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Adwokat Bronisław Augustyniak 
1919-1993

Dnia 7 lutego 1993 r. zmarł w Sopo
cie adwokat Bronisław Augustyniak 
-  wieloletni dziekan Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Gdańsku, były członek 
Zespołu Adwokackiego nr 6.

Mecenas Augustyniak urodził się 
dnia 4 grudnia 1919 r. w Grzymałowie, 
woj. tarnopolskie. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej w 1937 r., wstąpił 
do Szkoły Podoficerskiej Lotnictwa dla 
Małoletnich w Bydgoszczy. Szkołę tę 
ukończył w sierpniu 1939 r., zdając 
jednocześnie egzamin z zakresu czte
rech klas gimnazjum. Po wybuchu woj
ny, dnia 17 września 1939 r., prze
kroczył granicę Rumunii, gdzie został 
internowany i przebywał do końca woj
ny. Ukończył tam w 1944 r. liceum 
ogólnokształcące i rozpoczął studia na 
wydziale prawa uniwersytetu bukare
szteńskiego.

Po powrocie do kraju w 1945 r. 
wstąpił na Uniwersytet Jagielloński, 
aby kontynuować rozpoczęte w Rumu

nii studia prawnicze. Ukończył je 
w grudniu 1947 r. W okresie od lipca 
1948 r. do października 1950 r. od
bywał aplikację sądową w Bytomiu i po 
jej ukończeniu otrzymał nominację na 
podprokuratora. Najpierw pracował 
w Prokuraturze Wojewódzkiej w War
szawie, a następnie został przeniesiony 
do Katowic. W grudniu 1951 r. na 
własne żądanie zwolnił się z prokuratu
ry, 19 kwietnia 1952 r. został wpisany 
na listę adwokatów Izby Katowickiej 
z siedzibą w Siemianowicach. Ze wzglę
dów rodzinnych przeniósł się w 1953 r. 
na Wybrzeże Gdańskie, uzyskując 24 
lutego 1953 r. wpis na listę adwokatów 
Izby Gdańskiej z siedzibą w Elblągu. 
Następnie zmienił siedzibę z Elbląga na 
Gdańsk, gdyż na podstawie zarządze
nia ministra sprawiedliwości z dnia 
7 grudnia 1953 r. wszedł w skład Rady 
Adwokackiej w Gdańsku jako dziekan 
rady. Stanowisko dziekana praktycz
nie objął od 1 stycznia 1954 r. i od tego
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czasu działał w samorządzie adwokac
kim jako członek rady adwokackiej bez 
przerwy aż do przejścia na emeryturę, 
co nastąpiło w 1982 r. Przez sześć 
kadencji był dziekanem rady, przez 
dwie członkiem rady.

W czasie swej pracy zawodowej 
i samorządowej adwokat Augusty
niak wyróżnił się wysoką kulturą oso
bistą i taktem. Pełniąc odpowiedzial
ne obowiązki dziekana rady, odzna
czał się umiarem i wielką umiejętnoś
cią rozwiązywania trudnych i skom
plikowanych problemów w sprawach 
samorządowych. Zaskarbił sobie tym 
ogólne uznanie i szacunek. Dlatego 
też wielokrotnie był wybierany do 
rady adwokackiej na stanowisko 
dziekana.

Mecenas Bronisław Augustyniak był 
człowiekiem pogodnym, bezpośrednim 
i koleżeńskim. Ujmującym sposobem

bycia zdobył sobie sympatię kolegów, 
z których wielu pozostawało z nim 
w bliskiej przyjaźni. Zmarł nagle, 
w czasie wizyty w domu swego młod
szego, zaprzyjaźnionego kolegi, syna 
przyjaciela.

Zgon adwokata Augustyniaka był 
niespodziewany, gdyż mimo pewnych 
dolegliwości sercowych, pozostając pod 
troskliwą opieką swej małżonki- 
-lekarza, czuł się zupełnie zadawalająco. 
Podczas jego pogrzebu na cmentarzu 
katolickim w Sopocie zgromadziło się 
wiele osób. Przybyli, aby Go pożegnać, 
adwokaci, wielu sędziów i prokurato
rów, liczne grono kolegów i przyjaciół. 
Przemawiał dziekan rady adwokackiej, 
jeden z przyjaciół i towarzysz broni.

Mecenas Bronisław Augustyniak 
pozostawił po sobie dobrą i trwałą 
pamięć.

Anatoliusz Walicki
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