Zdarzyło się dziś... 19 czerwca
19 czerwca 1897 r. zmarł adw. Henryk
Krajewski (ur. 20 grudnia 1824), uczestnik
powstania styczniowego, trzykrotnie zsyłany
na Sybir, skąd za każdym razem wracał,
znakomity cywilista. Jego portret namalował
Jan Matejko.
Ukończył prawo na uniwersytecie w Moskwie. Po
raz pierwszy został aresztowany jako lider
młodzieżowego ruchu patriotycznego, tajnego
ruchu niepodległościowego w Warszawie i na 3
lata osadzony w cytadeli. Po dwóch próbach
samobójczych pozostały mu blizny na twarzy,
które później ukrywał za gęstą brodą.
Skazano go na osiem lat syberyjskiej katorgi.
Drogę na Syberię odbył pieszo. Przeżył zesłanie,
ożenił się w jego trakcie, zarabiał na życie
nauczaniem francuskiego.
Po powrocie z Syberii otrzymał posadę w ordynacji
Zamoyskich,
jako
powszechnie
szanowany
Sybirak. Znowu zaangażował się politycznie,
został sekretarzem Delegacji Miejskiej Warszawy,
wchodził w skład Tymczasowej Rady Miejskiej, a
później został wybrany do Warszawskiej Rady
Miejskiej. Ponownie aresztowano go i zesłano na
Sybir, skąd wrócił po 3 miesiącach.
Gdy w styczniu 1863 roku wybuchło powstanie, z
początku sceptyczny Krajewski, jednak się do
niego przyłączył. Po upadku powstania, został po
raz trzeci zesłany na Sybir – na kolejne trzy lata.
Powrócił i tym razem i rozpoczął w Warszawie
intensywną działalność adwokacką. Był znany jako
wybitny cywilista, znał kilka europejskich języków.
W czasach, gdy nie istniał (pod zaborem
rosyjskim) samorząd adwokacki, adw. Krajewski
powołał do życia w roku 1885 Kasę Pomocy
Adwokatów
Przysięgłych.
Zarządowi
Kasy
przysługiwało prawo skreślania z listy członków
adwokatów,
którzy
dopuścili
się
czynu
niegodnego. Krajewski zabiegał o powołanie
samorządu adwokackiego, opracował projekt Rady
Obrończej, jednak nie został on przyjęty.
Adw. Krajewski zmarł w 1897 roku.

19 czerwca 2009 r. uchwałą NRA nr 49/2009
wprowadzono nową ujednoliconą wizualizację
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godła i znaku Adwokatury Polskiej: „Godłem
Adwokatury jest srebrny orzeł w koronie,
wznoszący się do lotu, stojący na białej wstędze z
dewizą Prawo, Ojczyzna, Honor, otoczony liśćmi
wawrzynu i dębu"; § 2 ustanowiono znak
„Adwokatura Polska”, będący stylizowanym
graficznym wizerunkiem orła z małymi literami „a”
i „p” odpowiednio po prawej i po lewej stronie, z
napisem w dwóch wariantach. Na podstawie
owego znaku „Adwokatury Polskiej” wprowadzono
system
zewnętrznej
identyfikacji
wizualnej
Adwokatury.
Zasady
korzystania
z
zarejestrowanego znaku „Adwokatura Polska”
określiło Prezydium NRA.
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