwidacji pañstwowo�ci polskiej i stopnio-
wego sprowadzenia ludno�ci do roli niewykwalifikowanej si³y roboczej27.

Fakt pozostawienia na tym obszarze instytucji polskojêzycznych t³u-
maczyæ nale¿y przede wszystkim czasow¹ niemo¿no�ci¹ zastosowania
innego rozwi¹zania. Generalne Gubernatorstwo zamieszka³e by³o przez
wiele milionów ludno�ci polskiej i minimaln¹ ilo�æ Niemców, g³ównie
zreszt¹ ¿o³nierzy i oficerów stacjonuj¹cych tu jednostek wojskowych28.
W pracy dotycz¹cej notariatu nale¿y zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹
okoliczno�æ. Historyczne �ród³a jednoznacznie wskazuj¹ na zamiar hitle-
rowskich Niemiec pozbawienia Polaków w³asno�ci ziemskiej (w ramach
tzw. Generalplan Ost). Rzecz jasna, przekre�li³oby to sens istnienia polskiego
notariatu. To, ¿e planu tego nie zrealizowano, wynika³o z pewnych
okoliczno�ci. By³ to zarówno przebieg wojny na Wschodzie, który po-
stawi³ pod znakiem zapytania wszelk¹ dzia³alno�æ obliczon¹ na dalsz¹
przysz³o�æ, jak i obawa perturbacji w gospodarce29. Nie znaczy to, ¿e takich
dzia³añ nie podejmowano. Tragicznym przyk³adem by³a akcja wysiedlania
Zamojszczyzny30.

Zbie¿no�æ dat przy³¹czenia czê�ci terenów Polski do Niemiec i utwo-
rzenia Generalnego Gubernatorstwa nie by³a oczywi�cie przypadkowa.
26 Ibidem, s. 78.
27 Zob. Cz. M a d a j c z y k, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia,

Warszawa 1961, s. 12 i nast.; por. te¿ T. S z a r o t a, Okupowanej Warszawy dzieñ
powszedni, wyd. 3, Warszawa 1988, s. 88.
28 W Warszawie w pa�dzierniku 1940 roku mieszka³o na sta³e zaledwie 2 000 Niemców.

Pod koniec 1943 roku (a wiêc po likwidacji getta) na ogóln¹ liczbê oko³o miliona miesz-
kañców by³o, wed³ug ró¿nych �róde³, od 28 000 do 31 000 stale zamieszka³ych Niemców,
czyli oko³o 3% ogó³u. Garnizon warszawski liczy³, ³¹cznie z jednostkami Waffen-SS i po-
licji, oko³o 40 000 osób; zob. T. S z a r o t a, op. cit., s. 73, 451-452. Do miast o najwiêkszej
liczbie ludno�ci niemieckiej nale¿a³ Kraków. W 1943 roku Niemcy stanowili tam ponad
7% ogó³u mieszkañców. Dla ca³ego Generalnego Gubernatorstwa odsetek ten wynosi³
wtedy oko³o 2,5%; zob. A. C h w a l b a, Dzieje Krakowa, t. V: Kraków w latach 1939-
1945, Kraków 2002, s. 36.
29 Por. Cz. M a d a j c z y k, Generalna Gubernia..., s. 68-75.
30 Ibidem, s. 113 i nast.
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W³a�nie bowiem do Generalnego Gubernatorstwa wysiedlano ludno�æ
z terenów Polski zachodniej. Dotknê³o to równie¿ notariuszy. Co najmniej
po³owa notariuszy z £odzi, którzy prze¿yli okres wojny i pierwsze re-
presje okupanta, znalaz³a siê na terenie Generalnego Gubernatorstwa31.
Równie du¿¹ grupê uchod�ców stanowili notariusze z Wielkopolski32.
Pojawienie siê w Generalnym Gubernatorstwie znacznej liczby notariuszy
z innych czê�ci kraju w istotny sposób wp³ynê³o na kszta³t i funkcjo-
nowanie polskiego notariatu w latach wojny.

Przyjêty przez okupantów model ustrojowoprawny Generalnego
Gubernatorstwa zak³ada³ pozostawienie obowi¹zuj¹cych przepisów pra-
wa polskiego, z wyj¹tkiem prawa konstytucyjnego, wojskowego, osad-
niczego i ca³ego ustawodawstwa �wiadcz¹cego o istnieniu pañstwowo�ci
polskiej. Zachowane zosta³o prawo karne, cywilne i procesowe, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przepisów ustanowionych przez okupanta33. Tymi ostat-
nimi w praktyce by³y przede wszystkim rozporz¹dzenia Generalnego
Gubernatora, publikowane w �Dzienniku rozporz¹dzeñ dla okupowanych
polskich obszarów� (od 1 wrze�nia 1940 r., w zwi¹zku ze zmian¹ nazwy
okupowanego obszaru, ukazywa³ siê jako �Dziennik rozporz¹dzeñ dla
Generalnego Gubernatorstwa�)34.

W zakresie struktury w³adz wprowadzono podzia³ na cztery okrêgi
(dystrykty): warszawski, radomski, lubelski i krakowski, na czele których
stali szefowie okrêgowi (gubernatorzy), podlegli Generalnemu Guberna-
torowi urzêduj¹cemu w Krakowie35. Zarówno przy urzêdzie Generalnego
31 Zob. przyp. 24; zob. ponadto akta osobowe notariuszy Bohdana Che³mickiego,

Henryka Klesa, Stanis³awa Mandeckiego, Edwarda Neymarka, Wiktora Nowiñskiego,
Kazimierza Okszy-Strzeleckiego, Aleksandra Smoliñskiego � Ministerstwo Sprawiedliwo-
�ci, Wydzia³ Kadr i Szkolenia.
32 Dane dotycz¹ce wojennych i powojennych migracji polskich notariuszy podawane

s¹ na podstawie Wykazu notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej wed³ug stanu na dzieñ
1 pa�dziernika 1938 r., Warszawa 1939, zestawieñ publikowanych po wojnie w Przegl¹dzie
Notarialnym na podstawie danych urzêdowych og³oszonych w Dzienniku Urzêdowym
Ministerstwa Sprawiedliwo�ci (Ruch osobowy, PN 1947, t. I, s. 536-540, t. II, s. 321-323,
452; 1948, t. I, 98-100) oraz bazy internetowej akt notarialnych znajduj¹cych siê w ar-
chiwach pañstwowych na terenie kraju, pod adresem: www.archiwa.gov.pl.
33 A. K l a f k o w s k i, op. cit., s. 59-60.
34 A. W r z y s z c z, op. cit., s. 161.
35 Zob. Pierwsze rozporz¹dzenie o odbudowie Administracji okupowanych polskich

obszarów z dnia 26 pa�dziernika 1939 r. (Dz. Rozp. GGP, s. 3).
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Gubernatora, jak i przy gubernatorach dystryktów utworzono wydzia³y
o ustalonej w³a�ciwo�ci rzeczowej. Na obu szczeblach dzia³a³y Wydzia³y
Sprawiedliwo�ci, maj¹ce wa¿ne znaczenie z punktu widzenia tematu
niniejszej pracy36.

