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Historia zawodu adwokackiego sięga zamierzchłej przeszłości, kiedy to od czasów rzymskich 
kształcili się ludzie znający prawo i potrafiący wykorzystać jego reguły dla ochrony interesów 
jednostki – adwokaci. Wraz z powstaniem polskiej państwowości, która przejęła wraz z kul-
turą łacińską liczne instytucje prawa rzymskiego zaczął się także w Polsce kształtować zawód 
adwokata. Wraz z rozwojem naszego państwa, kształtowaniem się zwyczajów oraz komplikacji 
stosunków społecznych ewoluował także zawód prawnika – adwokata, przyjmując w koń-
cu swą aktualną postać – wykształconego specjalisty zajmującego się szeroko rozumianym 
stosowaniem prawa w interesie jednostki. Może to wszystko jest zbytnim uproszczeniem, 
lecz płynie z tego jedna prawda, że historia zawodu adwokackiego jest już bardzo długa, 
a co za tym idzie jak każda historia, pozostawia po sobie pamiątki. Temu właśnie towarzyszył 
zamysł stworzenia miejsca, w którym takie pamiątki będzie można pokazać innym i dzięki 
temu przekazać wiedzę o zawodzie i jego historii, a także o ludziach z krwi i kości będących 
adwokatami. Chodziło o zachowanie i przybliżenie nam wszystkim, a także następnym po-
koleniom pamięci o adwokaturze, która była kiedyś, pamięci o jej historii. 

Taką ideę podchwycił znany adwokat warszawski Witold Bayer, który był inicjatorem 
stworzenia Muzeum Adwokatury Polskiej. Muzeum powstało decyzją Naczelnej Rady Adwo-
kackiej. Mecenas Bayer postanowił stworzyć w Polsce miejsce, w którym zgromadzone zostaną 
pamiątki działalności adwokackiej w formie dokumentów, archiwaliów, pamiątek czy dzieł 
sztuki. Dzięki swojej zapobiegliwości i zaangażowaniu stworzył podwaliny i podstawy kolekcji,  
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która w tej chwili stanowi część ekspozycji Izby Pa-
mięci Adwokatury. Następnie przez wiele lat dzia-
łalności samorządowej ekspozycja Muzeum Adwo-
katury powiększała się o nowe nabytki i pamiątki, 
które można było obejrzeć w siedzibie Naczelnej 
Rady Adwokackiej w Warszawie. Koncepcję mu-
zeum, a także jego ogromny rozwój zawdzięczamy 
dr Andrzejowi Stodze, który przez wiele lat spra-
wował w nim funkcję dyrektora i kustosza. Dzięki 
jego działaniu wystawa muzealna nabrała nowego 
kształtu, została usystematyzowana, opisana i ska-
talogowana, ale przede wszystkim przygotowana 
do wizualnego przedstawienia jej szerszej publicz-
ności. Muzeum Adwokatury działało w taki sposób 
do końca listopada 2021 roku, kiedy to decyzją Na-
czelnej Rady Adwokackiej, jego zbiory zostaly od-
dane na przechowanie Łodzkiej Izbie Adwokackiej.

Mniej więcej od połowy 2018 roku dzięki po-
mysłowi adwokata Michała Wojtysiaka, powstała 
w Łodzi inicjatywa przygotowania wystawy doty-
czącej historii łódzkich adwokatów. Przy ogromnym 
wsparciu ówczesnego dziekana Izby Łódzkiej Jaro-
sława Zdzisława Szymańskiego, w rocznicę 100-lecia  
odzyskania niepodległości otworzono w starej sie-
dzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 63 wystawę „100 lecie Adwo- 
katury  –  Adwokaci Łodzi 1918 – 2018”. W skład 
jej ekspozycji weszły przedmioty pozyskane przez 
jej kuratora oraz jego przyjaciół od rodzin adwo-
katów, ale też znalezione w starych bibliotekach 
lub albumach, czy nawet na śmietnikach. Były 
to pamiątki po łódzkich adwokatach przedstawia-
jące ich życie oraz pracę, a także same ich postacie. 
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
którego apogeum przypadło na łódzką Noc Muzeów  
w 2019 roku, kiedy to ekspozycję odwiedziło ponad 
800 łodzian. 

