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ORGAN NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
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L i s t y  g r a t u l a c y j n e

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 4 maja 1977 r.

Do Redakcji „PALESTRY’

Dwudziestolecie „Palestry” — publicystycznego organu 
prasowego adwokatury skłania do wyrażenia wysokiej jego 
oceny. „Palestra” stała się poczytnym czasopismem prawni
czym, łączącym umiejętnie wysoki poziom teoretyczny wielu 
zamieszczanych w niej publikacji z zaangażowaniem ideowym 
oraz zmysłem praktycznym w podejściu do problemów codzien
nej pracy zawodowej adwokata.

„Palestra” stała się także wydawnictwem służącym aktu
alnie adwokaturze do realizacji rozległych organizatorskich 
funkcji organów samorządu. W okresie 20-letniego ukazywania 
się ,,Palestry” Redakcja potrafiła skupić wokół pisma krąg 
wybitnych autorów: doświadczonych adwokatów, pracoumików 
nauki i praktyków innych zawodów prawniczych. Poziom 
osiągnięty przez pismo pozwala zaliczyć je do czołowych zawo
dowych czasopism prawniczych.
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Z uznaniem należy ocenić inicjatywę Redakcji powierzania 
pracy nad kolejnymi numerami pisma poszczególnym izbom 
adwokackim, co pozwala zgromadzić wokół „Palestry” naj
aktywniejsze jednostki ze środowisk adwokackich różnych 
regionów, a także szerzej i głębiej uwzględniać problematykę 
terenową z całą jej różnorodnością. Kontynuowanie tej inicja
tywy, a także poszukiwanie dalszych sposobów uatrakcyjnie
nia i nasycenia autentycznością zamieszczanych w piśmie ma
teriałów zwiększa zakres oddziaływania pisma na praktykę 
prawną.

W przeobrażeniach społecznych, jakie towarzyszyć będą 
budowie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, rośnie 
ranga prawa i znaczenie kultury prawnej społeczeństwa. Mają 
one bezpośredni wpływ na kształtowanie socjalistycznej świa
domości, ludowej praworządności.

Adresatem postulatów i wymagań w tym  zakresie jest 
również adwokatura jako jeden ze współczynników wymiaru 
sprawiedliwości. Realizacja zadań stojących przed adiookaturą 
powinna być również udziałem „Palestry” jako jej organu pra
sowego.

Z okazji jubileuszu XX-lecia pisma życzę Zespołowi Re
dakcyjnemu „Palestry” dalszych osiągnięć w pracy publicy
stycznej w służbie dla polskiej adwokatury, dla jej doskona
lenia w celu jeszcze lepszego służenia pomocą prawną społe
czeństwu, sprawie krzewienia uoysokiej świadomości i kultury 
prawnej.

M INISTER SPRAW IEDLIW OŚCI 

Prof, dr hab. Jerzy Bafia
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PROKURATOR GENERALNY 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 25 kwietnia 1977 r.

Redaktor Naczelny „PALESTRY”
Towarzysz adwokat Zygmunt SKOCZEK 
w  Warszawie

Szanowny Towarzyszu Redaktorze!

Proszą o przyjęcie serdecznych gratulacji i pozdrowień, 
jakie z okazji XX-lecia działalności organu Naczelnej Rady 
Adwokackiej „PALESTRA” pragną przekazać Towarzyszowi 
Redaktorowi i na Jego ręce całemu Komitetowi Redakcyj
nemu.

Gratulując Wam wspaniałego dorobku wydawniczego oraz 
niepomiernej roli w rozwoju nauk prawnych i kształtowaniu 
kultury prawnej — gorąco życzą wielu dalszych osiągnięć 
w Waszej doniosłej działalności. Serdecznie życzą także sukce
sów zawodowych i pomyślności osobistej.

Z wyrazami poważania

Doc. dr hab. Lucjan Czubiński
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
PIERWSZY PREZES 

SĄDU NAJWYŻSZEGO

Warszawa, dnia 28 kwietnia 1977 r.