Pozostawiono strukturê administracji ni¿szych szczebli (na szczeblu
powiatów mia³a ona obsadê wy³¹cznie niemieck¹, w gminach w wiêk-
szo�ci polsk¹), jak równie¿ polskie s¹downictwo. To ostatnie jednak dozna³o
istotnych zmian. Wprowadzono formu³ê orzekania �w imieniu prawa�.
Zlikwidowano S¹d Najwy¿szy, pozostawiaj¹c trójszczeblow¹ strukturê
s¹dów: s¹dy grodzkie � okrêgowe � apelacyjne. Zniesiono s¹dy pracy,
przekazuj¹c sprawy z zakresu ich w³a�ciwo�ci s¹dom grodzkim. Zli-
kwidowano równie¿ wystêpuj¹c¹ na terenie by³ego Królestwa Polskiego
instytucjê pisarzy hipotecznych. Ich miejsce zajêli sêdziowie. S¹dy orze-
ka³y w sprawach, dla których przepisy nie przewidywa³y w³a�ciwo�ci
s¹dów niemieckich37.

W odniesieniu do notariatu pozostawiono jako obowi¹zuj¹ce Prawo
o notariacie z 1933 r. Polski notariat dzia³a³ tym samym w powi¹zaniu
z polskim s¹downictwem. W odniesieniu do polskiego notariatu nie wy-
dano innych przepisów ustrojowych, poza przepisami dotycz¹cymi nad-
zoru. By³ on wykonywany przez wymienione Wydzia³y Sprawiedliwo�ci.
Rozporz¹dzenie z dnia 17 grudnia 1941 r. o niemieckich notariuszach
w Generalnym Gubernatorstwie wprowadzi³o na terenie Generalnego Gu-
bernatorstwa równie¿ notariat niemiecki. Notariusze niemieccy dokony-
wali czynno�ci z zakresu w³a�ciwo�ci s¹downictwa niemieckiego. Ogól-
nie rzecz ujmuj¹c, by³y to czynno�ci dla w³adz i ludno�ci niemieckiej38.
36 Cz. M a d a j c z y k, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970,

t. I, s. 117-120; por. te¿ P. K o w a l s k i, Struktura administracji Generalnego Guber-
natorstwa, £ód� 1986, passim (praca magisterska napisana w Zak³adzie Prawa Pañstwo-
wego Uniwersytetu £ódzkiego � archiwum U£). W ostatnim okresie opublikowana zosta³a
praca, której autor, poza przedstawieniem zmian administracji Generalnego Gubernator-
stwa w ogólno�ci, szczegó³owo omawia strukturê administracji wymiaru sprawiedliwo�ci
(³¹cznie z obsad¹ personaln¹); zob. A. W r z y s z c z, Z badañ nad administracj¹ wymiaru
sprawiedliwo�ci w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945), Czasopismo Prawno-Hi-
storyczne 2003, t. LV, z. 2, s. 285-305.
37 Rozporz¹dzenie o s¹downictwie polskim w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 19

lutego 1940 r. (Dz. Rozp. GGP, I, s. 64).
38 A. W r z y s z c z, Notariat w Generalnym Gubernatorstwie..., s. 165-167.
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Dotyczy³y w szczególno�ci osób, które podpisa³y niemieck¹ listê naro-
dow¹. Udziela³y pe³nomocnictwa do rozporz¹dzenia mieniem Reichsführe-
rowi SS i komisarzowi Rzeszy do spraw umacniania niemczyzny Hein-
richowi Himmlerowi, z którego substytucji dzia³a³ upowa¿niony
funkcjonariusz SS. Drug¹ grupê stanowili tzw. powiernicy (Treuhänder).
Dzia³alno�æ niemieckich notariuszy w Generalnym Gubernatorstwie uzna-
na zosta³a po wojnie za nie wywo³uj¹c¹ skutków prawnych39. By³a ona
jednak, g³ównie z powodu niewielkiej liczby zamieszka³ych na tych
obszarach Niemców40, marginesem w stosunku do notariatu polskiego.

Dzia³alno�æ polskiego notariatu w Generalnym Gubernatorstwie nie
przedstawia³a siê jednolicie. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e obejmowa³a czê�ciowo
teren trzech przedwojennych izb notarialnych: warszawskiej, lubelskiej
i krakowskiej. Izby notarialne odpowiada³y terytorialnie obszarom apelacji
s¹dowych. Te za� powi¹zane by³y z obszarami dystryktów. W warunkach
okupacyjnych ró¿nice terytorialne zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ gubernatorów
dystryktów i dzia³aj¹cych przy nich Wydzia³ach Sprawiedliwo�ci mia³y
istotne znaczenie dla funkcjonowania notariatu. Odnosi³o siê to do polityki
kadrowej w zakresie obsadzania kancelarii, kwestii szkoleniowych, lustra-
cji kancelarii oraz postêpowañ dyscyplinarnych.

Na obszarze poszczególnych izb dzia³alno�æ notariatu, wznowiona
jesieni¹ 1939 r., trwa³a pocz¹tkowo bez zorganizowanych struktur we-
wnêtrznych. Na terenie Izby Notarialnej w Warszawie powo³ano najpierw
komisarycznego zarz¹dcê, którym zosta³ przedwojenny prezes rady,
notariusz w Warszawie Zygmunt Hübner41. Z uwagi jednak na jego
nieznajomo�æ jêzyka niemieckiego w kontaktach z w³adzami uczestniczy³
dodatkowo drugi notariusz42. W dniu 10 wrze�nia 1940 r. Wydzia³ Spra-
wiedliwo�ci zezwoli³ na zorganizowanie Komisarycznej Rady Notarialnej
39 Por. A. M e s z o r e r, Z problematyki aktów notarialnych zawartych przed no-

tariuszami niemieckimi na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, Biuletyn
Ministerstwa Sprawiedliwo�ci 1961, nr 10, s. 44-48 i powo³ane tam orzecznictwo. Co do
problematyki konfiskat i powiernictwa por. W. J a s t r z ê b o w s k i, Rz¹dy niemieckiego
okupanta w Polsce 1939-1945 r., Pañstwo i Prawo 1946, z. 2, s. 5; (dokoñczenie), Pañstwo
i Prawo 1946, z. 3, s. 31-33.
40 Por. przyp. 28.
41 Z. H ü b n e r, op. cit., s. 242-243. O sylwetce Zygmunta Hübnera zob. D. M a l e c,

op. cit., s. 182.
42 Z. H ü b n e r, op. cit., s. 243.
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w Warszawie. Radê utworzono wed³ug ustalonego klucza. Jej kompe-
tencje okre�lone zosta³y zgodnie z prawem o notariacie i ze zmianami
wynikaj¹cymi z jej komisarycznego charakteru. Sprawy nale¿¹ce w my�l
prawa o notariacie do walnego zgromadzenia, nale¿a³y do Komisarycznej
Rady, za� wszelkie jej uchwa³y i wyroki s¹du dyscyplinarnego izby podlega³y
zatwierdzeniu przez Wydzia³ Sprawiedliwo�ci dystryktu. Warto dodaæ, ¿e
postêpowania dyscyplinarne w czasie okupacji mia³y na celu nie karanie
notariuszy, ale chronienie ich przed niemieckim s¹dem specjalnym43.

