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odszedł od nas �5 marca 2006 r. Pochowany został 24 marca 2006 r. obok swej 
żony zofii na cmentarzu Hietzinger friedhof w wiedniu.

za udział w wojnie �939–�945 i w Powstaniu warszawskim, a także z tytułu 
wzorowego wykonywania zawodu adwokata i udziału w samorządzie adwokackim 
oraz w związku inwalidów wojennych odznaczony był:

– jako oficer 35. p.p. wP – Krzyżem Srebrnym orderu wojennego Virtuti Militari,
– Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia Polski, Medalem zwycięstwa i 

wolności, odznaką Grunwaldzką, Medalem za warszawę, Krzyżem Partyzanckim,  
Medalem za udział w wojnie obronnej �939 r., warszawskim Krzyżem Powstań-
czym, odznaką Komitetu Międzyśrodowiskowego AK, odznaką zasłużonego 
Działacza związku inwalidów wojennych, Medalem „Pro Memoria”, i w �999 r. 
– odznaką Adwokatura zasłużonym.

Adwokat Tadeusz brodniewicz – zawsze serdeczny, pogodny i uczynny, naj-
lepszy mąż, ojciec i kolega – na długo zostanie w pamięci przyjaciół i wszystkich, 
którzy Go znali.

ryszard kenner

Adw. Józef dambek 
(1916–2001)

A był to niezwykły człowiek. Dzisiaj takie szlachetne postacie rzadko się spotyka.
Adwokat józef Dambek pochodził z wielodzietnej ubogiej rodziny z Pomorza. był 

osobą wyjątkowo szlachetną, można powiedzieć, że był arystokratą wnętrza i ducha.
urodził się �4 marca �9�6 roku w Starym Targu na Pomorzu, a zmarł 6 grudnia 

200� r. w Krotoszynie.
w okresie przed ii wojną światową był nauczycielem w Seminarium ojców 

franciszkanów w Kobylinie. w czasie wojny został aresztowany przez okupanta 
niemieckiego. Przetrzymywany był w poznańskim ratuszu. czasami wspominał 
tamte czasy.

z tych wspomnień wynikało, że został zwolniony przez pomyłkę na skutek biu-
rokratycznego chaosu. Razem z nim przetrzymywany był też profesor winiarski. 
Profesor podtrzymywał ich na duchu, opowiadając anegdoty, czy też nucąc różne-
go rodzaju ludowe piosenki i przyśpiewki.

bardzo musiały się one podobać Mecenasowi, bo później, przy okazji różnych uro-
czystości, sam śpiewał i opowiadał jednocześnie anegdoty. Styl jego był niedościgniony 
w tej materii. Mówił i wesoło, i poważnie, tak, że nikt z nim nie mógł się równać.
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Skończył wydział Prawa na uniwersytecie Poznańskim. Po wojnie złożył egza-
min sędziowski z oceną celującą i został sędzią w Sądzie Grodzkim w odolanowie, 
a następnie w ostrowie wlkp.

Po kilku latach przeprowadził się do Krotoszyna i podjął pracę jako radca praw-
ny, a następnie został wpisany na listę adwokatów i został członkiem zespołu Ad-
wokackiego w Krotoszynie.

w wyniku reformy administracyjnej w �975 r. Sąd Powiatowy w Krotoszynie 
został zlikwidowany i nastąpiła też likwidacja zespołu Adwokackiego. Adwokat 
Dambek został członkiem zespołu Adwokackiego nr 2 w jarocinie, ale urzędował 
w utworzonym Punkcie Pomocy Prawnej w Krotoszynie.

w �982 r. został reaktywowany Sąd Rejonowy w Krotoszynie oraz zespół Adwo-
kacki w Krotoszynie, którego głównym organizatorem, a następnie Kierownikiem 
został adw. józef Dambek, który funkcję tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę.

józef Dambek uwielbiał przyrodę i naturę. idąc z domu do zespołu Adwoka-
ckiego musiał przejść przez park i zdarzało się, że siadał na ławce i gaworzył sobie 
znanym językiem z ptakami. uważał, że wszystko jest przez Pana boga stworzone 
i ma swój określony cel. Skoro wszystko Pan bóg stworzył, to należy pielęgnować i 
dbać o rozwój darowanych dobroci.

