
J.Z.

Wspomnienie pośmiertne : adwokat
Włodzimierz Majewicz
Palestra 21/7(235), 85

1977



WSPOMWIEIVM P O Ś M I E R T N E

ADWOKAT WŁODZIMIERZ MAJEWICZ

W dniu 31 marca 1977 r. zmarł w Gryficach adwokat Włodzimierz Majewicz, 
kierownik Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Gryficach, wieloletni działacz samorządu 
adwokackiego, ceniony prawnik i nieodżałowany Kolega.

Adwokat W. Majewicz urodził się dnia 27 lipca 1916 r. w Poznaniu, w rodzinie 
inteligenckiej. Ukończył Gimnazjum Humanistyczne im. Adama Mickiewicza w Po
znaniu. W 1936 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, które 
ukończył po wojnie w 1945 roku (tok studiów przerwała wojna). Już w czasie 
studiów, wobec swej trudnej sytuacji materialnej, podjął pracę i jednocześnie stu
diował, zarabiając w ten sposób na swoje utrzymanie.

Aplikację sądową ukończył w latach 1946—1948 w Poznaniu, a następnie roz
począł aplikację adwokacką, aplikując kolejno u następujących patronów: adw. Pio
tra Mosia w Ostrowie Wielkopolskim, adw. Bolesława Misiurewicza i adw. Witol
da Trojanowskiego w Poznaniu. Po złożeniu egzaminu adwokackiego został wpisany 
na listę adwokatów Izby poznańskiej w dniu 18 października 1950 r. i otworzył 
kancelarię adwokacką w Poznaniu. W latach 1952—1955 był członkiem Zespołu 
Adwokackiego nr 4 w Poznaniu.

We wrześniu 1955 r. adw. W. Majewicz przeniósł się do Izby szczecińskiej i podjął 
praktykę zawodową najpierw w Dębnie Lubuskim, a od 1 grudnia 1955 r. w Gry
ficach, gdzie wówczas znajdowała się Filia Zespołu Adwokackiego nr 2 w Szcze
cinie.

Od 1953 roku adwokat W. Majewicz był czynnym działaczem samorządu adwo
kackiego, najpierw jako członek Komisji Szkolenia Zawodowego Adwokatów w 
Poznaniu, a następnie przez szereg lat jako członek Wojewódzkiej Komisji Dyscy
plinarnej w Szczecinie.

Od 1956 roku pełnił obowiązki kierownika Zespołu Adwokackiego nr 1 w Gry
ficach.

Zmarły cieszył się ogólną sympatią i szacunkiem, wypełniał nienagannie swoje 
obowiązki zawodowe, posiadał nieprzeciętne poczucie koleżeńskości i umiejętności 
współżycia. Miał bardzo pogodne usposobienie i optymistyczny stosunek do życia, 
nawet wtedy, gdy nagła śmiertelna choroba uniemożliwiła mu wykonywanie 
obowiązków zawodowych i samorządowych. Do ostatnich chwil życia wykazywał 
pełne zainteresowanie sprawami zawodowymi, działalnością Zespołu, którego był 
kierownikiem, oraz zagadnieniami ogólnoadwokackimi.

Śmierć adwokata Włodzimierza Majewicza stanowi dotkliwą i bolesną stratę dla 
adwokatury szczecińskiej.
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