W Krakowie w lutym 1940 r. w³adze okupacyjne wyda³y instrukcjê
w sprawie tymczasowej organizacji notariatu w apelacji krakowskiej.
Funkcja komisarycznego kierownika i zarz¹dcy izby notarialnej przypad³a
przedwojennemu prezesowi miejscowej rady, notariuszowi w Krakowie
dr. Stanis³awowi Steinowi. By³ on osobi�cie odpowiedzialny za notariat
w dystrykcie. Wykonywa³ kompetencje rady notarialnej, jak równie¿
czê�ciowo � walnego zgromadzenia izby. Do pomocy przydzielono mu
radê przyboczn¹44.

Odmiennie przedstawia³a siê sytuacja w Lublinie, gdzie w lutym 1940 r.
zarekwirowano wyposa¿enie i dokumenty dotychczasowej rady notarial-
nej. Przez d³u¿szy czas brak by³o jakiegokolwiek zarz¹du. Dopiero na
pocz¹tku 1942 r. na czele izby jako komisarycznego zarz¹dcê postawiono
przedwojennego asesora i kierownika biura rady dr. Longina Ho³³ejkê �
Ukraiñca, który (mianowany notariuszem w 1940 r. na miejsce wicepre-
zesa rady notariusza Wac³awa Salkowskiego) zdeklarowa³ siê jako zde-
cydowany zwolennik ideologii hitlerowskiej45. W zwi¹zku ze wzmianko-
wanym ju¿ utworzeniem dystryktu radomskiego i tamtejszej apelacji,
utworzona zosta³a równie¿ Izba Notarialna w Radomiu. Z pocz¹tkiem
1942 r. przekazano z Lublina do Radomia akta osobowe notariuszy,
asesorów, aplikantów i pracowników notarialnych46.

Dzia³alno�æ komisarycznych organów notarialnych przedstawia³a siê
odmiennie w poszczególnych izbach. Na podstawie powojennych relacji
43 Ibidem, s. 244.
44 F. S z y m a n o w i c z, op. cit., s. 248-249. O sylwetce Stanis³awa Steina zob. Straty

notariatu... � �. p. Stanis³aw Stein, s. 417-422.
45 J. B o r k o w s k i, Izba Notarialna � Lublin, [w:] Izby notarialne w okresie wielkiej

przerwy: 1939-1945, PN 1947, t. I, s. 533-534.
46 Ibidem, s. 534.
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mo¿na stwierdziæ, ¿e najprê¿niej dzia³a³a komisaryczna rada w Warsza-
wie. Mo¿na to przypisaæ zarówno osobistej aktywno�ci jej cz³onków, jak
i dzia³alno�ci prezesa polskiego S¹du Apelacyjnego w Warszawie. Przez
ca³y okres dzia³alno�ci tego s¹du (do sierpnia 1944 r.) by³ nim jeden z
najwybitniejszych polskich s¹downików � Kazimierz Rudnicki47. Jego
osoba pojawia siê wielokrotnie w powojennych relacjach notariuszy. To
on, bior¹c na siebie ciê¿ar kontaktów z w³adzami okupacyjnymi, zapew-
nia³ obsadzanie wakuj¹cych kancelarii48. Dziêki temu ju¿ w pierwszym
okresie okupacji uda³o siê umie�ciæ sze�ciu notariuszy na wakuj¹cych
stanowiskach notarialnych w Warszawie i Siedlcach. Dwudziestu siedmiu
zatrudniono w kancelariach notariuszy warszawskich49. Maj¹c na celu
utrzymanie odpowiedniego poziomu zawodowego, rada przeprowadzi³a
w ustawowym terminie lustracje wszystkich kancelarii. Stwarza³o to ogrom-
ne trudno�ci ze wzglêdu na obostrzenia wojenne i trudno�ci komunika-
cyjne. Ponadto w bardzo ciê¿kich okupacyjnych warunkach uda³o siê
przeprowadziæ egzamin notarialny dla aplikantów50.

Mimo braku Rady Notarialnej w Krakowie, wysokie osi¹gniêcia or-
ganizacyjne mia³ tamtejszy komisaryczny kierownik i zarz¹dca izby.
W pierwszym okresie, wskutek skrajnie nieprzychylnego nastawienia szefa
Wydzia³u Sprawiedliwo�ci, oficjalna dzia³alno�æ zarz¹dcy ograniczona by³a
do spraw administracyjnych. Jednak prezes Stanis³aw Stein rozwija³ szerok¹
dzia³alno�æ zmierzaj¹c¹ w kierunku utrzymania godno�ci zawodu, pomo-
cy i interwencji w razie aresztowañ oraz pomocy materialnej dla nota-
47 Zob. H. K o r c z y k, Kazimierz Rudnicki, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. XXXII,

Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1991, s. 636-637.
48 Por. Z. H ü b n e r, op. cit., s. 244-245; W. M r ó z, Notariusz Stanis³aw Baranowski...,

s. 137-138; por. te¿ akta osobowe notariusza Bohdana Che³mickiego, Ministerstwo Spra-
wiedliwo�ci, Wydzia³ Kadr i Szkolenia. Wykorzystywano w tym celu przepis art. 21 prawa
o notariacie. Dawa³ on prezesowi w³a�ciwego s¹du apelacyjnego w przypadku zwolnienia
siê stanowiska notariusza prawo czasowego wyznaczania zastêpcy spo�ród asesorów
notarialnych okrêgu apelacyjnego do pe³nienia obowi¹zków notariusza. W warunkach
okupacyjnych zastêpcami w tym trybie wyznaczani byli równie¿ notariusze, których
wojna pozbawi³a kancelarii. Zwa¿ywszy, ¿e tej ostatniej sytuacji ustawodawca oczywi�cie
nie przewidzia³, w czasie okupacji kraju trudno by³o uznaæ tak¹ wyk³adniê powy¿szego
przepisu za pozbawion¹ podstaw.
49 Por. Z. H ü b n e r, op. cit., s. 243; por. te¿ W. M r ó z, Notariusz Bronis³aw Lisow-

ski..., s. 88.
50 Z. H ü b n e r, op. cit., s. 245-246.