zespół Adwokacki miał swoją siedzibę w Sądzie Rejonowym na poddaszu. 
członkowie zespołu Adwokackiego po pewnym czasie stwierdzili, że w jego po-
mieszczeniach zadomowiły się myszki. okazało się, że józef Dambek dokarmiał 
je, przynosząc pożywienie z domu. Myszki miały się dobrze i chyba były dobrze 
najedzone, a wszyscy potwierdzali opinię, że józiu kocha przyrodę i wszystkie 
stwory żyjące na tym świecie.

bardzo lubił przemawiać na wszelkiego rodzaju uroczystościach jak imieni-
ny, spotkania towarzyskie, pożegnania, świętowanie awansów oraz na pogrze-
bach.

był bardzo pogodny, a na jego obliczu ciągle gościł uśmiech oraz zadowolenie.
Sam był bardzo skromny i rozumiał ludzką biedę. nie znosił konfliktów i smut-

nej atmosfery, nie zabiegał o majątek, jak również nikomu majątku nie zazdrościł. 
Życie w gronie rodziny i towarzyskie było dla niego najważniejsze. Dobór człon-
ków zespołu Adwokackiego był przeprowadzany również pod kątem przydatności 
adwokata w uroczystościach i spotkaniach towarzyskich.

w latach osiemdziesiątych był w Krotoszynie piękny zwyczaj, że imieniny każdego 
pracownika Sądu i Prokuratury obchodzono przy kawie i ciastkach. Po spotkaniach 
tych nikt niczego sobie nie obiecywał, nie było też mowy o sprawach zawodowych.

józef uczył też początkujących adwokatów, aby przy pierwszym kontakcie z 
klientem dawać do zrozumienia, że tutaj urzędują adwokaci uczciwi i pozapro-
cesowo nie załatwiają żadnych spraw. To stanowisko szybko się rozniosło wśród 
społeczności i adwokaci mieli komfortową sytuację, że nie muszą nikomu nic obie-
cywać, aby załatwić sprawę.

Adwokat józef Dambek miał troje dzieci: dwóch synów i córkę. Dzieciom dał 
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wybór, czy mają pozostać w Polsce, czy osiedlić się za granicą. Dwaj synowie wy-
jechali z Polski; jeden przebywa w Kanadzie, a drugi w Stanach zjednoczonych. 
córka jest lekarzem i mieszka w obornikach wlkp.

bardzo kochał rodzinę i dbał o nią. cieszył się bardzo, gdy wnuczka skończyła 
wydział Prawa na uAM i będzie kontynuować rodzinne tradycje.

w sprawach zawodowych był dla każdego życzliwy i przyjazny. Potrafił inteli-
gentnie i dowcipnie skomentować każdą sytuację. czynił to z wysoką klasą.

Do dziś powtarzane są jego dowcipy sytuacyjne.
Autorzy wspomnień corocznie przybywali na imieniny józefa. na ostatnich imie-

ninach autor wspomnień zapytał mecenasa „ile ma lat”, bo tak dobrze wyglądał. A 
on odpowiedział: „85”, a po chwili dodał: „bozia dała”.

był bardzo religijny i pobożny, działał w Akcji Katolickiej i uważał, że jego zada-
niem jest również ochrona wiary katolickiej i ochrona Kościoła.

Skromność i uczciwość naszego józia przejawiała się na każdym kroku. 
Pogrzeb śp. józefa odbył się w Kobylinie, gdzie również jest pochowana jego 

żona, Maria, która zmarła po nim.
ostatnia jego droga była taka jak jego życie, spokojna, skromna, bez pośpiechu, 

refleksyjna. z odejściem naszego józefa odeszła pewna epoka, której teraz brak. 
obecni młodzi adepci dużo tracą nie mając kontaktu z tak wspaniałymi, dobrymi 
i szlachetnymi ludźmi.

henryk kotoński, Włodzimierz rose


