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Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Stanisław Rymar otrzymał list z Funda-
cji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”:

Warszawa, 30 stycznia 2006 r.

Wielce Szanowny Panie Prezesie,
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za obecność na spotkaniu opłatko-

wym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wysiłek podjęty przez korporacje praw-
nicze, w tym Krajową Radę Notarialną, oraz uczelnie wyższe umożliwia wybranym 
stypendystom Fundacji studiowanie prawa. Zarówno Zarząd Fundacji, jak i sami 
stypendyści pragną gorąco podziękować za daną im szansę.

Dziękuję również za darowiznę w wysokości 7 tys. zł ze strony Naczelnej Rady 
Adwokackiej, która wpłynęła na konto funduszu stypendialnego w dniu 13 stycznia. 
(...)

Jeszcze raz składam wyrazy wdzięczności za otwartość i pomoc w budowaniu 
żywego pomnika Janowi Pawłowi II.

Z wyrazami szacunku

Ks. Dariusz Kowalczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji

«

W październiku 2005 r. pierwszy rok studiów prawniczych podjęło dziesięcioro 
stypendystów Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – uzdolnio-
nych młodych ludzi, pochodzących z małych ośrodków miejskich i wiosek. Są oni 
laureatami Konkursu Akademickiego o indeks na studia prawnicze, prowadzonego 
przez Fundację we współpracy z wyższymi uczelniami i środowiskami prawników 
polskich dla uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Agnieszka Wiśniewska, Małgorzata Wyskiel, Ilona Ferens, Magdalena Sobociń-
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ska i Ewa Seremet studiują na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Urszula Szczerba, Emilia Modzelewska 
i Beata Wiercioch na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Kamila Kiepura i Tomasz Prorok na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Fundacja wypłaca im stypendia (od 500 do 
700 zł miesięcznie) z funduszu, na który składają się darowizny prawników.

Wśród fundatorów stypendiów jest Naczelna Rada Adwokacka, która wspiera 
fundusz stypendialny w wysokości pozwalającej na sfinansowanie jednego stypen-
dium rocznie przez okres umożliwiający ukończenie studiów przez laureata Kon-
kursu.

Serdecznie dziękujemy w imieniu stypendystów za ten wielkoduszny gest, pod-
trzymujący chlubne tradycje mecenatu środowiska wobec inicjatyw służących do-
bru wspólnemu.

Jesteśmy przekonani, że działania te przyniosą dobre owoce dla całego społe-
czeństwa i są najlepszym wyrażeniem hołdu Janowi Pawłowi Wielkiemu.

«

Profesor dr hab. UW Krzysztof Pietrzykowski – wybitny cywilista, dyrektor 
Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Pale-
stry” powołany został przez Prezydenta RP w dniu 7 grudnia 2005 r. na stanowisko 
sędziego Sądu Najwyższego.

Serdecznie gratulujemy, 
Redakcja

«

W numerze 1–2 (2006) opublikowaliśmy ostatni tekst członka Kolegium Redak-
cyjnego „Palestry” adw. Andrzeja Marcinkowskiego z serii „Pytania i odpowiedzi 
prawne”. Mecenas Andrzej Marcinkowski zrezygnował z dalszego prowadzenia 
rubryki w związku z zaprzestaniem wykonywania praktyki adwokackiej.

Składamy wyrazy podzięki za długoletnie redagowanie tej ważnej rubryki i ży-
cząc zdrowia liczymy, że będzie nas nadal wspierał mądrą radą!

Redakcja

«

Od połowy marca br. Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” ma własną stronę in-
ternetową – www.palestra.pl – wyodrębnioną ze stron Adwokatury Polskiej (www.
adwokatura.pl).

Przy pracy nad jej utworzeniem nieoceniona była pomoc i rady adwokata je-
rzego Naumanna, który bezinteresownie poświęcał tej idei wiele czasu.

Panu Mecenasowi Jerzemu Naumannowi serdecznie dziękujemy.
Redakcja
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Podziękowanie dla Pani Małgorzaty Skoneckiej

W dniu 1 maja 2006 r. odchodzi na wcześniejszą, a chciałoby się powiedzieć 
przedwczesną emeryturę, kierownik Biura Redakcji „Palestry” Pani Małgorzata 
Skonecka, która pracę w Naczelnej Radzie Adwokackiej podjęła w 1975 roku, a 
1 maja 1977 roku została przeniesiona do Biura Redakcji. Mając ukończone stu-
dia prawnicze i zdany egzamin sędziowski była prawą ręką kolejnych redaktorów 
naczelnych. Pamiętała „kiedy i jak”, co okazywało się wielokrotnie czymś cennym. 
Nie tylko wtedy gdy pojawiała się konieczność sięgnięcia w „archiwalia”, ale i pod-
czas bieżącego redagowania numerów.

Cenne rady i uwagi Pani Małgorzaty Skoneckiej niejednokrotnie uchroniły nas 
od błędów i przyczyniły się do doskonalenia kształtu „Palestry”. 

Licząc na życzliwą pomoc w potrzebie, dziś za ten znaczący wkład, za wielo-
letnie zaangażowanie serdecznie dziękuję Pani Małgorzacie Skoneckiej w imieniu 
Kolegium Redakcyjnego, pracowników i własnym.

Stanisław Mikke  


