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dzeństwa. Ukończył gimnazjum w Pińczowie, a w latach 1935—
1939 studiował na Wydziale Prawa UJ.
W czasach okupacji przebywał na wsi, organizując chłopskie
oddziały partyzanckie, a jednocześnie udzielał się w kompletach
tajnego nauczania.
W 1945 r. rozpoczął pracę jako asystent przy katedrze ekonomii
politycznej U J. W tym samym roku uzyskał dyplom doktora na
podstawie pracy Agrarne gospodarstwo Polski na tle światowej
sytuacji gospodarczej (promotorem pracy był profesor Adam
Krzyżanowski). W 1946 r. przeniósł się na Uniwersytet Wrocław
ski, gdzie pracował jako asystent, a później jako adiunkt przy ka
tedrze ekonomii politycznej na Wydziale Prawa. W związku z lik
widacją tej katedry a potem katedry prawa handlowego, przydzie
lono go w końcu do katedry prawa cywilnego.
Charakterystyczne dla owych czasów reorganizacje, które usu
nęły z zakresu zainteresowań naukowych dra Banaszewskiego
klasyczną ekonomię polityczną i prawo handlowe, spowodowały,
że młodemu pracownikowi naukowemu wymykały się przedmio
ty jego zainteresowań i dlatego musiał zmieniać raz po raz tema
ty swych badań. Zrażony tym stanem rzeczy, rozpoczął aplikację
w Prokuratorii Generalnej we Wrocławiu. Po je j zakończeniu
wpisany został na listę adwokatów w 1951 r., a następnie rozpo
czął praktykę we Wrocławiu najpierw w Zespole Nr 2, potem zaś
w Zespole Nr 4, w którym pracował aż do śmierci.
Adw. dr Zygmunt Banaszewski był wybitną indywidualnością
o szerokim zakresie zainteresowań. Zajmował się np. astronomią,
w związku z czym wybrano go na prezesa Towarzystwa Astro
nomicznego — Oddział we Wrocławiu. Przyczynił się do urucho
mienia obserwatorium na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu.
Udzielał się także politycznie jako działacz Stronnictwa Ludowe
go. Był niezwykle serdeczny, zawsze uśmiechnięty, życzliwy dla
kolegów i ofiarny dla klientów, którym pomagał w wielu wy
padkach bezinteresownie. Był powszechnie łubiany. Jego pogrzeb
na cmentarzu Osobowickim zgromadził tłumy życzliwych mu ko
legów, przyjaciół i klientów, szczerze bolejących w związku
z Jego odejściem z naszego grona na zawsze.
A. K.

Adw. T a d e u s z

Kaszubski

Dnia 1 stycznia 1987 r. zmarł adw. Tadeusz Kaszubski. Uro
dził się 13 marca 1916 r. w Radomsku (woj. łódzkie). Nauki
podstawowe pobierał w Piotrkowie Trybunalskim, do gimnazjum
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uczęszczał początkowo w Łodzi, a następnie w Warszawie.
Maturę zdał w Gimnazjum pod wezwaniem św. Wojciecha (daw
ne Gimnazjum Wojciecha Górskiego) w Warszawie ,w 1934 r.
Studiował prawo na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie w la
tach 1934— 1938, uzyskując tam dyplom magistra praw.
W lutym 1939 r. rozpoczął aplikację sądową przy Sądzie Ape
lacyjnym w Lublinie, którą przerwał na krótko wybuch wojny.
Podjął aplikację na nowo w listopadzie 1940 r., ale nie zdołał
je j zakończyć.
W okresie okupacji niemieckiej był aresztowany w 1942 r.
przez gestapo i osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie.
Następnie był więziony kolejno w pięciu obozach koncentracyj
nych, m.in. w Majdanku i Gross-Rosen. Pobyt w tych obozach
stał się źródłem powstania różnych chorób, które dawały mu
się potem we znaki przez wiele lat i znacznie zakłóciły ogólny
stan zdrowia.
W listopadzie 1945 r. podjął na nowo aplikację sądową przy
Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Ponieważ w czasie wojny stra
cił prawie całą rodzinę i nie był już związany z Lublinem, prze
niósł się do Jeleniej Góry i tu kontynuował aplikację sądową,
a jednocześnie pracował jako nauczyciel historii w gimnazjum.
W marcu 1946 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem celu
jącym i od razu rozpoczął aplikację adwokacką. Z końcem 1947 r.
otworzył kancelarię adwokacką w Jeleniej Górze. W 1952 r. został
przyjęty do Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Jeleniej Górze.
W Zespole tym pracował do 1961 r., tj. do czasu -przeniesienia
siedziby do Wrocławia, gdzie rozpoczął praktykę w Zespole Ad
wokackim Nr 1 i był członkiem tego Zespołu do 18 lipca 1980 r.
W latach 1964— 1966 był kierownikiem tegoż Zespołu.
Od 1956 r. adw. Tadeusz Kaszubski udzielał się czynnie w pra
cach samorządowych. W 1956 r. został po raz pierwszy wybrany
na członka Rady Adwokackiej we Wrocławiu, a w latach 1970—
1976 pełnił obowiązki wicedziekana Rady. W latach 1968— 1969
zaznaczył się godnymi uwagi wystąpieniami w procesach poli
tycznych.
Adw. Kaszubski znany był ze swej pracowitości i dokładności
w pracy. Zawsze miał doskonale opanowany materiał spraw,
w których brał udział. W Zmarłvm tracimy rzetelnego adwokata,
dobrego kolegę, dobrze zasłużonego dla adwokatury dolnośląskiej.
A. K.

