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W historyczng rocznicę

Trzydzieści lat mija od ogłoszenia przez Polski Komitet W y
zwolenia Narodowego Manifestu Lipcowego, fundamentalnego 
dokumentu zawierającego podstawowe założenia programowe, 
które określiły polityczny i społeczno-gospodarczy model od
rodzonego Państwa Polskiego.

Walka z najeźdźcą hitlerowskim jeszcze trwała, gdy na,w y
zwolonej już przez wojska radzieckie i polskie Lubelszczyźnie 
zapoczątkowane zostały reformy, decydujące o socjalistycznym 
charakterze naszego społeczeństwa i państuoa.

W dniu 29 lipca 1944 r., a więc w tydzień po ogłoszeniu 
Manifestu Lipcowego, w Lublinie, pierwszej stolicy Ludowego 
Państwa Polskiego, ukonstytuowała się pierwsza w kraju Okrę
gowa Rada Adwokacka. To historyczne wydarzenie ma podsta
wowe znaczenie dla adwokatury PRL, gdyż było ono świadec
twem jej aktywnego włączenia się w nurt zachodzących prze
mian socjalistycznych w państwie i początkiem przeobrażeń, 
które uryznaczyły adwokaturze nową rolę w ramach ludowego 
wymiaru sprawiedliwości.

Jubileusz trzydziestolecia adwokatury PRL stworzył okazję 
do zaprezentowania całości adwokatury Izby lubelskiej właśnie 
na łamach lipcowego numeru „Palestry”, opracowanego 
wspólnym ■wysiłkiem adwokatów i pracowników nauki ośrod
ka lubelskiego pod kierownictwem Komitetu Redakcyjnego 
w składzie: przewodniczący — adw. Walerian Wysocki, człon
kowie: adw. Jerzy Markiewicz, adw. Jerzy Muchorowski i adio. 
Stefan Wolski.

W tym  miejscu pragnę podziękować Prezydium Naczelnej 
Rady Adwokackiej za szczere poparcie naszych poczynań w 
zakresie zamierzonej publikacji oraz Redakcji „Palestry” za 
udostępnienie nam swych łamów i umożliwienie w ten sposób 
praktycznej realizacji powyższych zamierzeń.
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Wielkie osiągnięcia we wszystkich dziedzinach życia, pracy 
i działalności adwokatury lubelskiej były i są możliwe do osiąg
nięcia dzięki przychylnemu i pełnemu zrozumienia stosunku 
wojewódzkiej i powiatowych instancji partyjnych oraz miej
scowych organów władzy i administracji.

Jestem głęboko przekonany, że adwokaci Izby lubelskiej 
swoją wydajną pracą zawodową oraz wysoce zaangażowaną 
działalnością społeczno-polityczną w jeszcze większym stopniu 
przyczyniać się będą do dalszego rozwoju socjalistycznej oj
czyzny.

Adw. Jerzy Kiełbowicz 
dziekan Rady Adwokackiej w Lublinie


