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SZPALTY PAMIĘCI

Adwokat Leszek Wilczek
/1944-1989/.

W dniu 12 grudnia 1989 r. w Sanoku zmarł adwokat Leszek Wilczek znakomity pra
wnik, przyjaciel i kolega. Karta jego życia otworzyła się w dniu 29 lipca 1944 r. w Rak
szawie k. Łańcuta. W tej miejscowości uczęszczał i ukończył szkołę podstawową. W la
tach 1958-1962 w pobliskim Łańcucie kontynuuje naukę w liceum ogólnokształcącym, 
gdzie zdaje egzamin dojrzałości. W roku 1962 wstępuje na Uniwersytet Jagielloński w 
Krakowie na Wydział Prawą kończąc studia w roku 1968 uzyskując tytuł magistra pra
wa. W roku 1969 rozpoczyna aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w 
Rzeszowie, którą kończy w roku 1971 egzaminem sędziowskim. Równocześnie odbywa 
w tymże samym okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie aplikację notarialną zakoń
czoną w roku 1973 egzaminem notarialnym. Po tym ostatnim egzaminie rozpoczyna 
pracę jako asesor notarialny w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie pracując ko
lejno w Państwowym Biurze Notarialnym w Kolbuszowej i Mielcu, następnie do roku 
1974 w Państwowym Biurze Notarialnym w Muszynie w okręgu Sądu Wojewódzkiego 
w Krakowie. W roku 1975 wymieniony uzyskuje wpis na listę aplikantów adwokackich 
Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Rzeszowie, którą kończy w roku 1978 egzaminem 
adwokackim. W tymże samym roku uzyskuje wpis na listę adwokatów Izby Adwokac
kiej w Rzeszowie z wyznaczeniem siedziby wykonywania zawodu w Sanoku. Zawód 
adwokata wykonuje w Zespole Adwokackim w Sanoku aż do chwili swej śmierci z tym, 
że ze względów rodzinnych na krótki okres czasu w roku 1985 uchwałą Rady Adwo
kackiej w Rzeszowie zostaje przeniesiony do Łańcuta, by jeszcze w tym samym roku 
powrócić do Sanoka.

Nagła i przedwczesna śmierć adwokata Leszka Wilczka spowodowała bolesną i do
tkliwą stratę w szeregach rzeszowskiej palestry . Wymieniony dał się poznać jako zna
komity adwokat, a jego wrodzone i nabyte cechy charakteru takie jak: inteligencja, takt, 
kultura osobista, wrażliwość na krzywdę ludzką koleżeńskość a przede wszystkim 
skromność osobista zjednywały mu szerokie rzesze klientów i przyjaciół. Takim pozo
stanie na zawsze w naszej pamięci.

Adwokat Leszek Wilczek został pochowany w swej rodzinnej miejscowości Rakszawa.

Cześć Jego Pamięci!
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