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no wartym adwokatem, bardzo łubianym i wysoko 
cenionym kolegą, człowiekiem wielkiej rzetelno
ści, o nieskazitelnym charakterze. Nieprzeciętne 
walory umysłu i serca sprawiły, że cieszył się on 
powszechnym szacunkiem i uznaniem zarówno w 
sądach i adwokaturze, jak i wśród licznych klien
tów.

Jan Chyczewski urodził się 24 października 
1912 r. w Kotarczynie gm. Lisewo dawnego po
wiatu sierpeckiego (woj. płockie). Studia prawni
cze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w 
1936 r.

Po zakończeniu wojny pracował w starostwie 
powiatowym w Lipnie, a po złożeniu egzaminu sę
dziowskiego w 1950r. został aplikantem adwokac
kim pod patronatem adwokata Stanisława Dąbrow
skiego w Sierpcu, a po zdaniu egzaminu adwokac
kiego został wpisany w 1953 r. na listę adwokatów.

Silne związanie Jana Chyczewskiego ze spra
wami adwokatury oraz duże zaufanie, jakie pokła
dały w nim władze korporacyjne, spowodowały, że 
pełnił on przez ćwierć wieku, nieomal do ostatnich 
dni życia, funkcję wizytatora w zespole wizytato

Adw. Adolf Gierak
16 lipca 1989 r. zmarł adwokat ADOLF GIERAK, 
członek Zespołu Adwokackiego Nr 4 w Gdańsku.

Adolf Gierak pochodził z Lubelszczyzny. Uro
dził się w Stawkach pow. Janów Lubelski 5 stycz
nia 1921 r. Szkołę średnią ukończył i zdał maturę w 
1939 r. w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. 
Romualda Tragutta w Brześciu n. Bugiem.

W czasie okupacji niemieckiej do 1944 r. prze
bywał w stronach rodzinnych, pracując w różnych 
zakładach i różnych zawodach. Był między innymi 
kancelistą, księgowym, brakarzem drzewnym itp.

W maju 1945 r. udał się do Poznania, gdzie roz
począł studia prawnicze. W 1946r., wobec trudno
ści materialnych, zaczął pracować w spedycji mor
skiej Państwowej Agencji Drzewnej ,Paged” w 
Gdyni.

W 1951 r. rozpoczął aplikację adwokacką, a po 
złożeniu egzaminu dnia 7 lutego 1953 r. został wpi
sany na listę adwokatów Izbyl Gdańskiej.

Zmarły był wybitną indywicłualnościąo wszech
stronnych zainteresowaniach. Znakomity prawnik 
—  znawca prawa cywilnego, miał rozgległą prak
tykę, ciesząc się wielkim uznaniem klientów. Ko
chał zawód adwokata i w sposób niezwykle zaan
gażowany reprezentował interesy swych manda
tów. Uchodził za twardego przeciwnika w proce
sie, konsekwentnie walczącego o przeforsowanie

rów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, 
a następnie ORA w Płocku.

Za swe zasługi adw. Jan Chyczewski uhonoro
wany został kilkoma odznaczeniami, między in
nymi Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką 
Adwokatury.

Od czasu przejścia na emeryturę Jan Chyczew
ski zajmował się opracowywaniem historii rodu 
Chyczewskich. W wyniku tej pracy powstało ob
szerne dwutomowe dzieło (w maszynopisie) oparte 
na źródłowych materiałach.

Życiowym zamiłowaniem Jana Chyczewskiego 
było pszczelarstwo, którym zajmował się z taką pa
sją, że posiadł w tej dziedzinie poważną wiedzę, i 
w wyniku państwowego egzaminu uzyskał stopień 
mistrza pszczelarstwa. Pracę społeczną w Związku 
Pszczelarzy, gdzie był kierownikiem sekcji pra
wnej, łączył z działalnością w Zrzeszeniu Prawni
ków Polskich i w Towarzystwie Przyjaciół Żołnie
rza.

Cześć Jego pam ięci.
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swych słusznych tez w prowadzonych sprawach.
Był bardzo pracowity. Pisma procesowe reda

gował z wielką starannością i precyzją, powołując 
na poparcie przedstawianych poglądów orzecznic
two i literaturę prawniczą, które zawsze na bieżąco 
znał doskonale. Stylistycznie pisma były redago
wane po mistrzowsku.

W samorządzie adwokackim był wysoko ce
niony jako wieloletni członek komisji kultury i tu
rystyki, zastępcarzec znika dyscyplinarnego, azwła- 
szcza jako wykładowca szkolący aplikantów ad
wokackich. Tej pracy poświęcał wiele czasu i zaan
gażowania.

Adolf Gierak był gorącym patriotą i człowie
kiem głębokiej wiary. W 1939 r., gdy wybuchła 
wojna, jako 18-letni młodzieniec wstąpił ochotni
czo do wojska i walczył, dopóki to było możliwe, 
w Samodzielnej Grupie Operacyjnej gen. Kleberga. 
Mieszkając na Wybrzeżu był pomocny, najczęściej 
wiedzą prawniczą, w swej parafii, zwłaszcza przy 
budowie kościoła, a ostatnio był członkiem Diece
zjalnej Rady Duszpasterskiej przy Kurii Biskupiej 
w Gdańsku.

Odszedł Człowiek wielkiego formatu, który za
służył sobie na dobrą i trwałą pamięć.
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