
 

 

Laudacja dla  

Pana Mecenasa Andrzeja Banaszkiewicza 

 

Zaszczytem jest móc przedstawić Państwu postać adwokata Andrzeja Banaszkiewicza, 

który całym swoim życiem wykazuje, czym jest powołanie adwokackie. 

 

Panie Mecenasie, jest Pan szanowanym i lubianym Nestorem Lubelskiej Adwokatury.  

Od pięćdziesięciu ośmiu lat wykonuje Pan nasz zawód, łącząc go z działaniami na rzecz 

samorządu.  

 

Pełnił Pan wiele funkcji: w pionie dyscyplinarnym – jako zastępca, a następnie rzecznik 

dyscyplinarny, był Pan również wicedziekanem oraz dwukrotnie dziekanem Okręgowej 

Rady Adwokackiej w Lublinie. W 2016 roku został Pan wybrany Sędzią Wyższego Sądu 

Dyscyplinarnego Adwokatury.  

 

Na początku lat dziewięćdziesiątych czynnie uczestniczył Pan w organizacji Komisji Praw 

i Wolności Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, której został Pan 

pierwszym przewodniczącym. Wielokrotnie opiniował Pan projekty zmian legislacyjnych 

ustawy Prawo o Adwokaturze i ustawy o Radcach Prawnych. Angażując się w szereg 

przedsięwzięć dla dobra Adwokatury Lubelskiej, przyczynił się Pan Mecenas również  

do powstania nowej siedziby tej Izby. W uznaniu osiągnięć samorządowych w roku 1994 

został Pan wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. 

 

Dbałość Pana Mecenasa o pamięć historyczną miała wpływ na upamiętnienie 

znamienitych przedstawicieli naszego środowiska, w tym lubelskiego „dziekana stulecia” 

- adw. Stanisława Kalinowskiego. Jest Pan jednym z inicjatorów stworzenia tradycji 

spotkań na grobach Legionistów Polskich w czasie święta odzyskania niepodległości.  

 

Jako wielki pasjonat sportu współtworzył Pan szereg wydarzeń sportowych. To dzięki 

Panu adwokaci z całej Polski poznali uroki Roztocza podczas rajdów rowerowych 

odbywających się po dziś dzień. Warto podkreślić, że sport w Pana życiu odgrywa 

znaczącą rolę. Za młodu uprawiał Pan kolarstwo. Kocha Pan narty, a w ostatnich latach 

uległ Pan urokowi karawaningu. 



 

 

 

Wykształcił Pan Mecenas liczne grono aplikantów adwokackich, był Pan wykładowcą  

oraz zasiadał w komisjach na egzaminach adwokackich. Jest Pan wyrozumiały  

dla młodzieży adwokackiej, ale im Pan nie folguje. Pan Mecenas potrafi być również 

surowy i wymagający.  

 

Jest Pan niezwykle oddany Adwokaturze. Pana działania szeroko wykraczały  

poza wykonywanie obowiązków zawodowych. Cieszy się Pan zaufaniem i szacunkiem 

wśród koleżanek i kolegów nie tylko za oddanie Adwokaturze, ale również za swoje 

nienaganne maniery, życzliwość i towarzyskie usposobienie. Mottem wszelkich działań, 

jakie podejmuje Pan Mecenas, jest dbałość o wizerunek Adwokatury, poziom etyczny  

i moralny jej przedstawicieli, a także szacunek do tradycji. Te wszystkie przymioty 

pragniemy uhonorować, wręczając Panu Mecenasowi „Wielką Odznakę Adwokatura 

Zasłużonym” przyznaną przez Krajowy Zjazd Adwokatury. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 11 czerwca 2022 r. 

 


