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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
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na sylwetkach wybitnych adwokatów okresu międzywojennego zauważając, że
wielu z nich poznał osobiście.

Dr Jan Nowak-Jeziorański otrzymał też medal wybity z okazji 85-lecia Odrodzo-
nej Adwokatury Polskiej. Z rozmówcami dzielił się swoimi uwagami na temat sto-
sunków polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich stwierdzając, że klucz do pełnego
uregulowania wzajemnych relacji polsko-rosyjskich leży w świadomości społeczeń-
stwa rosyjskiego.

Prezes NRA adw. Stanisław Rymar złożył dr. Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu w
imieniu Adwokatury życzenia zdrowia i siły, by mógł nadal służyć mądrymi radami.

S.M.

Gratulacje dla adw. Witolda K.L. Zapałowskiego

Nestor Adwokatury Polskiej, wielce zasłużony adwokat Witold K. L. Zapałowski
z Ostrowca Św. (Izba kielecka) został wyróżniony „Patentem Weterana Walk o Wol-
ność i Niepodległość Ojczyzny”, przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów Mar-
ka Belkę i kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  Jana
Turskiego w przeddzień Święta Niepodległości.

„Patent” wręczyli Panu Mecenasowi Witoldowi Zapałowskiemu starosta Ostro-
wiecki Waldemar Paluch oraz poseł Zdzisław Kałamaga.

Panu Mecenasowi Witoldowi Zapałowskiemu, wiernemu i uważnemu Czytelni-
kowi „Palestry”, Autorowi interesujących listów kierowanych do Redakcji szczerze
gratulujemy.

Redakcja


