75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2019 r. mija 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wzięło w nim
udział co najmniej 213 adwokatów i aplikantów adwokackich. Większość z nich zginęła.
Wśród uczestników Powstania znaleźli się m.in. adwokaci: Władysław Siła-Nowicki, Witold
Bayer, Maria Budzanowska, Wiesław Chrzanowski, Helena Wiewiórska, Tadeusz de Virion,
Stefan Korboński, Anna Sobocińska-Lorenc, Zdzisław Krzemiński.
Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej 1 sierpnia złożą wieńce i znicze pod tablicą przy
siedzibie NRA oraz przy monumencie przed Muzeum Powstania Warszawskiego.
Warszawska Izba zaprasza 1 sierpnia adwokatów i aplikantów adwokackich na spotkanie w kościele
św. Jacka na Starówce (kościół ojców dominikanów) o godz. 9.30, gdzie delegacja Izby złoży wieniec
przed tablicą upamiętniającą poległych w Powstaniu adwokatów i aplikantów adwokackich.
Od godziny 16:30 ORA w Warszawie zaprasza do swojej siedziby na wspomnienia i rozmowy o
bohaterach – adwokatach i aplikantach warszawskich poległych w Powstaniu Warszawskim. Na
godzinę „W” – 17.00 – zaplanowano wspólne złożenie okolicznościowego wieńca pod tablicą
upamiętniającą na budynku Izby ich bohaterską śmierć.
2 sierpnia adw. Jacek Trela, prezes NRA, weźmie udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika gen.
Zbigniewa Ścibor-Rylskiego i złoży wieniec od Adwokatury Polskiej. Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej wparło finansowo budowę tego pomnika, a także zainicjowało w środowisku
adwokackim zbiórkę funduszy na ten cel.
Pomysłodawcą powstania pomnika jest Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.
Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, bohater Powstania Warszawskiego i prezes Związku Powstańców
Warszawskich, zmarł 3 sierpnia 2018 r. Jego pomnik ma zostać odsłonięty 2 sierpnia w warszawskim
Parku im. Edwarda Rydza-Śmigłego o godz. 11.00.
Miejsce postawienia pomnika jest znamienne - to tu trwały zacięte powstańcze walki, w których brał
udział ówczesny kapitan „Motyl”, Zbigniew Ścibor-Rylski. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski był
wieloletnim prezesem Związku Powstańców Warszawskich oraz honorowym obywatelem Warszawy.
Do końca życia pełnił rolę przywódcy i jednego z najwyższych autorytetów środowiska Powstańców
Warszawskich.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy z całego kraju uczcili pamięć Powstańców biorąc udział w 29. Biegu
Powstania Warszawskiego 27 lipca. (czytaj relację)
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