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Prezes adw. St. Rymar przedstawił przebieg spotkania w Kancelarii Prezydenta
RP z panią Minister Jolantą Szymanek-Deresz na temat prac nad nowelizacją ustaw
korporacyjnych. W spotkaniu wzięli udział prezesi KRRP (radcowie prawni) i KRN
(notariusze).

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 16 grudnia 2003 r. Prezes NRA adw.
St. Rymar dokonał oceny obchodów Jubileuszu 85-lecia Odrodzonej Adwokatury
Polskiej. Podniósł obecność licznej reprezentacji wybitnych osobistości życia pu-
blicznego kraju.

Wygłoszone zostały wartościowe referaty okolicznościowe oraz odbyła się inte-
resująca dyskusja panelowa, którą prowadził ambasador Janusz Reiter – Prezes
Centrum Stosunków Międzynarodowych. Powstała z tego wydarzenia dokumenta-
cja zdjęciowa i filmowa znajdzie wyraz w publikacjach w „Palestrze”.

Prezes poinformował ponadto o przygotowaniach Nadzwyczajnego Zjazdu Ad-
wokatury, który odbędzie się w Warszawie w dniu 10 stycznia 2004 r. dla wytycze-
nia przyszłości palestry w związku z istniejącymi zagrożeniami dla jej samorządno-
ści.

Adw. A. Sandomierski złożył sprawozdanie z posiedzenia Komisji Praw Człowie-
ka przy NRA.

Andrzej Bąkowski

✶

LIST SEKRETARZA STANU STOLICY APOSTOLSKIEJ
DO ADWOKATURY POLSKIEJ

Watykan, 26 listopada 2003 r.

Szanowny Pan
Stanisław RYMAR
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
POLONIA

Szanowny Panie,

Jego Świątobliwość Jan Paweł II wyraża wdzięczność za życzenia, jakie nadesłał
Pan z okazji 25. rocznicy wyboru na Stolicę św. Piotra, a przede wszystkim za modli-
twę i wszelkie dary duchowe składane w Jego intencji.

W jubileuszowej homilii Ojciec Święty powiedział: „Podczas inauguracji pontyfi-
katu prosiłem: «Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi,
a mocą Jego władzy – służyć człowiekowi i całej ludzkości». Dziś, gdy wraz z Wami
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dziękuję Bogu za te dwadzieścia pięć lat działania Jego łaski, odczuwam szczególną
potrzebę wyrażenia wdzięczności Wam, drodzy Bracia i Siostry w Rzymie i na całym
świecie, którzy na różne sposoby odpowiadaliście i odpowiadacie na tę prośbę. Je-
den Pan Bóg potrafi zliczyć, ile modlitw, ile cierpień i ofiar poświęcano, aby wesprzeć
moją posługę Kościołowi; ile życzliwości, dobrych słów i oznak jedności podtrzymy-
wało mnie na duchu każdego dnia. Niech dobry Bóg obficie Wam to wynagrodzi!
Proszę Was, nie ustawajcie w tym wielkim dziele miłości dla Następcy św. Piotra. Raz
jeszcze proszę pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi,
służyć człowiekowi i całej ludzkości” (Plac św. Piotra, 16 października 2003).

Słowa te Ojciec Święty kieruje w sposób szczególny do swoich Rodaków.
Wdzięczny za pamięć i duchową łączność, zwłaszcza w tych dniach, poleca Pana
oraz wszystkich Członków Naczelnej Rady Adwokackiej miłosierdziu Bożemu, upra-
szając potrzebne w życiu codziennym łaski.

Z wyrazami szacunku
Arcybiskup Leonardo Sandri
Substytut Sekretariatu Stanu

Z PRAC RZECZNIKA PRASOWEGO NRA

Wydarzeniem dla adwokatury były uroczystości obchodów 85-lecia Odrodzo-
nej Adwokatury Polskiej na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 10 grudnia
2003 roku.

Dziennikarze, którzy przybyli na uroczystość otrzymywali przy rejestracji mate-
riały prasowe. Część dziennikarzy otrzymała także plan uroczystości. Ze względu
na nieregularne pojawianie się mediów, na bieżąco udzielano im wszelkich infor-
macji organizacyjnych i w miarę dostępności przedstawiciele NRA kontaktowali się
z dziennikarzami.

Wszyscy dziennikarze nieobecni na uroczystości otrzymali materiały prasowe
drogą elektroniczną.

W wyniku obecności dziennikarzy na uroczystości i przesłania materiałów pra-
sowych do pozostałych mediów ukazały się następujące publikacje:

PRASA:
Rzeczpospolita Zawód zaufania musi się obronić Pozytywne
(nr 287) – rozmowa ze Stanisławem Rymarem,

prezesem NRA

Rzeczpospolita Bardziej powołanie niż rzemiosło Neutralne
(nr 288)


