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stał do końca życia, przy czym od 
chwili przejścia w styczniu 1977 r. na 
emeryturą wykonywał w nim zawód 
adwokata w ograniczonym zakresie.

Poza kierownictwem zespołu pełnił 
w samorządzie adwokackim rozliczne 
funkcje. Przez siedem więc lat aż do 
1973 r. był wizytatorem zespołów ad
wokackich Izby Adwokackiej w Byd
goszczy, a następnie został powołany 
na członka Centralnego Zespołu Wizy
tatorów przy NRA; od 1958 do 1970 r. 
był członkiem Wojewódzkiej Komisji 
Dyscyplinarnej (w tym w kadencji 
1967—1970 pełnił funkcję wiceprezesa 
tej Komisji); wreszcie od 1970 do 
1973 r. należał do składu Wojewódz
kiej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. 
Za tę działalność jako jeden z pierw
szych w Izbie został odznaczony srebr
ną odznaką „Adwokatura PRL”.

Z chwilą otworzenia od stycznia 
1976 r. w Toruniu Wojewódzkiej Izby 
Adwokackiej (dla województwa toruń
skiego i włocławskiego) objął przy 
Radzie Adwokackiej funkcję kierow
nika szkolenia aplikantów adwokac
kich, którą pełnił do końca swego pra
cowitego żywota. Potrafił sobie zas
karbić na tym stanowisku wielki sza
cunek i — można to powiedzieć bez 
przesady — miłość aplikantów, którzy 
jego niespodziewany zgon serdecznie 
opłakiwali.

Z działalnością społeczną wychodził 
także poza teren adwokatury. W la
tach 1934—1939 był członkiem zarządu 
„Patronatu Więziennego” w Wilnie, a 
po wojnie — w różnych okresach — 
członkiem Zarządu Spółdzielni „Las”, 
członkiem Rady Miejskiej w Nakle i 
przewodniczącym Komisji Finanso
wo-Budżetowej tej Rady, członkiem, 
a potem w latach 1955—1957 prezesem 
Koła ZPP w Toruniu (odznaczonym w 
1975 r. złotą odznaką tej Organizacji), 
prowadził poradnictwo prawne przy 
Komitecie FJN w Toruniu (za co otrzy
mał „Odznakę Tysiąclecia”), był człon
kiem Komisji Inwestycyjno-Budowla

nej Miejskiej Rady Narodowej w Toru
niu w latach 1969—1973 i wreszcie od 
1967 r. do 1978 r. był członkiem, prze
wodniczącym a ostatnio sekretarzem 
Rady Spółdzielni Mieszkaniowej „Ko
pernik” w Toruniu (za tę ostatnią dzia
łalność otrzymał srebrną i złotą odzna
kę spółdzielczą CZSBM).

Wymienione wyżej rozliczne zainte
resowania i zajęcia pozazawodowe adw. 
Wojciecha Dąbrowskiego nie obniżyły 
poziomu jego pracy jako adwokata. Był 
wybitnym znawcą prawa cywilnego i 
z trafnych oraz cennych jego rad częs
to korzystali koledzy. Rad tych udzie
lał chętnie, nigdy nie tłumacząc się 
brakiem czasu i nie odmawiając pomo
cy. Jego wystąpienia przed sądami ce- 

-chowały zawsze dokładne przygotowa
nie i znajomość stanu faktycznego oraz 
właściwe ujmowanie zagadnień praw
nych. Ta jego postawa jednała mu uz
nanie i szacunek sędziów.

Przede wszystkim jednak odznaczał 
się wyjątkową wprost dobrocią, skrom
nością i prostotą w obejściu. Poważny, 
skupiony i opanowany, traktował 
wszystkich z niezmienną życzliwością i 
cierpliwością, wysłuchiwał najnudniej
szych nawet klientów. Jako kierownik 
zespołu nigdy nie zabiegał o podwyższe
nie swego, przeważnie skromnego kon
ta, dbając jednak o to, by konta kole
gów były wyrównane.

Rzadko spotykane zespolenie licznych 
dodatnich cech jego charakteru zjedna
ło Zmarłemu powszechną sympatię i 
zasłużony szacunek, a nieoczekiwany 
zgon wywołał głęboki żal i poczucie 
niepowetowanej straty.

adw. Lucjan Szmidt

2. (Adw. Tadeusz D ł u g o s z. W dniu
26 czerwca br. zginął w wypadku sa
mochodowym adw. Tadeusz Długosz, 
członek Zespołu Adwokackiego Nr 1 
we Włocławku. Urodził się 17 wrześ
nia 1938 r. w Rzyezkach koło Lwowa. 
W okresie wojny przebywał w miejscu
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urodzenia przy matce, ojciec bowiem 
walczył w szeregach partyzanckich z 
najeźdźcą hitlerowskim i w walce tej 
w 1943 r. zginął. Liceum Ogólnokształ
cące ukończył Tadeusz Długosz w Za
mościu w 1955 roku, a studia prawni
cze odbył na Uniwersytecie im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ro
ku 1961. W czasie studiów pracował za
robkowo w Studenckiej Spółdzielni 
Pracy w Lublinie.

Po odbyciu aplikacji sądowej i ad
wokackiej i po zdaniu egzaminów, był 
przez 2 lata adwokatem w Wąbrzeźnie 
(woj. bydgoskie), a w 1968 r. został 
przeniesiony na własne życzenie do 
Włocławka, gdzie jako adwokat praco
wał do śmierci.

W okresie 12-letniej swej pracy ad
wokackiej Tadeusz Długosz dał się po
znać jako zdolny, wnikliwy i sumienny 
adwokat oraz jako uczynny i dobry 
kolega, na którego zawsze można było 
liczyć. W uznaniu jego pracy zawodo

wej i organizacyjnej został wybrany w 
kwietniu 1976 r. przez Zjazd Delegatów 
Izby Toruńskiej do Rady Adwokackiej 
w Toruniu. W Radzie Adwokack. i zo
stał powołany na stanowisko rzv mi
ka dyscyplinarnego.

Zmarły był człowiekiem o d’- ym 
uroku osobistym i kulturze. Dzięki te
mu cieszył się sympatią nie tylko kół 
prawniczych, ale również wielu ludzi 
z włocławskiego społeczeństwa.

Zginął na posterunku swej pracy, 
spiesząc samochodem z rozprawy sądo
wej w Rypinie na rozprawę we Wło
cławku. Liczny udział w ceremoniach 
żałobnych przedstawicieli zawodów 
prawniczych i społeczeństwa i wzru
szające trzy przemówienia wygłoszone 
nad grobem były wyrazem wielkiego 
uznania dla tak przedwcześnie zmarłe
go człowieka, kolegi i przyjaciela.

Cześć Jego parnięcii

adw. Józef Brajczewski
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