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Szpalty pamięci

Adwokat Franciszek Kończą
1919— 1990
Dnia 25 maja 1990 r. zmarł wybitny przed
stawiciel adwokatury gdańskiej adw. Franciszek
Kończą. Był współzałożycielem i członkiem Ze
społu Adwokackiego Nr 4 w Gdańsku, ostatnio
jako emeryt prowadził kancelarię indywidualną.
Adw. Kończą urodził się 15 września 1919 r.
w majątku Połankiesie, gm. Zejmy pow. Kiejdany.
Mimo stałego zamieszkiwania na Litwie, do śred
niej szkoły uczęszczał w Polsce. Tu też studiował.
W 1938 r. ukończył gimnazjum im. Jana Długosza
we Włocławku. W tym samym roku rozpoczął
studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uni
wersytetu Poznańskiego.
W czasie wojny przebywał na wileńszczyźnie,
gdzie utrzymywał się z pracy dorywczej, przeważ
nie jako robotnik rolny. Na wileńszczyźnie wstąpił
do AK i walczył w jej szeregach do przyjścia wojsk
radzieckich. Uczestniczył w walkach o Wilno.
Wkrótce potem został internowany i wywie
ziony w głąb Związku Radzieckiego w okolice
Kaługi. Z obozu zbiegł, przedarł się przez granicę
jadąc pod parowozem i tak znalazł się w Kraju.
Osiadł najpierw we Wrocławiu, gdzie ukończył
studia prawnicze na tamtejszym uniwersytecie.
W 1948 r. przeniósł się do Gdańska.
W 1949 r. został aplikantem sądowym,
a w 1951 r. wpisał się na listę aplikantów adwokac
kich. Po ukończeniu aplikacji w 1953 r. złożył
egzamin adwokacki i w tym samym roku został
wpisany na listę adwokatów.
Wkrótce został kierownikiem swego macierzy
stego Zespołu. Po reorganizacji zespołów adwoka
ckich w Gdańsku rozpoczął pracę w Zespole nr

w Gdańsku. W 1984 r. przeszedł na emeryturę i po
5 latach pracy w niepełnym wymiarze godzin
kontynuował praktykę w kancelarii indywidual
nej aż do zgonu.
Zmarły był aktywnym działaczem samorządu
adwokackiego. Dużo czasu poświęcał kształceniu
zawodowemu jako członek Komisji Doskonalenia
Zawodowego i wykładowca na szkoleniach ap
likantów adwokackich. Przez wiele lat był zastęp
cą rzecznika dyscyplinarnego, a w październiku
1986 r. został wybrany prezesem Sądu Dyscyp
linarnego. Stanowisko to objął ponownie w 1990
r. na dalszą kolejną kadencję. Niestety, wkrótce od
nas odszedł.
Jego pasją było łowiectwo i ochrona przyrody.
Był czynnym myśliwym i działaczem Polskiego
Związku Łowieckiego. Przez wiele lat sprawował
funkcję prezesa koła łowieckiego, członka i preze
sa Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego oraz człon
ka Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Gdańsku.
Adw. Kończą był człowiekiem o rozległej
wiedzy humanistycznej, znał języki obce, był świe
tnym mówcą. Dzięki tym zaletom oraz dzięki swej
kulturze osobistej, ujmującemu sposobowi bycia,
dzięki szlachetności i osobistej godności cieszył się
ogólną sympatią i szacunkiem. Pochodzący z pat
riotycznej kresowej rodziny, sam patriota, w okre
sie okupacji żołnierz AK i więzień obozowy od
znaczony był Krzyżem Armii Krajowej.
Zmarły swoją postawą, pracą i całym życiem
zasłużył na naszą trwałą, dobrą pamięć.
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