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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

Redakcjo „Palestry" uprzejmie informuje, że roczna cena prenumeraty miesięcznika 
..Palestra" na rok 1979 wynosi 380,— zł (łącznie z wkładkami „Biblioteki PALESTRY").

Jednocześnie Redakcja prosi o nadsyłanie zamówień na prenumeratę na rok 1979 oraz 
o wznawianie prenumeraty przez dotychczasowych prenumeratorów.

Wszelką korespondencję w powyższych sprawach prosimy kierować bezpośrednio p o d  
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