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Naczelna Rada Adwokacka wyraża najwyższe uznanie tym wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy przed dwoma dziesięcioleciami w imieniu Adwokatury Polskiej mieli odwagę domagać się demokratyzacji życia społecznego i politycznego w
Kraju. Głos polskich adwokatów w tamtym przełomowym okresie był niezmiernie
istotny, stanowił bowiem wsparcie dla społecznego ruchu, który po kilku latach doprowadził do odrodzenia Rzeczypospolitej.
✶
W dniu 17 listopada 2001 r. odbyło się piętnaste, ostatnie w minionej kadencji,
posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.
Otwierając obrady Prezes NRA adw. Czesław Jaworski powitał nowo wybranych
dziekanów okręgowych rad adwokackich, a następnie złożył sprawozdanie z prac
Prezydium NRA. Poinformował o udziale adwokatury w opracowaniu projektów
nowelizacji kodyfikacji karnych, spotkaniu z dziennikarzami oraz obchodach jubileuszowych niektórych Izb Adwokackich.
Sekretarz NRA adw. Andrzej Sandomierski omówił stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz przewidywaną problematykę obrad Zjazdu.
Naczelna Rada Adwokacka przyjęła jednogłośnie sprawozdanie na Zjazd oraz
podjęła przez aklamację uchwałę stwierdzającą, że Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Czesław Jaworski dobrze zasłużył się adwokaturze polskiej.
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Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
Na posiedzeniu w dniu 18 września 2001 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówiło stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Adwokatury, w tym sprawy związane z finansowaniem wydatków.
Nadto Prezydium NRA postanowiło przesłać do Kancelarii Prezydenta RP wnioski o nadanie adwokatom odznaczeń państwowych.
✶
Na posiedzeniu w dniu 2 października 2001 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zaakceptowało propozycję wydawnictwa C.H. Beck przyjęcia tytułu
wyłącznego sponsorowania Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Dziekan ORA w Płocku adw. Joanna Kaczorowska wręczyła członkom Prezydium NRA pamiątkowe medale z okazji XXV-lecia Izby Adwokackiej w Płocku.
Nadto Prezydium NRA rozpatrzyło 3 sprawy osobowe.
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✶
Na posiedzeniu w dniu 16 października 2001 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej ustaliło skład delegacji na spotkanie z Prezydentem RP w dniu 19 listopada 2001 r.
Nadto Prezydium NRA rozpoznało 8 spraw osobowych.
✶
Na posiedzeniu w dniu 30 października 2001 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło do wiadomości informację o przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postępowanie karne w XXI wieku” oraz o przebiegu dyskusji panelowej „Absolwent prawa w obliczu globalizacji usług prawnych”.
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA oraz
omówiło aktualny stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Nadto Prezydium NRA rozpatrzyło 11 spraw osobowych.
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WRĘCZENIE ODZNAKI „ADWOKATURA ZASŁUŻONYM”
– CÓRCE ADWOKATA – OFIARY KATYNIA
W dniu 13 listopada 2001 r. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Czesław
Jaworski w obecności redaktora naczelnego „Palestry” adw. Stanisława Mikke wręczył Pani Agnieszce Siweckiej odznaczenie „ADWOKATURA ZASŁUŻONYM”,
przyznane pośmiertnie Jej Ojcu adwokatowi Stanisławowi Wacławowi Siweckiemu, zamordowanemu w Charkowie przez NKWD w 1940 roku.
W wydanej przez Instytut Katyński w Polsce książka „Mój Ojciec” Agnieszka Siwecka zamieściła wspomnienie o swoim Ojcu. Przytaczamy niektóre fakty w uzupełnieniu biogramu opublikowanego w numerze 4/2000 „Palestry”.
Adwokat Stanisław Wacław Siwecki praktykował we Włocławku. Ożenił się w
październiku 1938 r. W końcu lipca 1939 r. jako porucznik piechoty został zmobilizowany do Pułku Piechoty w Grodnie. Jego żona była wówczas w ciąży.
Został wzięty do niewoli po 17 września 1939 r. najprawdopodobniej w okolicach Lwowa i znalazł się w obozie w Starobielsku. Pierwszą kartkę udało się wysłać
30 listopada 1939 r., drugą 14 lutego 1940 r., w której pisał do żony m.in.: „Bardzo
mi było źle bez żadnej wiadomości od Ciebie. Tęskno mi za Tobą i przykro mi, że
nie mogę być z Tobą, kiedy Ty znajdujesz się w innym stanie. (...)”.
Jego córka urodziła się 20 kwietnia 1940 r.
On po kilkunastu dniach został zamordowany.

Red.
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