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INFORMACJE
RZECZNIKA PRASOWEGO  NRA

Adw. Andrzej Siemiński, sekretarz NRA wystąpił w Programie 3 TVP pt: „Obroń-
ca dla ubogich”.

Adw. Andrzej Michałowski wypowiadał się w Telewizji Puls na temat ustawy o
swobodzie gospodarczej.

✶

W dniach 25–27 października br. odbyła się pielgrzymka przedstawicieli samo-
rządów zawodów zaufania publicznego do Ojca Świętego, dla uczczenia 26 rocz-
nicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Organizatorem tej pielgrzymki była Naczel-
na Rada Adwokacka.

W pielgrzymce wzięli udział przedstawiciele 13 samorządów zawodów zaufania
publicznego.

W czasie pobytu, uczestnicy pielgrzymki zostali przyjęci przez ambasador
Hannę Suchocką w siedzibie ambasady Polski przy Stolicy Apostolskiej. W siedzi-
bie ambasady odbyło się także spotkanie z redaktorem Jackiem Moskwą, długo-
letnim korespondentem telewizji, a obecnie radia „Zet” i „Rzeczpospolitej” w
Rzymie.

Przedstawiciele samorządów wzięli udział w audiencji generalnej na Placu Św.
Piotra, a prezesi samorządów, zostali w czasie audiencji przyjęci na bezpośrednim
spotkaniu przez Ojca Św.

Ograniczenia budżetu Instytutu Pamięci Narodowej nie przyczyniają się do rato-
wania finansów Państwa, lecz prowadzą do istotnego zmniejszenia roli tej niezbęd-
nej dla uzdrowienia życia społecznego Instytucji.

UCHWAŁA NR 4/2004
Naczelna Rada Adwokacka z uznaniem przyjmuje demokratyczne zmiany w

życiu społecznym i politycznym Ukrainy, zmierzające do ugruntowania standardów
demokratycznego państwa prawa, poszanowania gwarancji ochrony praw i wolno-
ści obywatelskich oraz tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.

Polscy adwokaci, głęboko doświadczeni w walce o demokratyczne państwo pra-
wa, deklarują gotowość uczestnictwa w charakterze obserwatorów w drugiej turze
wyborów prezydenckich 26 grudnia 2004 r.

Naczelna Rada Adwokacka zobowiązuje prezydium NRA do podjęcia stosow-
nych kroków organizacyjnych w celu realizacji powyższej uchwały.
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Relacja z pobytu przedstawicieli samorządów została przedstawiona przez Jacka
Moskwę w radiu „Zet” oraz w „Rzeczpospolitej”.

✶

W dniach 20–21 listopada br. odbył się Krajowy Zjazd Adwokatury w Warsza-
wie. Na Zjazd zostało zaproszonych kilkadziesiąt redakcji prasowych, radiowych i
telewizyjnych. Do każdej z redakcji zostały wysłane drogą mailową materiały pra-
sowe: informacja prasowa oraz informacje dotyczące wybranych zagadnień z okre-
su minionej kadencji NRA.

Przed Zjazdem opublikowane zostały:
Wywiad z prezesem Stanisławem Rymarem w „Rzeczpospolitej” (dodatek Pra-

wo co Dnia) z 18 listopada br. oraz wywiad z adw. Andrzejem Tomaszewskim
również zamieszczony w „Rzeczpospolitej” (dodatek Prawo co Dnia) z 19 listo-
pada br. oraz rozmowa z adw. Agnieszką Metelską, rzecznikiem prasowym NRA w
„Gazecie Prawnej” z 19–21 listopada br.

1. W czasie Zjazdu obecni byli następujący dziennikarze:
Ekipa telewizyjna TVP 1 – WIADOMOŚCI
Marek Domagalski – RZECZPOSPOLITA
Hanna Federowicz – RZECZPOSPOLITA
Maciej Skawiński – RZECZPOSPOLITA
Marta Pionkowska – GAZETA PRAWNA
Albert Stawiszyński – PULS BIZNESU
Joanna Barańska – DZIENNIK POLSKI
Ekipa telewizyjna TVN 24 – SERWIS INFORMACYJNY
Katarzyna Tarasiuk – PRAWO EUROPEJSKIE
Marta Grabowska – FUNDACJA PRAWA EUROPEJSKIEGO
Krzysztof Pol – DZIENNIKARZ NIEZALEŻNY
Wojciech Tumidalski – POLSKA AGENCJA PRASOWA

2. Obecność w mediach:
Warto podkreślić bardzo dużą liczbę publikacji, które ukazały się w internecie na

stronach tych mediów, które były zaproszone na Zjazd. Wiele z tych publikacji ba-
zowało na informacji zamieszczonej przez serwis Polskiej Agencji Prasowej (Dzien-
nik internetowy PAP, Prawo online, Puls Biznesu).

PRASA
GAZETA PRAWNA
GAZETA
WYBORCZA
RZECZPOSPOLITA

22 listopada 2004
22 listopada 2004

22 listopada 2004

Nie będzie rewolucyjnych zmian.
Stanisław Rymar po raz kolejny
szefem adwokatury.
Palestra nie chce rewolucji.

Neutralne

Neutralne
Neutralne
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3. Planowane publikacje:
„Puls Biznesu” – publikacja planowana na 3 grudnia 2004
„Dziennik Polski” – publikacja planowana na 29 listopada 2004

Publikacjom związanym z Krajowym Zjazdem Adwokatury towarzyszyła dysku-
sja prowadzona na łamach „Rzeczpospolitej” w dodatku Prawo co Dnia dotycząca
kształtu adwokatury, konieczności przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu sa-
morządu, w szczególności kwestii naboru na aplikacje, szerszego dostępu młodzie-
ży do świadczenia usług prawnych.

Autorami opublikowanych tekstów byli m.in. adwokaci: Krzysztof Uczkiewicz,
Krzysztof Wierzbowski, Andrzej Tomaszek, Witold Daniłowicz.

Ag. Met.

RADIO
Program 1 PR
Wiadomości z kra-
ju  i ze świata

TELEWIZJA
TVN 24

23 listopada 2004

20 listopada 2004

Prezes adwokatów i sportowców –
sylwetka wybranego prezesa adw.
Stanisława Rymara.

Problem naboru na aplikacje ad-
wokackie.
Wywiad z Prezesem NRA Stani-
sławem Rymarem.

Nowe przepisy o adwokaturze,
mające ułatwić młodym prawni-
kom dostęp do zawodu.

Neutralne

Neutralne

Adwokackie wyróżnienie dla dr. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

W dniu 30 listopada 2004 r. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Stanisław
Rymar odwiedził dr. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i wręczył Mu przyznane przez
Prezydium NRA odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”.

Twórca i wieloletni dyrektor Rozgłośni Polskiej „Wolna Europa”, człowiek o za-
sługach nie do przecenienia dla Polski, także w czasach wstępowania naszego Pań-
stwa do NATO, serdecznie podziękował za adwokackie odznaczenie, podkreśla-
jąc, iż bardzo wysoko ceni sobie to wyróżnienie.

Podczas ponad godzinnego spotkania, w którym uczestniczyli adw. Stanisław Mikke,
redaktor naczelny „Palestry” oraz adw. Jacek Taylor, dr Jan Nowak-Jeziorański
z zainteresowaniem przeglądał podarowane Mu wydawnictwa adwokackie. Zapo-
znając się z publikacją „Adwokatura Polska. Pro Patria et Iustitia” zatrzymał uwagę


