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Kronika adwokatury

Adw. A. Siemiński, w związku ze śmiercią śp. adw. Bożenny Banasik – Przewodni-
czącej Komisji Praw Człowieka przy NRA zaproponował na to stanowisko kandydatu-
rę adw. Piotra Sendeckiego. Prezydium podjęło uchwałę aprobującą ten wniosek.

Prezydium NRA zaaprobowało również wniosek Skarbnika NRA o wypłacenie
Instytutowi Spraw Publicznych kwoty 5 000 zł. na prace badawcze na rzecz adwo-
katury.

W związku z przystąpieniem Polski w maju 2004 do UE adwokatura polska sta-
nie się pełnym członkiem CCBE. To pociąga za sobą płatność na rzecz tej organiza-
cji pełnej składki członkowskiej. Sprawę tę Prezydium przedstawi na plenarnym
posiedzeniu NRA w dniu 26 października 2003 r.

Adw. Stanisław Kłys na wniosek adw. St. Mikke dokooptowany został do zespołu
przygotowującego obchody 85-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Andrzej Bąkowski
✶

W związku z jubileuszem 25. rocznicy inauguracji Pontyfikatu Jana Pawła II Na-
czelna Rada Adwokacka wystosowała do Ojca Świętego list następującej treści:

Warszawa, dnia 29 września 2003 r.

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Jan Paweł II
Watykan

Wasza Świątobliwość,
Naczelna Rada Adwokacka na swym Posiedzeniu w dniu 26 września 2003 roku –

w przededniu 25. rocznicy inauguracji Wielkiego Pontyfikatu Waszej Świątobliwości
– w imieniu Adwokatury Polskiej składa Ojcu Świętemu najwyższy hołd i kieruje sło-
wa naszego oddania.

Ojcze Święty, pamiętamy dzień 16 października 1978 roku, ogromną radość i
wielkie nadzieje. Te nadzieje zostały wypełnione. Przywróciłeś, Ojcze Święty, Roda-
kom wiarę w odzyskanie suwerenności, dodałeś nam siły i odwagi. I my, i inni prze-
stali się lękać. To dzięki Waszej Świątobliwości odmieniło się oblicze nie tylko „tej
Ziemi”.

Głos Waszej Świątobliwości od ćwierć wieku brzmi donośnie na cały świat. To głos
dobroci, miłości, sprawiedliwości tak potrzebny w obecnych czasach.

Drogi nam Ojcze Święty, Adwokatura Polska życzy Waszej Świątobliwości zdro-
wia i sił do kontynuowania wielkiej misji.

Ojcze Święty, trwaj na Stolicy Piotrowej, dla dobra Kościoła, dla dobra świata i
naszej Ojczyzny.

Z najwyższym oddaniem
Stanisław Rymar


