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Adwokat Marian Bieniak 
1933-1993

W Wielki Piątek 9.04.1993 roku ad 
w okatura warszaw ska i płocko-ciecha- 
nowska żegnała zm arłego dnia 
6.04.1993 roku adw okata M ariana Bie- 
niaka. Dziekan O R A  w Płocku, ad 
w okat Andrzej Siemiński, żegnając 
zmarłego wręczył jego rodzinie przy
znaną mu wcześniej odznakę A dw oka
tura Zasłużonym.

Śmierć adw okata M ariana Bieniaka 
dotknęła nas szczególnie boleśnie. 
Zm arł m ając niespełna 60 lat. Był czło
wiekiem i adw okatem  nieprzeciętnym. 
Całe swoje życie spędził w znoju i tru 
dzie. Był zawsze pogodny i życzliwy dla 
nas i dla otoczenia. Gdzie przebywał 
tam  miał przyjaciół. W swoim życiu 
kierował się zasadam i Dekalogu. Był 
stałym uczestnikiem spotkań praw ni
ków z prym asami W yszyńskim i z G le
mpem. Pielgrzymował na Jasną Górę.

Urodził się 15.05.1933 roku w Celi- 
nowie k. M ińska M azowieckiego w ro 
dzinie rolników. Był jednym  z sześcio
rga dzieci. W grudniu 1943 roku został 
zabrany przez okupan ta i wywieziony 
do Austrii celem wynarodowienia. 
O kazał się niepodatny. Został skiero
wany do pracy u bauera. Trafił na 
sadystę i polakożercę. D o końca życia 
miał z tego okresu jak  najgorsze wspo
mnienia.

Po wyzwoleniu Austrii pow rócił do 
kraju. Do rodziców do tarł w m aju 1945 
roku. W 1948 roku opuścił rodzinę, aby 
uczyć się w Liceum Pedagogicznym

w Mogielnicy k. Grójca. Szkołę tą 
kończył w 1952 roku, podejm ując pracę 
nauczyciela w Gdańsku-W rzeszczu. 
W ychowany w głębokiej wierze katolic
kiej nie mógł pogodzić się z szalejącą 
wówczas indoktrynacją kom unistycz
ną. Porzucił pracę nauczyciela.

W latach 1953-1955 odbył zasad
niczą służbę wojskową. Jeszcze w wojs
ku zdał egzamin na W ydział Prawa UW  
i w latach 1955-1960 ukończył tę uczel
nię.

W latach 1960-1962 odbył aplikację 
sądową i zdał egzamin sędziowski. 
W latach 1962-1964 odbył aplikację 
adw okacką i 9.10.1964 r. przed komisją 
egzam inacyjną w osobach adw okatów: 
Zdzisława Krzemińskiego, W ładysła
wa Pocieja, Tadeusza de Virion, Jerze
go Gniewiewskiego, Stefana Mizery, 
Edm unda M azura -  zdał egzamin ad
wokacki. A plikow ał w Zespole A dw o
kackim  w Pułtusku i tu został przyjęty 
w skład Zespołu Adwokackiego. Puł
tuskowi pozostał wierny do końca swo
ich dni.

A dw okat M arian Bieniak był wzo
rem pracowitości i skrom ności. Godził 
pracę zawodową, w ykonywaną nad 
zwyczaj sumiennie, z wychowywaniem 
w W arszawie wraz z żoną Bogusławą 
(nauczycielką w gimnazjum Stefana 
Batorego) trójki dzieci.

Wiele czasu poświęcał pracy w sam o
rządzie adw okackim . Brał aktywny 
udział we wszystkich ostatnich zjaz
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dach adw okatury. N a zjeździe w K ra
kowie został zgłoszony przez delegatów 
z M azowsza na członka Naczelnej R a
dy Adwokackiej. K andydatury  nie 
przyjął.

O d 1979 roku był nieprzerwanie 
członkiem Rady Adwokackiej w Płoc
ku. W latach 1979-1983 pełnił funkcję 
Rzecznika Dyscyplinarnego. W czasie 
od 1983 do 1986 roku był prezesem 
Sądu Dyscyplinarnego. W okresie od 
1986 do 1992 roku przez dwie kadencje 
piastow ał godność wicedziekana Rady 
Adwokackiej. A od 1992 roku do chwili 
śmierci ponownie pełnił funkcję preze

sa Sądu Dyscyplinarnego. Przez cały 
czas wykładał dla aplikantów  i był 
członkiem komisji egzaminacyjnych.

Zawsze i wszędzie cieszył się szacun
kiem i poważaniem . O statnie ponad 
trzydzieści lat swojego życia mecenas 
M arian  Bieniak spędził, wypełniając 
obowiązki zawodowe w Warszawie, 
Pułtusku i Płocku, kierując się zasadą 
Bóg -  praca -  rodzina.

M imo upływu już pewnego czasu od 
jego śmierci, zawsze w rozm ow ach w ra
camy do M ariana i zawsze bardzo nam  
G o brakuje.

P io tr  K a linow ski
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