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Jubileusz „Prawa i Życia“

Dwutygodnik „Prawo i Życie” obchodzi w tym roku swój pięcioletni 
jubileusz. Czasopismo jest organem prasowym Zrzeszenia Prawników  
Polskich i od chwili ukazania się pierwszych numerów pisma prowadzi 
szeroką działalność poświęconą popularyzacji prawa i skutkom spo
łecznym związanym z jego stosowaniem.

W 132 jubileuszowym numerze Marian Mazur, Prezes Zrzeszenia 
Prawników Polskich, w artykule pod tytułem „Prawo i Życie” omówił 
działalność pisma w  ciągu pierwszego pięciolecia podkreślając, że sam  
tytuł pisma wskazuje na jego zadanie, którym jest „ciągła konfronta
cja prawa z życiem i życia z prawem”. Problematyka poruszana na 
łamach pisma jest niezmiernie bogata, co powoduje, że jego odbiorcami 
są nie tylko prawhicy, ale także bardzo szerokie grupy społeczeństwa. 
W każdym numerze znaleźć można artykuły o tematyce prawnej i spo
łecznej, orzecznictwo Sądu Najwyższego w  sprawach karnych i cywil
nych, reportaże oraz sprawozdania z głośnych procesów doby dzisiej
szej, jak również opisy spraw dawnych, często zapomnianych, mających 
jednak niemałe znaczenie historyczne i obyczajowe.

Celem wysondowania opinii o „Prawie i Życiu” opublikowane zostały 
w numerze jubileuszowym wywiady (pod wspólnym tytułem „W stronę 
życia”) z czytelnikami, przeprowadzone przez redaktorów Martę Mikla
szewską i Aleksandra Rowińskiego. Głos zabrali prawnicy i nieprawni- 
cy i okazało się, że dezyderaty czytelników są bardzo zróżnicowane: 
jedni domagają się więcej problematyki prawniczej, inni szukają po
pularyzacji prawa, jeszcze inni pragną, aby pismo jak najwięcej miej
sca poświęcało życiu.

Jak pogodzić te sprzeczności i jaki nadać kierunek pismu? Autorzy 
ankiety, usiłując znaleźć odpowiedź na to pytanie, przytaczają słowa 
Gałczyńskiego: „Publiczność zasię jest tym drogowskazem” i dodają 
od siebie: „choć drogowskaz, jak każdy drogowskaz, ma kilka ramion 
pokazujących różne kierunki (...).”

Ta różnorodność tematyki sprawia, że „Prawo i Życie” ma szczególną 
i Jedyną pozycję wśród periodyków zajmujących się zagadnieniami 
prawnymi i społecznymi i ta właśnie odrębność jest jego wielką zaletą.
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