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WSPOMNIENIA POŚMIERTNE I

Adw. Zdzisław Puniewski 
(1925—1989)

W dniu 29 marca 1989 r. zmarł nagle we Wrocławiu adw. Zdzisław 
Puniewski. Ze śmiercią adw. Puniewskiego dolnośląska Izba Adwo
kacka poniosła niepowetowaną stratę. Zmarł jeden z najbardziej 
ofiarnych i zasłużonych działaczy samorządu adwokackiego, wy
bitny prawnik-cywilista, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń 
aplikantów adwokackich, aktywny społecznik.

Adw. Zdzisław Puniewski urodził się w dniu 4 marca 1925 r. w 
Łękach Dolnych w woj. rzeszowskim w rodzinie inteligenckiej (syn 
adwokata Leona Puniewskiego). Po uzyskaniu świadectwa dojrza
łości w liceum w Tarnowie w dniu 26 lutego 1946 r. przeniósł się 
jesienią 1946 r. do Wrocławia, gdzie rozpoczął studia na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, pracując jednocześnie jako 
nauczyciel w Państwowej Szkole dla Dorosłych we Wrocławiu. Stu
dia prawnicze ukończył w roku 1950 i zaczął pełnić od 1 stycznia 
1950 r. funkcję pracownika naukowego (asystenta) przy Katedrze 
prawa cywilnego Uniwersytetu we Wrocławiu.

Po zdaniu egzaminu adwokackiego w dniu 22 czerwca 1955 r. 
został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu 
i z dniem 1 września 1955 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwo
kata w Ząbkowicach Śląskich (obecnie teren Izby wałbrzyskiej), a 
potem na mocy uchwały Rady Adwokackiej we Wrocławiu przeniósł 
się z dniem 4 marca 1963 r. do Wrocławia, gdzie wykonywał zawód 
adwokata aż do śmierci.

Już w najbliższych wyborach do władz Izby Adwokackiej we 
Wrocławiu (1964 r.) adw. Zdzisław Puniewski wszedł w skład Rady 
Adwokackiej, w której nieprzerwanie pracował do chwili swej śmier
ci, pełniąc kolejno obowiązki sekretarza Rady, skarbnika Rady, a 
ostatnio przez trzy kadencje wicedziekana Okręgowej Rady Adwo
kackiej we Wrocławiu.

Za swą ofiarną pracę adw. Zdzisław Puniewski odznaczony został 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odro
dzenia Polski, Srebrną i Złotą Odznaką „Adwokatura PRL” oraz 
odznaką XXX-Lecia Wymiaru Sprawiedliwości.
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