216

Z kart historii notariatu

riuszy z innych izb. Pod koniec okupacji uda³o mu siê otrzymaæ zezwo-
lenie na przeprowadzenie egzaminu dla aplikantów. Ponadto uzyska³  pewien
wp³yw na nominacje notarialne51.

Na tym tle nie dziwi, ¿e podobnej aktywno�ci nie przejawia³ wspo-
mniany komisaryczny zarz¹dca w Lublinie. Powo³ana przez okupantów
do wspó³dzia³ania z nim rada przyboczna (Beirat) prawdopodobnie nigdy
siê nie zebra³a52.

Dzia³alno�æ komisarycznych organów notarialnych w okresie okupacji
niemieckiej mo¿e stanowiæ z pewno�ci¹ interesuj¹cy temat badawczy.
Badania historyczne w tym zakresie s¹ nie³atwe, gdy¿, przynajmniej w od-
niesieniu do rad notarialnych, brak jest w archiwach dokumentów w postaci
oddzielnych zespo³ów. Akta rady warszawskiej uleg³y prawie w ca³o�ci
zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego53. Brakuje równie¿ akt Rady
Notarialnej w Radomiu54. Rada ta niew¹tpliwie istnia³a, o czym �wiadczy
relacja notariusza bêd¹cego jej delegatem na okrêg piotrkowski55.

Wyrywkowe, przedstawione wy¿ej informacje wskazuj¹, ¿e przynaj-
mniej niektóre z komisarycznych organów odegra³y istotn¹ rolê w re-
prezentowaniu polskiego notariatu w czasie okupacji. Jakkolwiek ich sk³ad
i sposób powo³ywania by³ zgo³a odmienny od wynikaj¹cego z prawa
o notariacie, to � dla niektórych z nich � cel dzia³ania by³ ten sam, tj. obrona
interesów notariatu i notariuszy. Nie mniej wa¿nymi celami by³o zapewnienie
polskiemu spo³eczeñstwu obs³ugi notarialnej i samopomoc kole¿eñska. Sk³ania
to do ostro¿nego traktowania wyra¿onego w pi�miennictwie pogl¹du, ¿e
organy te sk³ada³y siê z osób wykonuj¹cych polecenia okupantów i jako
takie nie mog¹ byæ uto¿samiane z samorz¹dem notarialnym, dzia³aj¹cym
na podstawie prawa o notariacie56.
51 F. S z y m a n o w i c z, op. cit., s. 249.
52 J. B o r k o w s k i, op. cit., s. 534.
53 Zob. Z. H ü b n e r, op. cit., s. 246.
54 Por. A. W r z y s z c z, op. cit., s. 169.
55 Zob. akta osobowe notariusza Henryka Wardêskiego, Ministerstwo Sprawiedliwo�ci,

Wydzia³ Kadr i Szkolenia.
56 R. S z t y k, Zaprzestanie dzia³alno�ci..., s. 165. Taki pogl¹d o charakterze ogólnym

autor wyrazi³ na podstawie dzia³alno�ci komisarycznego kierownika Izby Notarialnej
w Lublinie. Nale¿y wszak zauwa¿yæ, ¿e w Lublinie w ogóle nie dzia³a³a rada notarialna, za�
osoba wymienionego kierownika nie mo¿e byæ uznana za reprezentatywn¹ dla obrazu
komisarycznego zarz¹du izb notarialnych w okresie okupacji niemieckiej.



217

Wac³aw Mróz, Notariat polski w latach 1939-1951 (cz. I)

Do najciekawszych elementów dzia³alno�ci polskiego notariatu w okre-
sie okupacji niemieckiej zaliczyæ mo¿na dzia³anie kancelarii poszczegól-
nych notariuszy. Problem funkcjonowania kancelarii notarialnych w okresie
wojny nale¿y do najs³abiej zbadanych. Odnosi siê to zarówno do ich
terytorialnego rozmieszczenia, jak te¿ zakresu dokonywanych czynno�ci,
a przede wszystkim roli, jak¹ odegra³ notariat w przetrwaniu polskiego
spo³eczeñstwa w jednym z najtrudniejszych okresów w historii Polski.

W archiwach pañstwowych zachowa³y siê akta ponad dwustu no-
tariuszy prowadz¹cych kancelarie na terenie Generalnego Gubernator-
stwa w ró¿nych okresach przypadaj¹cych na lata 1939-194557. Z braku
szczegó³owych badañ historycznoprawnych analiza informacji w nich
zawartych mo¿e mieæ charakter jedynie fragmentaryczny. Dane te daj¹
jednak podstawê do wyprowadzenia pewnych wniosków. Uderzaj¹ce jest
zw³aszcza rozmieszczenie kancelarii na omawianym terenie. Ponad czter-
dzie�ci spo�ród zachowanych zespo³ów archiwalnych stanowi¹ akta
notariuszy warszawskich. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e w³a�nie w Warszawie nie
zachowa³a siê znaczna czê�æ akt. Wed³ug cytowanych przez znawców
przedmiotu danych Statistisches Amt, w roku 1943 w Warszawie pra-
cowa³o 24% notariuszy i 31% adwokatów polskich zatrudnionych na
ca³ym obszarze Generalnego Gubernatorstwa58. Potwierdza to fakt, ¿e
Warszawa stanowi³a bezapelacyjnie centrum ¿ycia spo³ecznego i gospo-
darczego na ziemiach polskich w tym okresie mimo wysi³ków w³adz
okupacyjnych, by pozbawiæ j¹ charakteru miasta sto³ecznego. Wiêksza
ilo�æ kancelarii funkcjonowa³a równie¿ w Krakowie (19 zachowanych
zespo³ów) i Lublinie (11 zespo³ów).

Rozmieszczenie ich by³o zdecydowanie nierównomierne. Mia³o to istotne
znaczenie ze wzglêdu na przepis art. 3 pr. o not., zgodnie z którym czynno�æ
zdzia³ana przez notariusza poza okrêgiem s¹du okrêgowego, w którym
mia³ on siedzibê, nie mia³a mocy czynno�ci notarialnej. Nale¿y jednak
stwierdziæ, ¿e ¿aden z okrêgów s¹dowych nie zosta³ pozbawiony obs³ugi
notarialnej.

