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Kronika adwokatury

Spotkanie z Prezesem IPN prof. dr. hab. Leonem Kieresem
W dniu 3 grudnia 2002 r. w siedzibie ORA w Warszawie odbyło się kilkugo-

dzinne spotkanie z prof. dr. hab. Leonem Kieresem Prezesem Instytutu Pamięci
Narodowej, które zgromadziło liczne grono adwokatów. Po spotkaniu Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Jacek Trela wystosował list na-
stępującej treści.

Warszawa, dnia 6 stycznia 2003 r.

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Leon Kieres
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Szanowny Panie Prezesie,
Goszcząc Pana w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w dniu

3 grudnia 2002 r., kiedy przedstawiał Pan środowisku adwokatury warszawskiej do-
konania oraz plany Instytutu Pamięci Narodowej, miałem zaszczyt wyrazić szacunek
wobec Pana i Pana działalności jako Prezesa IPN.

W tym miejscu chcę jeszcze raz ten szacunek wyrazić, dziękując Panu także za
niezwykle interesujące spotkanie.

Proszę przyjąć te słowa także jako wsparcie dla Pana działalności w szczególnie
trudnym dla Instytutu roku wobec zmniejszenia przez Parlament RP budżetu Instytu-
tu na ten rok.

Wierzę, że finansowe ograniczenia nie zniweczą planów Instytutu ani nie posta-
wią przed Panem konieczności podejmowania decyzji co do kierowania Instytutem.

Pamięć historyczna jest jednym z elementów decydujących o tożsamości narodo-
wej.

Źle się stało, że budżetowa decyzja Parlamentu tej oczywistej prawdy nie docenia,
szczególnie, że znajdujemy się w historycznym momencie przed przystąpieniem do
Unii Europejskiej, w której o przyszłości Polski będą decydowały nie tylko zjawiska
ekonomiczne, ale też świadomość historyczna społeczeństwa obejmująca także
trudne, nierzadko tragiczne, dzieje najnowsze, których badaniem i wyjaśnianiem
zajmuje się IPN.

Liczę, że zmniejszenie budżetu IPN na rok 2003 nie świadczy o planowanej dłu-
gofalowej polityce wobec Instytutu, a jest jedynie wydarzeniem incydentalnym, któ-
re nie zostanie powtórzone w kolejnych latach.

Z wyrazami szczególnego poważania
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

adw. Jacek Trela


