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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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