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Adwokat Zdzisław Wilk 
(1931- 1995)

Dnia 13 lutego 1995 r. zmarł w Byto- 
wie adwokat Zdzisław Jerzy Wilk -  były 
wieloletni kierownik Zespołu Adwokac
kiego w Bytowie.

Mecenas Zdzisław Wilk urodził się 
7 kwietnia 1931 r. w Surhowie w b. 
powiecie krasnystawskim, w patriotycz
nej rodzinie nauczycielskiej. Lata szkol
ne spędził na ziemi lubelskiej -  tu uczę
szczał do szkoły podstawowej i średniej. 
Maturę zdawał w Lubartowie, by następ
nie rozpocząć studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Studia prawnicze ukończył 
w roku 1952. Następnie został powołany 
do odbycia zasadniczej służby wojsko
wej, którą ukończył w roku 1955 w stop
niu porucznika.

Od 1 marca 1955 r. odbywał aplikację 
prokuratorską w b. Prokuraturze Powia
towej w Lubartowie, w której otrzymy
wał nominacje na assesora, referendarza 
śledczego, podprokuratora, zastępcę 
i prokuratora powiatowego. W roku 
1957 przez okres kilku miesięcy pełnił 
obowiązki prokuratora powiatowego 
w Janowie Lubelskim.

W listopadzie 1969 r. na własne żąda
nie zwolnił się z prokuratury i przez 
krótki okres czasu pracował w charak
terze radcy prawnego w Lubartowie.

W tym samym czasie zaczął się ubie
gać o wpis na listę adwokatów. W dniu 
30 maja 1970 r. został wpisany na listę 
adwokatów Izby Koszalińskiej z wyzna
czeniem siedziby w Bytowie. Do tego

czasu istniał w Bytowie Dyżurny Punkt 
Pomocy Prawnej. Uzyskanie przez ad
wokata Zdzisława Wilka siedziby w By
towie, stworzyło możliwość utworzenia 
tam Zespołu Adwokackiego, którego był 
współzałożycielem.

Praktykę adwokacką rozpoczął 
z dniem 1 grudnia 1970 r. W roku 1973 
uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Koszalinie został powołany na kiero
wnika Zespołu Adwokackiego w Byto
wie, którą to funkcję pełnił aż do jego 
likwidacji w lutym 1990 r.

Za działalność społeczną dla Regionu 
Słupskiego został odznaczony Odznaką 
Honorową „Za zasługi dla województwa 
słupskiego” , a na wniosek władz adwo
kackich za aktywność samorządową i za
wodową Złotym Krzyżem Zasługi, oraz 
Odznaką „Adwokatura -  Zasłużonym” .

W roku 1989 został powołany uchwa
łą Okręgowej Rady Adwokackiej w Ko
szalinie wizytatorem. Adwokat Zdzisław 
Wilk brał udział w zajęciach szkolenio
wych aplikantów adwokackich.

W okresie pracy zawodowej i samo
rządowej wyróżniał się wysoką kulturą 
osobistą, taktem i przygotowaniem za
wodowym. Był adwokatem wnikliwym, 
wrażliwym na ludzkie krzywdy, szano
wanym przez kolegów adwokatów 
i przedstawicieli magistratury.

Całe życie adwokackie pracował na 
Ziemi Bytowskiej, gdzie gorliwie służył 
miejscowej ludności kaszubskiej -  jako 
obrońca i pełnomocnik.
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Szpalty pamięci

Mecenas Zdzisław Wilk w życiu pry
watnym był człowiekiem pogodnym, 
uprawiał sporty -  żeglarstwo i turystykę, 
a zimą narciarstwo.

Choroba serca spowodowała, iż musiał 
ograniczyć uprawianie sportu, do końca 
jednak pozostał aktywny zawodowo.

Po mszy świętej w parafialnym koś
ciele, odbył się pogrzeb śp. adwokata 
Zdzisława Wilka na cmentarzu w Byto- 
wie, gdzie licznie zgromadziła się rodzi

na, koledzy adwokaci, znajomi i przyja
ciele. W imieniu adwokatów Izby Ko- 
szalińsko-Słupskiej Zmarłego pożegnał 
wicedziekan Rady Adwokackiej.

Mecenas Zdzisław Wilk na trwałe po
zostanie w pamięci zarówno kolegów, 
jak i mieszkańców Ziemi Bytowskiej, 
którym wiernie służył. Cześć Jego pa
mięci.
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