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Adw. J a n  W ę g l o w s k i

W dniu 18 października 1986 r. zmarł adwokat Jan Węglowski, 
ofiarny działacz Stronnictwa Ludowego.

Urodził się 9 września 1909 r. w Siemikowicach w woj. tarno
polskim. Był synem małorolnego chłopa. W 1928 r. ukończył 
seminarium nauczycielskie, a następnie w 1936 r. zdał maturę 
gimnazjalną. Do 1939 r. pracował jako nauczyciel. W czasie oku
pacji przebywał w powiecie jędrzejowskim.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych przybył do Wrocła
wia i tu już w roku 1945 został kierownikiem II Urzędu Obwo
dowego w Zarządzie Miejskim, a później Oddziału Organizacyj
nego w Prezydium MRN.

Studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim 
ukończył dopiero we wrześniu 1951 r. Na listę adwokatów wpi
sany został na mocy uchwały Rady Adwokackiej we Wrocławiu 
z dnia 15 lipca 1954 r. Aż do roku 1964 zajmował stanowisko 
kierownika oddziału prawnego i zarazem radcy prawnego Pre
zydium Rady Narodowej m. Wrocławia. Później pracował wyłącz
nie w Zespole Adwokackim Nr 5 we Wrocławiu aż do 1977 r.

Adw. Jan Węglowski był człowiekiem niezwykle życzliwym 
w stosunku do otoczenia i ofiarnym w pracy zawodowej. Jego 
delikatność była przysłowiowa. Zawsze szczery, pogodny i zrów
noważony zyskiwał przyjaźń i serdeczność wielu kolegów.

Pogrzeb Jego odbył się 25 października 1986 r. na cmentarzu 
przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

A. K.

R e c e n z / e

Andrzej K i s z a :  A nm erkungen zur G eschichtsm ethode der Rechtsinstitu- 
tionem  im Blickpunkt des rechtskybernetischen  M odells, Schw eizer Verlag, 
„D atenverarbeitung im R echt”, t. 4, z. 2.

Praca ta ukazała się w specjalistycznym wydawnictwie dotyczącym 
przetwarzania informacji prawniczych, czyli poświęconemu informatyce 
prawniczej. Nie była ona drukowana w języku polskim. Podstawą je j jest 
inna praca autora wydana we Wrocławiu (Model cybernetyczny powsta
wania i działania prawa, a także za granicą, w językach: niemieckim 
i angielskim). W recenzowanej pracy (tytuł jej w przekładzie na język