Nietrudno ponadto zauwa¿yæ du¿¹ zmienno�æ nazwisk notariuszy. Do
wyj¹tków nale¿a³y kancelarie dzia³aj¹ce przez ca³y okres wojny. Przy-
57 Por. przyp. 32.
58 Dane te podaje T. S z a r o t a, op. cit., s. 110, powo³uj¹c siê na ustalenia Cz. Ma-

dajczyka.
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czyn¹ by³a wysoka �miertelno�æ w�ród notariuszy w wyniku zarówno
ciê¿kich okupacyjnych warunków ¿ycia, jak i eksterminacyjnej dzia³al-
no�ci okupantów. Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ niewielkie miasteczko Grybów
na S¹decczy�nie. Jedyn¹ istniej¹c¹ tam kancelariê prowadzi³o w czasie
wojny kolejno a¿ trzech notariuszy, przy czym ¿adnemu z nich nie dane
by³o prze¿yæ. Dwóch z nich zginê³o w O�wiêcimiu, za� trzeci, notabene
notariusz z izby poznañskiej, którego losy wojenne rzuci³y do Ma³opolski,
równie¿ nie doczeka³ koñca wojny59. Jak ju¿ wspomniano, notariusze byli
szczególnie nara¿eni na represje ze strony okupantów, byli czêsto zabierani
wprost z kancelarii. Przyk³adem mo¿e byæ notariusz z Jaros³awia � Tadeusz
Waydowicz. Zosta³ aresztowany przez Gestapo w swojej kancelarii
w 1940 r. i wywieziony do obozu w Oranienburgu, gdzie zgin¹³ w roku
194360. Nie omija³y notariuszy os³awione praktyki w³adz niemieckich,
polegaj¹ce na traceniu zak³adników lub po prostu znanych w miejscowej
spo³eczno�ci osób, w ramach akcji odwetowych lub dla zastraszenia
ludno�ci polskiej. Spotka³o to miêdzy innymi notariusza z Garwolina
Antoniego Pinakiewicza. Aresztowany 17 lipca 1942 r. wraz z probosz-
czem miejscowej parafii ks. Marianem Juszczykiem i wo�nym Urzêdu
Miejskiego w Garwolinie Boles³awem Warownym, zosta³ wraz z nimi tego
samego dnia rozstrzelany61.

Do najtrudniejszych kwestii, wi¹¿¹cych siê z omawianym okresem,
nale¿y problem miejsca notariatu w okupacyjnej rzeczywisto�ci. Ilo�æ
dokonywanych czynno�ci notarialnych by³a znacznie mniejsza ni¿ przed
wojn¹, wynosi³a od po³owy62 do tylko jednej czwartej63 czynno�ci do-
konywanych przed wrze�niem 1939 r. W przypadku niektórych kancelarii
59 Zmarli i polegli w Izbie Krakowskiej, s. 392-394. Przedwojenny asesor notarialny

Kasper Liptak by³ w czasie wojny notariuszem w Grybowie; por. Archiwum Pañstwowe
w Krakowie, Oddzia³ w Nowym S¹czu, Kancelaria notarialna w Grybowie � Kasper Liptak.
60 Zmarli i polegli w Izbie Krakowskiej (uzupe³nienie), PN 1947, t. II, s. 451.
61 Zob. Z. G n a t - W i e t e s k a, Armia Krajowa Obwód �Go³¹b� Garwolin, Prusz-

ków 1997, s. 12.
62 Zob. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy, Oddzia³ w £owiczu, Kancelaria Hen-

ryka Tadeusza Czermiñskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym S¹du Grodzkiego
w £owiczu, sygn. 18-20, 25; Archiwum Pañstwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Kance-
laria notariusza Henryka Wardêskiego w Piotrkowie, sygn. 35-39, 61.
63 Zob. Archiwum Pañstwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Kancelaria notariusza

Tomasza Dêbskiego w Radomsku, sygn. 132-133.
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by³y to wrêcz tylko pojedyncze czynno�ci64. Nie �wiadczy³o to jednak
o braku znaczenia czynno�ci notarialnych w tym okresie.

Czasy okupacji nie sprzyja³y, rzecz jasna, intensywnemu obrotowi
cywilnoprawnemu. Pamiêtaæ te¿ nale¿y, ¿e wprowadzone przez w³adze
okupacyjne unormowania administracyjne stwarza³y dodatkowe utrudnie-
nia w obrocie. Dotyczy³o to przede wszystkim rozporz¹dzenia General-
nego Gubernatora z dnia 27 marca 1940 r. o obrocie nieruchomo�ciami65.
Akt ten wprowadzi³ obowi¹zek wystêpowania w terminie czternastu dni
od dnia zawarcia umowy o jej zatwierdzenie przez w³a�ciwego starostê.

Oczywistym czynnikiem wp³ywaj¹cym na zmniejszenie zakresu czyn-
no�ci notarialnych by³o oddzielenie od reszty spo³eczeñstwa osób pocho-
dzenia ¿ydowskiego. W Drugiej Rzeczypospolitej ludno�æ ta nie tylko
stanowi³a znaczny odsetek spo³eczeñstwa (na niektórych terenach domi-
nuj¹cy ilo�ciowo), ale z racji swej dzia³alno�ci przemys³owej i kupieckiej
niekiedy g³ówn¹ czê�æ klienteli notariuszy.

Mo¿liwo�æ dokonania rozporz¹dzeñ maj¹tkowych by³a jednak zw³asz-
cza wtedy, w obliczu ci¹g³ego zagro¿enia ¿ycia, szczególnie wa¿na. Tym
zapewne powodowana by³a znaczna ilo�æ darowizn, jak równie¿ intercyz
przed�lubnych. W tych ostatnich nieomal zawsze chodzi³o o wprowa-
dzenie bezwarunkowej wspólno�ci (w równych niepodzielnych czê�ciach)
wszelkiego tera�niejszego i przysz³ego maj¹tku. Bardzo du¿o by³o te¿
pokwitowañ66. Zwi¹zek tych ostatnich z zagro¿eniami, jakie nios³a oku-
pacja, wydaje siê oczywisty. W czasach powszechnego terroru i wielkiej
niepewno�ci ¿ycia, za nie mniej istotn¹ nale¿a³o uznaæ sam¹ mo¿liwo�æ
nieskrêpowanej rozmowy z notariuszem w zaciszu gabinetu. Wielkiemu
szacunkowi, jaki ¿ywiono dla notariuszy, sprzyja³a �wiadomo�æ wspól-
nego dzielenia okupacyjnej niedoli.

Stan ten trwa³ do koñca okupacji. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w ostat-
nim okresie, w roku 1944, nast¹pi³ znaczny spadek ilo�ci dokonywanych
czynno�ci67. Mo¿na to wi¹zaæ z wieloma czynnikami. By³y nimi: nasilenie
terroru na zapleczu frontu w obliczu niekorzystnego dla Niemiec rozwoju
64 Zob. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy, Oddzia³ w £owiczu, Kancelaria Karola

Lechowicza notariusza w G³ownie, sygn. 1-2.
65 Dz. Rozp. GGP. I. Str. 115.
66 Por. przyp. 62.
67 Ibidem.
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sytuacji militarnej68, powszechna �wiadomo�æ zbli¿aj¹cego siê koñca wojny,
ale te¿ i groza nadci¹gaj¹cego frontu oraz niepewno�æ spowodowana
zbli¿aniem siê, jak powszechnie mówiono, �bolszewików�69.

