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Kronika adwokatury

Notatka ze spotkania w dniu 29 lipca 2004 r. z Zarządem
Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstała w odpowiedzi na słowa Papieża
Jana Pawła II: „Żaden kraj na świecie nie może myśleć o swojej przyszłości inaczej,
jak tylko poprzez wizję tych młodych pokoleń, które przejmą od swoich rodziców
wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń, zarówno własnego narodu, jak i
też całej rodziny ludzkiej”.
Przewodniczący Rady Fundacji arcybiskup Tadeusz Gocłowski pismem z 30
kwietnia 2004 r. zwrócił się do NRA z propozycją włączenia Adwokatury do nowo
podejmowanego programu stypendialnego dla studentów prawa pochodzących z
małych środowisk (do 10 000 mieszkańców) i z ubogich rodzin. Dla takich właśnie
dzieci uczęszczających do liceów Fundacja już od 2000 r. utrzymuje 1200 stypendiów. W 2005 roku pierwszych ok. 220 uczniów objętych tym programem stypendialnym zda maturę. Bez wsparcia ze strony Fundacji młodzież ta ma znikome
szanse na kontynuowanie edukacji.
Po zaakceptowaniu propozycji Fundacji przez Prezydium NRA 19 maja 2004 r. przekazałem kopie pisma apb. Tadeusza Gocłowskiego Szanownym Państwu Dziekanom.
W czasie spotkania w dniu 29 lipca 2004 r. w czasie którego obecni byli m.in. dr
Stanisław Małecki Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Sławomir Ogonek – notariusz w Warszawie uzyskaliśmy informację, że
Wydziały Prawa, w tym wiodących uniwersytetów w Polsce (Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego) oddadzą do dyspozycji Fundacji taką
ilość indeksów, która zapewni przyjęcie na studia całej liczby studentów, którzy zostaną zakwalifikowani przez Fundację. Jedynym ograniczeniem liczby tych studentów będzie wielkość środków finansowych, będących w dyspozycji Fundacji.
W pozyskaniu tych środków Fundacja liczy na środowiska prawnicze.
Fundacja oczekuje na uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
Kandydaci do stypendiów, które mają pokryć całość lub część kosztów, zostaną
zakwalifikowani przez komisje konkursowe z udziałem przedstawicieli korporacji
zawodowych.
Wydaje się, że idea udziału Adwokatury w kształceniu najbardziej wartościowych przedstawicieli wywodzących się z niezamożnych środowisk jest oczywiście
godna szerszego upowszechnienia.
Włączenie się Adwokatury do tego programu będzie kolejnym dowodem na to,
że Adwokatura jest otwarta na promowanie zdolnej młodzieży prawniczej i efektywnie wspiera wszelkie działania mające podnieść poziom moralny i edukacyjny
społeczeństwa.
Fakt ten ma znaleźć odzwierciedlenie medialne w trakcie Dnia Papieskiego 16
października 2004 r. organizowanego przez Fundację.
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