Komitet Redakcyjny „PALESTRY”

Z okazji 20-lecia działalności miesięcznika „Palestra” prze
syłam od kierownictwa Sądu Najwyższego serdeczne gratulacje 
tak wspaniałych osiągnięć na niwie szerzenia wiedzy i kultury 
prawnej, które zyskały sobie wysokie uznanie zarówno wśród 
praumików praktyków jak i teoretyków.

Te niewątpliwe osiągnięcia sprzyjały zwłaszcza podnoszeniu 
poziomu obrony i pomocy prawnej tak w postępowaniu przed 
sądami, jak i innymi organami powołanymi do stosowania 
prawa. Należy więc życzyć, aby dalsza w tym  zakresie dzia
łalność miesięcznika „Palestra” nie tylko dorównywała dotych
czasowemu poziomoioi, ale wykazywała stałe doskonalenie 
wpływu na ugruntowywanie i umacnianie porządku prawnego, 
poszanowanie prawa i pogłębianie świadomości prawnej na
szego społeczeństwa. Są to bowiem niezbędne czynniki jak 
najlepszej realizacji szczytnego celu budowania rozwiniętego 
społeczeństwa socjalistycznego.

Prof. dr Włodzimierz Berutowicz
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DZIEKAN
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Warszawa, dnia 2.V.1977 r.

Do Komitetu Redakcyjnego 
„Palestry”

Z okazji 20-lecia „Palestry” przesyłam gratulacje i ży
czenia dalszych osiągnięć dla dobra Polski Ludowej, Polskiej 
Adwokatury i socjalistycznego wymiaru sprawiedliwości.

W imieniu własnym, w imieniu Rady Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w imieniu 
Redakcji ,,Nowego Prawa” wyrażam słowa najwyższego uzna
nia w ocenie całokształtu działalności „Palestry” w obronie 
zasad praworządności socjalistycznej.

Przewodniczący Kolegium 
R edakcyjnego „Nowego P raw a”

Prof, dr Zbigniew Resich
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PAŃSTWO i PRAWO
ORGAN INSTYTUTU PAŃSTWA I PRAWA PAN

Warszawa, dnia 5 maja 1977 r.

Komitet Redakcyjny i Redakcja „Palestry” 
w m i e j s c u

Z okazji jubileuszu dwudziestolecia Waszego pisma, cie
szącego się wielkim uznaniem środowiska prawniczego i licz
nych czytelników spoza tego kręgu, składamy Komitetowi Re
dakcyjnemu oraz Zespołowi Współpracowników najserdeczniej
sze gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć w zacieśnianiu wię
zi między praktyką i nauką prawa w utrwalaniu socjalistycznej 
praworządności oraz ochrony porządku prawnego i praw oby
wateli.

K om itet Redakcyjny „Państw a i P raw a” 
R edaktor Naczelny

Prof. dr Sylwester Zawadzki 
Członek korespondent PAN
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ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH 
ZARZĄD GŁÓWNY

Warszawa, dnia 26 kwietnia 1977 r.

Obywatel
adw. Zygmunt SKOCZEK 
Naczelny Redaktor „Palestry”

W a r s z a w a

Z okazji jubileuszu XX-lecia „Palestry” w imieniu Prezy
dium Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich skła
damy na ręce Obywatela Naczelnego Redaktora serdeczne gra
tulacje z powodu dotychczasowych osiągnięć „Palestry”, która 
dobrze służy zarówno adwokaturze jak i ogółowi prawnikowi 
polskich.

Równocześnie życzymy „Palestrze” dalszych osiągnięć i 
sukcesów w zaspokajaniu stale rosnących potrzeb myśli praw
niczej, i to zarówno w zakresie teorii jak i praktyki.

Sekretarz G eneralny W iceprezes
Zarządu Głównego ZPP

Stanisław Kołodziej Franciszek Sadurski