W ramach tych ogólnych uwag nie sposób przeprowadziæ podsumo-
wania znaczenia polskiego notariatu w okresie wojny i okupacji. Mo¿na
jednak stwierdziæ, ¿e choæ nie u¿ywa³ on w tym czasie symboli naro-
dowych (z kancelarii usuniêto god³o pañstwowe, a z pieczêci notariuszy
or³a), stanowi³ jedn¹ z g³ównych polskich instytucji w okupowanym kraju
i cieszy³ siê wielkim powa¿aniem. Z pewno�ci¹ zatem walnie przyczyni³
siê do przetrwania przez polskie spo³eczeñstwo okupacyjnej nocy.

Tytu³em uzupe³nienia dziejów notariatu polskiego w latach 1939-1945
nale¿y wspomnieæ o udziale notariuszy w dzia³alno�ci polskiego pañstwa
podziemnego.

Do wybitnych postaci Polski podziemnej nale¿a³ notariusz dr Konrad
Zieliñski. Po zamkniêciu przez okupantów jego kancelarii w £êczycy
i kilkumiesiêcznym uwiêzieniu znalaz³ siê w Warszawie. Czynny w ZWZ-
AK od lutego 1941 r., by³ a¿ do chwili rozwi¹zania Armii Krajowej w styczniu
1945 r. szefem S³u¿by Sprawiedliwo�ci oraz z urzêdu przewodnicz¹cym
Wojskowego S¹du Specjalnego przy Komendzie G³ównej ZWZ-AK
w stopniu pu³kownika, pseud. �Karola�. Jako do�wiadczony s¹downik
(by³ wcze�niej miêdzy innymi prokuratorem wojskowym i sêdzi¹ Naj-
wy¿szego S¹du Wojskowego, a po przeniesieniu do rezerwy � prezesem
S¹du Apelacyjnego we Lwowie), po³o¿y³ wielkie zas³ugi przy organizo-
waniu sieci wojskowych s¹dów specjalnych ZWZ-AK i opracowywaniu
podstaw prawnych ich dzia³alno�ci. W jego willi przy ul. Zaj¹czka 26
mie�ci³y siê lokale Szefostwa S³u¿by Sprawiedliwo�ci, Oddzia³u IV Ko-
mendy G³ównej Armii Krajowej i kurierów zagranicznych70.
68 Por. S. L e w a n d o w s k a, Okupowanego Mazowsza dni powszednie 1939-1945,

Warszawa 1993, s. 86-90; t a ¿, Nadbu¿añskiego Podlasia okupacyjny dzieñ powszedni
1939-1944, Warszawa 2003, s. 208-210.
69 Na istnienie takich nastrojów wskazuj¹ liczne relacje w literaturze pamiêtnikarskiej,

niezale¿ne od orientacji politycznej autorów; por. M. D ¹ b r o w s k a, Dzienniki, t. II,
1933-1945, Warszawa 1988, s. 434, 438-440; Z. N a ³ k o w s k a, Dzienniki, t. V, 1939-
1944, Warszawa 1996, s. 535-536, 548-549, 574-575, 585; A. R o n i k i e r, Pamiêtniki
1939-1945, Kraków 2001, s. 331-335; S. R e m b e k, Dziennik okupacyjny, Warszawa
2000, s. 319-333.
70 A.K. K u n e r t, S³ownik biograficzny konspiracji warszawskiej, t. 1, Warszawa 1987,

s. 166-167; t e n ¿ e, Pu³kownik �Karola�, Dzieje Najnowsze 1981, r. XIII, nr 3, s. 227-229.
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Do mniej znanych postaci nale¿y zaliczyæ rzeszowskiego notariusza
dr. Adama Mazurka. Czynny w konspiracji od 1940 r., by³ oficerem
mobilizacyjnym Armii Krajowej (Odtwarzanie Si³ Zbrojnych) w stopniu
kapitana, pseud. �Wojbor�. Ponadto pe³ni³ funkcjê szefa Oddzia³u Zamiej-
scowego Wojskowego S¹du Specjalnego Podokrêgu AK Rzeszów, krypt.
�Wa¿ka�71.

£ódzki notariusz dr Kazimierz Oksza-Strzelecki, w czasie wojny
zatrudniony w kancelarii notariusza Antoniego Ho³owczaka w Warszawie,
zosta³ w 1943 r. powo³any przez Delegata Rz¹du na Kraj na stanowisko
prezesa Cywilnego S¹du Specjalnego na okrêg ³ódzki72.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e notariusze stanowili jedn¹ z najmniejszych grup
zawodowych w Polsce. Podane przyk³ady wskazuj¹, ¿e ich udzia³ w dzia-
³alno�ci polskiego podziemia by³ z pewno�ci¹ znacz¹cy. Podobnie jednak
jak ich praca, móg³ nie wydawaæ siê spektakularny. Wiedza na ten temat
z pewno�ci¹ warta jest pog³êbienia.

Równie¿ w uzupe³nieniu przedstawionych informacji o polskim no-
tariacie w Generalnym Gubernatorstwie, warto po�wieciæ kilka zdañ
notariatowi na terenach Polski wschodniej. Je¿eli dzieje notariatu pod
okupacj¹ niemieck¹ s¹ s³abo zbadane i opracowane, to historia notariatu
i prze¿ycia notariuszy na terenach pod okupacj¹ sowieck¹ stanowi¹ typow¹
�bia³¹ plamê�. Przy³¹czenie wschodnich terenów Polski do Ukraiñskiej
i Bia³oruskiej Republiki Radzieckiej w 1939 r. z natury rzeczy spowodo-
wa³o ustanie funkcjonowania polskiego notariatu. W ZSRR ju¿ w 1922 r.
uchwalono pierwsz¹ ustawê o notariacie pañstwowym73. Wprowadzono
go równie¿ na terenach przy³¹czonych.

71 Por. Z.K. W ó j c i k, Rzeszów w latach drugiej wojny �wiatowej. Okupacja i kon-
spiracja 1939-1944-1945, Rzeszów-Kraków 1998, s. 178, 204, 218.
72 Na podstawie relacji K. Okszy-Strzeleckiego � akta osobowe, Ministerstwo Spra-

wiedliwo�ci, Wydzia³ Kadr i Szkolenia. W literaturze przedmiotu brak jest bli¿szych danych
o cywilnych s¹dach specjalnych w poszczególnych okrêgach, poza ilo�ci¹ s¹dów i orze-
czonych wyroków; por. L. G o n d e k, Polska karz¹ca. Polski podziemny wymiar spra-
wiedliwo�ci w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1988, s. 63; E. D u r a c z y ñ s k i,
Miêdzy Londynem i Warszaw¹: lipiec 1943 � lipiec 1944, Warszawa 1986, s. 286-287.
73 Por. K.S. J u d e l s o n, A.K. K a c, Nauczno-prakticzieskij kommientarij k po³o¿eniju

o gosudarstwiennom notariatie, Moskwa 1970, s. 5.



