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ocenę społeczną ostatnich wydarzeń
w 'kraju, tj. odbycia X Zjazdu PZPR
i m ającej zapewne w nim swą
inspirację pełnej am nestii dla więź
niów ¡politycznych. Uchwała zawie
rała także postulaty wobec K rajo
wego Zjazdu Adwokatury, a m.in.
podjęcie inicjatyw zmierzających
do uchylenia obowiązywania bez
względnych rygorów ustaw y z 10
m aja 1985 r. o szczególnej odpowie

N r 12 (360)

dzialności karnej. W dalszej części
uchwały uznano za szczególnie
ważną sprawę właściwej polityki
kadrowej. Środowisko adwokackie
oczekuje, że Krajowy Zjazd Adwo
katury ustali zasady realizacji tej
polityki i zaleci nowo wybranym
władzom naczelnym adwokatury
bezwzględne ich przestrzeganie.

adw. Seweryn Plebanek

Izba płocka
Ad w. Piotr Kołakowski . Dnia
9 m arca 1987 r. zm arł senior adwo
katury ciechanowskiej adw okat Piotr
Kołakowski, który n a ciechanow
skiej ziemi urodził się 14.XII.1912 r.,
przeżył na miej sw ą młodość i całe
zawodowe życie i w niej spoczął
na zawsze.
Syn 13-hektarowego rolnika, po
ukończeniu 4-klasowej szkoły pow
szechnej w rodzinnej Woli Wierz
bowskiej, uczęszczał od 1925 r. do
G imnazjum im. Zygm unta K rasiń
skiego w Ciechanowie. Po uzyska
niu m atury w 1935 r. powołany
został do służby wojskowej, którą
odbył w Szkole Podchorążych Re
zerwy Piechoty w Pułtusku. Uzy
skał stopień podporucznika.
W styczniu 1937 r. w stąpił na
Wydział P raw a U niw ersytetu W ar
szawskiego, na którym — do wy
buchu w ojny — odbył trzy lata
studiów. Dokończył je dopiero w
1945 r. na Katolickim Uniwersy
tecie w Lublinie, po czym rozpo
czął aplikację sądową (w Sądzie
Grodzkim w Ciechanowie). Zakoń
czył ją egzaminem sędziowskim,
złożonym celująco w grudniu 1947 r.
Skierowany został do pracy w o r
ganach Prokuratury Sądu Okręgo

wego w Mławie. Na w łasną prośbę
zwolnił się z dniem 30.IX.1952 r.
Podjąwszy zajęcie radcy prawnego,
zaczął ubiegać się o wpis na listę
adwokatów z siedzibą w Ciecha
nowie, co nastąpiło z dniem l.VII.
1953 r. Początkowo prowadził k a n 
celarię pryw atną, a od 1.V.1954 r.
został członkiem miejscowego Ze
społu Adwokackiego. Pracował w
nim bez przerw y do przejścia na
em eryturę (okresowo kierował nim).
Działalność samorządowa adw. Ko
łakowskiego w yrażała się również
w przewodniczeniu Komisji Dyscy
plinarnej (1976—1978).
Adw. Piotr Kołakowski był osobą
szczególnie szanowaną nie tylko w
środowisku adwokackim,, lecz w
ogóle w prawniczym kręgu naszej
Izby. Zawdzięczał to takim cechom
swego charakteru, jak prawość,
obowiązkowość, sumienność, życzli
wość, koleżeńskość, odwaga cywil
na, a przede wszystkim czułość na
krzywdę ludzką.
Przez długie lata swego zawodo
wego życia emanował te dobre
cechy charakteru na całe środowi
sko i za to byliśmy i jesteśmy Mu
wdzięczni.

adw. Tadeusz Kowalewski

