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Łodzi Prezes NRA adw. Stanisław Rymar otrzymał od Szanownego Jubilata list, treść
którego poniżej podajemy:

Łódź, dnia 28 lutego 02 r.

Szanowny Pan Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
Stanisław Rymar

Wielce Szanowny Panie Prezesie,
Dziękuję za uświetnienie mego jubileuszu Pańską obecnością. Cenię ten gest jako

wyraz szczególnej życzliwości dla naszej Izby, która w latach osiemdziesiątych odgry-
wała niejaką rolę w działalności NRA i życiu publicznym Adwokatury.

Okres „łódzkiej rzeczypospolitej adwokackiej”, który Pan Prezes był łaskaw wyso-
ko ocenić, stanowi również znaczącą część mojej biografii.

Dziękuję Szanownemu Panu Prezesowi za serdeczne słowa kierowane do mnie.
Jest Pan nie tylko „pierwszym między równymi”, lecz przede wszystkim znakomi-

tym adwokatem, życzliwym kolegą i godnym człowiekiem.
Cenię sobie bardzo Pana życzliwość.
Wspaniały album będzie ozdobą mojego księgozbioru.

Dziękuję. Szczerze oddany
Mirosław Olczyk

Izba warszawska

ODSŁONIĘCIE POPIERSIA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
16 listopada 2001 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy

Al. Ujazdowskich 49, miała miejsce podniosła uroczystość o charakterze patriotycz-
no-rocznicowym – odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik po-
święcił J.E. Biskup Polowy WP generał dywizji Sławoj Leszek Głódź, symbolicznego
zaś odsłonięcia dokonał Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Czesław Ja-
worski. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: poseł na Sejm RP adwokat Ryszard
Kalisz, pan Andrzej Trzos-Rastawiecki, scenarzysta i reżyser paradokumentalnego se-
rialu wyświetlanego w Telewizji Polskiej, poświęconego życiu i działalności Józefa Pił-
sudskiego, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej. W uroczystości wzięła udział
licznie reprezentowana warszawska Palestra. Jak wynika z ustnego przekazu, war-
szawska Rada Adwokacka pierwszą uchwałę, której celem miało być uczczenie pa-
mięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w formie popiersia, podjęła już w roku 1938.
Wydarzenia następnego roku realizację uchwały uczyniły niemożliwą. Rzeczywistość
kilkudziesięciu następnych lat, mówiąc delikatnie, spowodowała, iż sprawa okazała
się nieaktualna. Wystrój wewnętrzny corrazziańskiego pałacyku, zwłaszcza zaś spe-
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cjalnie zaprojektowana i wybudowana wnęka z ozdobnym postumentem, prowoko-
wała swoją pustką. Po roku 1990 wyczuwało się dość powszechne oczekiwanie w
szeregach warszawskiej Palestry realizacji pomysłu zrodzonego przed wybuchem II
wojny światowej. Realizacja pomysłu dokonała się w formie uchwały podjętej przez
członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w roku 2000. Wyasygnowano
stosowne fundusze, a potem już sprawy potoczyły się wartko. Z prośbą o wykonanie
popiersia zwrócono się do znakomitego polskiego rzeźbiarza pana Tadeusza Tchó-
rzewskiego, wykonawcy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego stojącego na placu
Jego imienia (wg projektu prof. Łodziany – autora popiersia Marszałka w podstołecz-
nym Wołominie, homagium na dziedzińcu przed siedzibą Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, alegorycznego pomnika biskupów warmińskich czy ostatniego wielkie-
go dzieła – pomnika poświęconego ofiarom Katynia we Wrocławiu. Odlew gipsowy
zyskał uznanie i akceptację. Odlanie popiersia w brązie przez Zakłady Gliwickie
uwieńczyło dzieło. Przygotowaniem oraz przeprowadzeniem uroczystości zajął się
Komitet Honorowy powołany przez Okręgową Radę Adwokacką w składzie: prze-
wodniczący – Dziekan Rady adwokat Jacek Trela, członkowie poprzedniego prezy-
dium oraz Okręgowej Rady Adwokackiej: Dziekan adwokat Andrzej Tomaszewski,
Wicedziekan, adwokat Aleksander Łopatek, przewodniczący Komisji Klubowej ORA
– adwokat Henryk Pieliński, Dyrektor Biura Rady pani mgr Bożena Łagowska oraz
kierowniczka Klubu Adwokata pani Janina Baraniak. O podjęciu tego rodzaju histo-
rycznej inicjatywy zadecydowały nie tylko zasługi Józefa Piłsudskiego, najwybitniej-
szego Polaka I połowy XX wieku, o czym świadczą wszystkie rankingi poświęcone
temu tematowi, ale także bezpośrednie związki Naczelnika Państwa z adwokaturą
polską. On to w dniu 24 grudnia 1918 roku, w następnym miesiącu po przejęciu wła-
dzy, złożył podpis pod dekretem o Statucie Tymczasowym Palestry Państwa Polskiego,
ogłoszonym 30 grudnia tegoż roku w Dzienniku Praw Państwa Polskiego. Dekret
wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1919 roku i tę datę uznać należy za narodziny no-
wożytnej adwokatury polskiej. Akt prawny był tak nowatorski, że wybiegał daleko w
przyszłość. Zawarte w 59 artykułach oraz 10 postanowieniach dotyczących przepi-
sów przejściowych regulacje prawne odnaleźć można we wszystkich następnych ak-
tach prawnych określających status polskiej palestry włącznie z aktualnie obowiązują-
cym prawem o adwokaturze z roku 1982. Nie powinny zatem dziwić słowa wyryte
na medalionie umieszczonym pod popiersiem: – „W nowe tysiąclecie Marszałkowi w
hołdzie adwokatura warszawska. Listopad 2001”.

Adw. Aleksander Łopatek

P T CZ Ć K... CZYLI CZARNY KWADRAT OKNA
W ramach szkolenia aplikantów pierwszej grupy Izby Adwokackiej w Warszawie

wytworzyła się nowa świecka tradycja...
Dzięki staraniom Dziekana oraz Kierownika Szkolenia Aplikantów od paździer-

nika 2001 r. do marca 2002 r. aplikanci warszawscy i siedleccy pobierali nauki z