222

Z kart historii notariatu

Sytuacja w Galicji wschodniej zmieni³a siê po wybuchu wojny nie-
miecko-sowieckiej. Tereny te przy³¹czone zosta³y do Generalnego Gu-
bernatorstwa jako tzw. Distrikt Galizien74. Przywrócono na nich polskie
prawo o notariacie75. Nie znaczy³o to jednak, ¿e przywrócono polski
notariat. W planach i koncepcjach politycznych w³adz niemieckich tereny
te, jakkolwiek podlega³y germanizacji, by³y etnicznie ukraiñskie. Mia³o to
potwierdzaæ lansowan¹ tezê, ¿e naród polski liczy tylko 12 do 15 milionów
ludzi76. W �lad za tym utworzono ca³y szereg instytucji niemieckich
(ukraiñskich), w tym równie¿ s¹downictwo, a za tym ostatnim � no-
tariat77. W ukraiñskim notariacie wszak¿e nie zatrudniono notariuszy
Polaków. Notariuszami w nowych warunkach zostali nieliczni notariusze
Ukraiñcy, adwokaci Ukraiñcy oraz osoby powo³ane przez okupantów
spo�ród przedstawicieli innych zawodów78. Stan taki istnia³ do 1944 r.,
gdy tereny te zosta³y ponownie zajête przez wojska sowieckie.

Rzecz¹ ca³kowicie niezbadan¹ s¹ wojenne dzieje notariatu i losy notariuszy
na zaanektowanych przez ZSRR (przej�ciowo równie¿ Litwê), a nastêp-
nie Niemcy, terenach Wileñszczyzny, ziemi nowogródzkiej i Polesia. Przej-
�ciowo utworzono tam notariat pañstwowy. Pó�niej, z racji w³¹czenia
tych terenów do tzw. Komisariatu Rzeszy Wschód, nie by³o tam miejsca
na funkcjonowanie rodzimego notariatu. To samo dotyczy³o Bia³ostoc-
czyzny, przy³¹czonej w 1941 r. do Niemiec.

Stopniowe wygasanie dzia³añ wojennych powodowa³o kolejne zmiany
w obrazie polskiego notariatu. Niekiedy zaraz po wyzwoleniu, a niekiedy
po kilku miesi¹cach wracali do pracy notariusze, których wojna pozbawi³a
kancelarii. Dotyczy³o to zw³aszcza terenów przy³¹czonych w czasie wojny
do Niemiec. Kolejne zmiany wi¹za³y siê z przesuniêciem granic pañstwa
polskiego. Najwiêksze jednak zasz³y w sk³adzie osobowym notariatu.
Przyczyni³y siê do tego zw³aszcza straty w czasie wojny.

Zagadnienie strat, jakie poniós³ polski notariat w czasie drugiej wojny
�wiatowej, nie doczeka³o siê do dnia dzisiejszego pe³nego opracowania.
74 Por. Cz. M a d a j c z y k, Polityka III Rzeszy..., t. I, s. 124 i nast.
75 A. W r z y s z c z, op. cit., s. 164.
76 Por. Cz. M a d a j c z y k, Generalna Gubernia..., s. 10; t e n ¿ e, Polityka III Rzeszy...,

t. I, s. 125; por. te¿ S. R e m b e k, op. cit., s. 136.
77 A. W r z y s z c z, op. cit., s. 164.
78 Na podstawie osobistej relacji Andrzeja Borzemskiego.
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Dopiero w latach 1947-1948 ukaza³y siê na ³amach �Przegl¹du Notarial-
nego� listy strat notariatu poszczególnych izb notarialnych. Ograniczone
zosta³y jednak do czterech izb � lubelskiej, krakowskiej, katowickiej i war-
szawskiej79. Nie ukaza³y siê zatem listy strat izb: poznañskiej, lwowskiej
i wileñskiej.

Ogó³em straty w czterech objêtych informacjami izbach wynios³y
jedn¹ trzeci¹ przedwojennego stanu osobowego notariuszy tych izb. Nie
by³y jednak równomierne. Najwiêksze straty ponios³a izba warszawska,
które siêgnê³y 40% stanu osobowego. By³y wszak¿e o�rodki, w których
straty by³y szczególnie dotkliwe. Zginê³o tragicznie wszystkich piêciu
notariuszy z P³ocka, w tym czterech zg³adzonych przez okupantów i jeden
� Eugeniusz P³oski, w czasie wojny notariusz w Warszawie � zgin¹³
w powstaniu warszawskim. Nie prze¿y³ wojny ¿aden z trzech notariuszy
z Bia³ej Podlaskiej. Na ogóln¹ liczbê piêciu notariuszy w Piotrkowie prze¿y³
wojnê jeden. W Warszawie, spo�ród ogólnej liczby trzydziestu siedmiu,
zginê³o b¹d� zmar³o czternastu80. W Krakowie, na dziesiêciu notariuszy
urzêduj¹cych przed wojn¹, nie prze¿y³o wojny piêciu (w tej liczbie zg³adzony
w O�wiêcimiu przedwojenny komisaryczny prezydent miasta Krakowa
notariusz dr Boles³aw Czuchajowski)81. Nawet w o�rodkach, z którymi,
jak mog³oby siê wydawaæ, wojna obesz³a siê ³agodniej, straty siêga³y 30%.
Tak by³o miêdzy innymi w £odzi, gdzie na dwudziestu trzech przedwo-
jennych notariuszy wojny nie prze¿y³o siedmiu82. Do nielicznych nale¿a³y
wiêksze o�rodki, takie jak Czêstochowa czy Kielce, w których wszyscy
notariusze prze¿yli i po wojnie kontynuowali pracê.

Powojenna rzeczywisto�æ nie da³a szansy na wyszczególnienie na
³amach wznowionego organu zawodowego strat poniesionych przez notariat
na Wschodzie. Dotyczy³o to zarówno notariuszy pracuj¹cych i miesz-
kaj¹cych na tych terenach, jak i osób z ca³ej Polski, które w ró¿nych
okoliczno�ciach znalaz³y siê na wschodnich terenach Rzeczypospolitej.

Spo�ród pierwszej grupy znane s¹ straty w�ród notariuszy z Wo³ynia.
Tereny objête w³a�ciwo�ci¹ s¹dów okrêgowych w £ucku i Równem
79 Por. przyp. 3.
80 Zmarli i polegli w Izbie Warszawskiej, s. 96-97.
81 Zmarli i polegli w Izbie Krakowskiej, s. 392-393; por. te¿ A. C h w a l b a, op. cit.,

s. 204.
82 Zmarli i polegli w Izbie Warszawskiej, s. 96-97.
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wchodzi³y bowiem w sk³ad Izby Notarialnej w Lublinie. Wed³ug og³o-
szonej po wojnie listy strat izby, �mieræ ponios³o dziewiêciu notariuszy
z tych obszarów83.

