
Franciszek Sadurski

Kiedy urodził się Mieczysław
Niedziałkowski?
Palestra 38/1-2(433-434), 184-185

1994



LISTY DO REDAKCJI

► Stwierdziłem, że w miesięczniku Pałestra nr 3/4 z 1993 r. Redakcja 
opublikow ała artykuł Pani d r Krystyny Krzekotowskiej pt. „O płaty 
sądowe w sprawach cywilnych” .

Tymczasem artykuł ten jest streszczeniem pracy naukow o-badaw 
czej wykonanej w naszym Instytucie przez Pana dr. Jana Brola i Pana 
prof. M arka Safjana, przy której część pracow ników  naukow o- 
-badawczych Instytutu, w tym Pani dr K rystyna K rzekotow ska 
służyli pom ocą w tłum aczeniu i weryfikacji obcojęzycznych tekstów 
oraz opracowywaniem  m ateriałów  statystycznych.

W związku z powyższym proszę o opublikowanie niniejszego 
pisma na łam ach W aszego czasopisma.

D yrektor
Insty tu tu  W ym iaru Sprawiedliwości 
p ro f. dr hab. A n d rze j S iem a szko

Kiedy urodził się Mieczysław Niedziałkowski?

W artykule prof. M ariana M arka Drozdowskiego o Mieczysławie 
Niedziałkowskim  w kradł się oczywisty błąd drukarski dotyczący 
daty urodzenia Mieczysława Niedziałkowskiego. W pierwszym zda
niu podano datę urodzenia „19 września 1983 roku” . Jak  wspo
mniałem jest to  oczywisty błąd drukarski, bowiem z tytułu artykułu 
już wynika W  stulecie urodzin... oraz z dalszej jego treści „W  lipcu 
1910 roku roku 17-letni N iedziałkow ski...” , że urodził się w 1893 
roku. D atę tę podaje również W ielka Encyklopedia Powszechna 
PW N, tom  7, s. 727.

Przy sposobności niechaj mi będzie wolno wyrazić swoje uznanie, 
Redakcji „Palestry” i Autorowi za wprowadzenie na łamach pisma 
tego działu tak bardzo interesującego i pożytecznego. W związku z tym 
mam prośbę, aby był on kontynuowany. W okresie międzywojennym 
jak  i w czasach okupacji żyło i działało tak wielu polityków, uczonych 
i działaczy społeczno-gospodarczych, że warto im poświęcić trochę 
uwagi na łam ach „Palestry” . M oim skromnym zdaniem warto 
przypomnieć wszystkich prezydentów RP okresu międzywojennego, 
począwszy od prezydenta Gabriela Narutowicza, a skończywszy na 
ostatnim  prezydencie na uchodźctwie -  Edwardzie Raczyńskim

Mnie osobiście szczególnie mili są prezydenci emigracyjni -  W łady
sław Raczkiewicz i Stanisław Ostrowski, wywodzę się bowiem z tego
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samego pnia ideowego -  Związku M łodzieży Polskiej, zwanego 
skrótow o ZET-em.

O ile W ładysław Raczkiewicz jest osobą dosyć popularną, to 
Stanisław Ostrowski jest mniej znany naszemu społeczeństwu. Przy
pom nę więc, że był on oficerem Legionów Piłsudskiego, profesorem  
Uniwersytetu Lwowskiego (medycyna), prezydentem  m. Lwowa 
i wreszcie w latach 1972-1979 Prezydentem  R P na uchodźctwie. 
Zm arł w Londynie 22 listopada 1982 roku. Tablica pam iątkow a 
znajduje się w Kościele św. Stanisława na Żoliborzu.

Na pytanie: Czy to  już tylko historia?, odpowiedziałbym  na
stępująco -  dla mego pokolenia, które żyło w okresie ich działalności, 
nie jest to jeszcze historia. D la pokolenia powojennego jest to już na 
pewno historia, z k tórą należy zapoznaw ać m łode pokolenie.

W tym dziale nie powinni być pom ijani tacy politycy i działacze jak  
M arszałek Sejmu Maciej Rataj i takiej m iary działacze gospodarczy 
jak  Eugeniusz Kwiatkowski.

F ranciszek  S a d u rsk i

W związku z wydaniem księgi ku czci 
profesora Mariana Cieślaka

Przyjął się dobry obyczaj, że przechodzącym  na em eryturę profeso
rom praw a karnego m aterialnego poświęca się specjalne publikacje. 
Dają one okazję do zaprezentow ania różnorodnych prac wielu 
autorów  a zadedykowanych Jubilatow i, a także przedstawienia 
dorobku naukow ego samego Jubilata, jego życiorysu, drogi nauko
wej i zawodowej. Jest to zawsze i cenne, i interesujące.

T aka prezentacja winna jednak odpow iadać pewnym rygorom 
i zasadom  kom pletności. D okonany wybór tekstów  nie powinien 
zniekształcać drogi Jubilata.

O opublikow anej ostatnio Księdze ku czci profesora M ariana 
Cieślaka. (K raków  1993), nie m ożna powiedzieć, że odpow iada 
wymogom kom pletności. Nie zostały bowiem zaprezentow ane z ży
ciorysu Profesora pewne wręcz podstawowe dane.

Z opub likow anego  życiorysu nie dow iadujem y się na przykład , 
gdzie i kiedy urodził się P rofesor. (P rofesor urodził się 18 
październ ika 1921 r. w M ogilnie). W danych o karierze po studiach 
podaje się, że w latach  1947-49 P rofesor odbył aplikację sądow ą 
uw ieńczoną egzam inem  sędziow skim  i zaczął p racow ać nad  ro z
praw ą d o k to rsk ą . D alsze p rzy toczone dane do tyczą  pracy n au k o 
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