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Wywiad ten dedykuję radcy prawnemu Teresie Stecyk,  
mojej towarzyszce życia, która inspirowała mnie 

i wspierała w walce o dobry status zawodu  
radcy prawnego oraz wizerunek jego samorządu.

Andrzej Kalwas
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WStęp

Ten wywiad rzeka nie jest tylko przedstawieniem historii 
powstania kiedyś nowego, a  obecnie najliczniejszego zawodu 
prawniczego i  jego samorządu, w którego tworzeniu uczestni-
czyłem osobiście. Jest przeglądem faktów, które autorowi wy-
wiadu wydawały się najważniejsze i przełomowe w dziele two-
rzenia zawodu radcy prawnego i jego samorządu.

Wszystkie fakty zostały przedstawione w taki sposób, w jaki 
autor je widział, na co jest potwierdzenie w dokumentach, które 
znajdują się w jego posiadaniu.

Jest to wywiad nietypowy, ponieważ zawiera także wska-
zówki dla młodych koleżanek i  kolegów, którzy wchodzą do 
zawodu. Płyną one z  doświadczeń własnych autora, zarówno 
zawodowych, jak i życiowych. Nie są one pouczaniem lub za-
leceniami, są raczej radami, do których można się zastosować. 
Jest on także opisem osobistych wspomnień autora o rodzinie 
i drodze do zawodu.

Wydarzenia opisywane w tym wywiadzie stanowią dowód 
na to, że tworzenie zawodu i  jego samorządu dokonywało się 
w ciągłej walce z różnymi przeciwnościami. Tę walkę toczył sa-
morząd radców prawnych od początku jego powstania, czyli od 
1983 roku. Najpierw z władzami PRL i  instytucjami, dla któ-
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rych samorząd był solą w oku, potem z adwokaturą polską, któ-
ra początkowo mu pomagała, a potem zaczęła upatrywać w nim 
konkurenta.

Obecnie na szczęście te animozje poszły już w zapomnienie, 
teraz jest czas dobrej współpracy i koleżeństwa, co wyraża się 
także praktycznie we wspólnych, coraz liczniej powstających 
kancelariach radcowsko-adwokackich.

Obecnie łączy nas także wspólne zagrożenie ze strony władz 
naszego państwa, ze strony polityków wywodzących się z róż-
nych partii. Zawód radcy prawnego i jego samorząd, któremu 
zawdzięczamy status zawodowy, mają wysoką pozycję wśród 
zawodów prawniczych, stał się najczęściej wybieranym zawo-
dem przez absolwentów wydziałów prawa uczelni publicznych 
i prywatnych.

Dla autora tego wywiadu jest to spełnienie marzeń i reali-
zacja założonych celów, celów, jakie postawił sobie samorząd 
radców prawnych i on osobiście.

Moja satysfakcja z  ich osiągnięcia to świadomość tego, że 
uczestniczyłem w  tworzeniu czegoś, co jest trwałe, będzie ist-
niało, kiedy nas już nie będzie, jest potrzebne Polakom i stanowi 
trwały element naszego ustroju państwowego.

Chciałbym, aby ta publikacja stała się przesłaniem dla mło-
dych radców prawnych, by aktywnie włączali się oni do dzia-
łalności w samorządzie i mieli świadomość tego, że utrzymanie 
statusu wywalczonego przez starszych kolegów teraz jest ich 
obowiązkiem. Pamiętać bowiem trzeba o  tym, że nic nie jest 
dane raz na zawsze.



1
POLSKA RODZINA Z CHORWACKIMI 
I HISZPAŃSKIMI KORZENIAMI

Gdzie się pan urodził? Z jakiej rodziny pan pochodzi?

Urodziłem się 23 czerwca 1936 roku we Włocławku, gdzie 
akurat wtedy przebywali moi rodzice. Ale moje pochodzenie 
można wiązać z wieloma miejscowościami w Polsce, a nawet ta-
kimi, które obecnie są poza jej granicami. Moim ojcem był Wil-
helm Maciej Kalwas, zawodowy oficer Wojska Polskiego, który 
służył w różnych garnizonach, a matką Jadwiga, z domu Majew-
ska. Gdy miałem trzy lata, wybuchła wojna i ojciec, wtedy ma-
jor, wyruszył na front jako pierwszy zastępca dowódcy 7. Pułku 
Strzelców Konnych Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w  skła-
dzie armii „Poznań”. Pułkiem dowodził płk Stanisław Królicki, 
a brygadą gen. bryg. dr Roman Abraham. Dowódca brygady był 
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doktorem nauk prawych, synem Władysława Abrahama, pro-
fesora prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
im. Jana Kazimierza we Lwowie.

Mój ojciec był bardzo związany z gen. Abrahamem i do koń-
ca swojego życia traktował go jako swojego dowódcę. Oni ni-
gdy nie przeszli na „ty”, choć się bardzo często spotykali i przed 
wojną, i po wojnie. Ojciec mój pisał do niego listy, tytułując go 
Szanownym Panem Generałem, a gen. odpisywał mu, nazywając 
ojca Szanownym Panem Pułkownikiem. Często woziłem ich na 
różne uroczystości związane z odsłanianiem pomników na szlaku 
bojowym Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, czyli do miejsc walk 
armii „Poznań”. Był to koniec lat 60. i lata 70. ubiegłego wieku.

Wilhelm Maciej Kalwas – portret autorstwa Andrzeja Pronaszko, któ-
ry także służył w 2. Pułku Ułanów Legionów Polskich



131. Polska rodzina z chorwackimi i hiszpańskimi korzeniami

Kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie Krzyża Legionowe-
go z podpisem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Czy historia pańskiego ojca miała wpływ na atmosferę 
domu, w którym pan się wychowywał?

Wychowywałem się w atmosferze patriotycznej i kultu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Mam do Marszałka stosunek szcze-
gólny, doceniam jego ogromne zasługi jako wskrzesiciela pań-
stwa polskiego po prawie 130 latach niewoli, choć w niektórych 
sprawach oceniam go krytycznie. Natomiast ojciec zawsze miał 
do Marszałka stosunek bezkrytyczny i pełen uwielbienia. Ojciec, 
przed wstąpieniem do Legionów Polskich, mając 17 lat, należał 
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