Druga grupa obejmowa³a przede wszystkim wzmiankowanych ju¿
polskich oficerów i funkcjonariuszy osadzonych w obozach jenieckich
i zamordowanych wiosn¹ 1940 r. W�ród jeñców obozu w Kozielsku,
rozstrzelanych w Katyniu, by³o co najmniej piêciu notariuszy84. W�ród
zg³adzonych w Charkowie jeñców obozu w Starobielsku notariuszy by³o
co najmniej sze�ciu85. Warto zauwa¿yæ, ¿e spo�ród powy¿szej grupy je-
denastu notariuszy a¿ siedmiu nale¿a³o do Izby Notarialnej w Poznaniu. Nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e w³a�nie z tego powodu po wojnie nie ukaza³a siê
drukiem lista strat tej izby.

Niesposób, niestety, podaæ choæby przybli¿onych liczb wyra¿aj¹cych
straty notariatu w izbach lwowskiej i wileñskiej. Z Izby Notarialnej we
Lwowie blisko piêædziesiêciu notariuszy, co stanowi³o oko³o jednej trzeciej
ogó³u, pracowa³o po wojnie w nowych granicach Polski. Z nielicznymi
wyj¹tkami nie s¹ znane losy oko³o stu pozosta³ych. Z Izby Notarialnej
w Wilnie pracê w Polsce po wojnie podjê³o zaledwie dwunastu notariuszy.
Izba ta w 1939 r. liczy³a ich sze�ædziesiêciu piêciu. Los ponad 80% z nich
jest nieznany. Podane liczby pozwalaj¹ wysnuæ przypuszczenie, ¿e w obu
wymienionych izbach straty wojenne by³y szczególnie du¿e. Potwierdze-
nie tego wymaga³oby wszak¿e dokonania pe³nego bilansu strat polskiego
notariatu w okresie drugiej wojny �wiatowej.

Dodatkow¹, niezmiernie wa¿n¹ kwesti¹ dotycz¹c¹ strat wojennych
notariatu jest fakt, ¿e w znacznym stopniu obejmowa³y one notariuszy
83 Zmarli i polegli w Izbie Lubelskiej, s. 252-253.
84 W³adys³aw Adam (Rybnik), Marian Bross (¯nin), Adam Gantkowski (Kêpno), Andrzej

Ha³aciñski (£uck), Julian £empicki (Sieradz) � por. Rozstrzelani w Katyniu. Alfabetyczny
spis 4410 jeñców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, wed³ug �róde³
sowieckich, polskich i niemieckich, Warszawa 1995, s. 11, 30, 68, 84, 143. Uzupe³nienie
danych w odniesieniu do W. Adama zob. Wojskowy Przegl¹d Historyczny 1991, nr 1,
s. 321-322, za� w odniesieniu do M. Brossa � Katyñ. Ksiêga cmentarna polskiego cmen-
tarza wojennego, Warszawa 2000, s. 53.
85 Jaros³aw Garliñski (Poznañ), Witold Gorzechowski (Stopnica), Stanis³aw Jarysz

(Wolsztyn), Tadeusz Kliszczyñski (Miêdzychód), Wawrzyniec Typrowicz (Lwów), Stani-
s³aw Wy¿ykowski (Leszno) � por. Rozstrzelani w Charkowie. Alfabetyczny spis 3739 jeñców
polskich ze Starobielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, wed³ug �róde³ sowieckich
i polskich, Warszawa 1996, s. 53, 60, 76, 89, 204, 220.
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stosunkowo m³odych. Ich bowiem g³ównie dotyczy³a eksterminacyjna
dzia³alno�æ okupantów. Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ grupa notariuszy
rozstrzelanych w Katyniu i Charkowie. Wiêkszo�æ z nich by³a w wieku
od czterdziestu do piêædziesiêciu lat. Najm³odszy spo�ród nich, notariusz
z Miêdzychodu Tadeusz Kliszczyñski, mia³ tylko trzydzie�ci dwa lata i by³
jednym z najm³odszych notariuszy w Polsce. Okoliczno�æ, ¿e wojny nie
prze¿y³a znaczna czê�æ ludzi m³odych i bêd¹cych w pe³ni si³, jak równie¿
ponad piêæ ciê¿kich okupacyjnych lat, w ogromny sposób wp³ynê³y na
funkcjonowanie notariatu po wojnie.

Osobnym i równie¿ zupe³nie niezbadanym zagadnieniem jest emigracja
notariuszy i pracowników notariatu. Przypadki takie mia³y miejsce ju¿
w czasie wojny86. Po wojnie grupa ta mog³a siê rekrutowaæ zw³aszcza
z jeñców oflagów, którzy pozostali na Zachodzie, jak te¿ z osób wywie-
zionych w g³¹b Rosji, które nastêpnie przesz³y szlak Armii Polskiej w ZSRR
pod wodz¹ genera³a W³adys³awa Andersa. W tej ostatniej grupie znalaz³a
siê m.in. Zofia Hertz, w latach miêdzywojennych zatrudniona w kancelarii
notariusza Apolinarego Karnawalskiego w £odzi. By³a pierwsz¹ w Polsce
kobiet¹, która zda³a egzamin na stanowisko notariusza na podstawie
obowi¹zuj¹cej do koñca 1933 r. na terenie by³ego Królestwa Polskiego
rosyjskiej ustawy o notariacie z roku 1866. Wywieziona wraz z mê¿em
nad Wo³gê, opu�ci³a ZSRR wraz z armi¹ Andersa. Nawi¹zawszy jeszcze
w latach wojny wspó³pracê z Jerzym Giedroyciem, zosta³a nastêpnie
jednym z jego najbli¿szych wspó³pracowników w Instytucie Literackim
w Maisons-Laffitte. Po �mierci Jerzego Giedroycia, a¿ do swojej �mierci
w dniu 20 czerwca 2003 r., by³a dyrektorem tego Instytutu87.

Wac³aw Mróz

86 Por. A. R o s t e k, Izba Notarialna � Katowice, [w:] Izby notarialne w okresie wielkiej
przerwy: 1939-1945, PN 1947, t. I, s. 250.
87 Por. I. C h r u � l i ñ s k a, By³a raz Kultura... Rozmowy z Zofi¹ Hertz, wyd. 2, Lublin

2003, s. 16 i nast.; Przedwojenna historia. Rozmowa: Zofia Hertz, Rzeczpospolita, nr 47
(5820), dodatek nr 8 (426) z dnia 24-25 lutego 2001 r.; Jeden grosz od weksla, Gazeta
Wyborcza, Dodatek £ódzki �Fabryka�, nr 20 (53) z dnia 24 maja 2002 r. Interesuj¹co
postaæ Zofii Hertz i jej zwi¹zki z notariatem przedstawia A. S z y m a ñ s k i, Zofia Hertz
(1911-2003), £ódzki Biuletyn Notarialny 2004, nr 5, s. 89-93.