Połączenie tych dwóch inicjatyw zrodziło zamysł 
utworzenia Izby Pamięci Adwokatury. Działania 
adwokata Michała Wojtysiaka wsparte przez dzie-
kana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi dr. Syl-
westra Redeła oraz wiceprezesa Naczelnej Rady 
Adwokackiej Bartosza Tiutiunika, zaowocowały 
podjęciem przez ORA w Łodzi uchwały powołu-
jącej do istnienia Izbę Pamięci Adwokatury, której 
kuratorem został mecenas Michał Wojtysiak. 

Po przewiezieniu zbiorów Muzeum Adwo-
katury rozpoczęły się prace nad organizacją stałej 
ekspozycji wystawowej obejmującej również te zgro-
madzone w starej Siedzibie Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63.

Całość ekspozycji została podzielona na dwie 
części: jedną odnoszącą się do pamiątek po adwoka-
tach łódzkich oraz drugą, dotyczącą historii adwo- 
katury polskiej. 

PALESTRA PO ŁÓDZKU
Pamiątki po adwokatach łódzkich zostały wysta-
wione w sali, w której dawniej znajdował się se-
kretariat ORA w Łodzi. Można się w niej zapo-
znać z historią Izby Adwokackiej w Łodzi, a także 
sylwetkami znanych adwokatów łódzkich (Kry-
styny Skoleckiej-Kony, Bożenny Banasik, Joan-
ny Agackiej-Indeckiej). Wśród eksponatów moż-
na zobaczyć między innymi protokoły z obrad  
ORA w Łodzi z lat 50-tych, spisy adwokatów łódz-
kich od lat 30-tych, zdjęcia starych siedzib samo-
rządowych, a także ciekawe zdjęcie Zespołu Adwo- 
kackiego w Brzezinach, które robi piorunujące wra-
żenie jeśli chodzi o warunki pracy w czasach PRL. 
Przedstawione zostały także liczne wycinki z pra-
sy dotyczące aktywności zawodowej i politycznej 
adwokatów. Specjalne miejsce zajmują także ne-
krologi po adwokatach z lat 70-tych. Szczególnie 
ciekawe są pamiątki w postaci trofeów sportowych 
pozyskiwanych przez adwokatów łódzkich w cza-
sie ich działalności sportowej oraz hobbistycznej. 
Wszystkie te przedmioty i pamiątki to ślad życia 
łódzkich adwokatów, którzy nadal żyją i działają 
oraz tych, którzy odeszli i których pamięci służy 
wystawa. Ta cześć wystawy ma charakter ciągle roz-
wijającej się ekspozycji, ponieważ rodziny adwoka-
ckie dostarczają stale liczne pamiątki w celu ich po-
kazania szerszej publiczności. 

ZBIORY OGÓLNOPOLSKIE
Druga część ekspozycji, jest znacznie większa 

i zajęła aż trzy duże sale na pierwszym piętrze 
kamienicy przy Pietrynie. Całość ekspozycji zo-
stała wystawiona w kolejności chronologicznej. 
W pierwszej, największej sali (konferencyjnej) 
można prześledzić historię adwokatury i polskiej 
myśli prawniczej od średniowiecza do czasów od-
zyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 
Na wstępie można zapoznać się z fundamentalny-
mi dla adwokatury dokumentami jakimi są fak-
symile fragmentów Statutu X Statutów Wiślickich 
Kazimierza Wielkiego oraz Roczników, czyli kro-
nik sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza  
(dotyczących początków adwokatury w Polsce). 
Obok nich prezentowana jest też rekonstrukcja 
stroju tzw. justyciariusa  –  urzędnika sądowego 
wykonującego zawód rozjemcy, sędziego i postula-
tora w trakcie spraw sądowych. Kolejnymi prezen-
towanymi pamiątkami są starodruki, dokumenty 
sądowe z okresu I Rzeczpospolitej w tym bardzo 
ciekawy eksponat w postaci oryginału pozwu są-
dowego z 1756 roku, skierowanego do podstaro-
sty sądowego województwa mińskiego Kazimie-
rza Mikołaja Święcickiego przez Jana Dominika  
Czechowskiego, przeciwko Adamowi Dawidowiczowi  
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o zajazd przez niego folwarku Woyciesze należącego 
do Czechowskiego. Można także zobaczyć bardzo 
dużo pamiątek z okresu zaborów w tym podpisane 
jeszcze przez cesarza Franciszka Józefa dokumenty 
dotyczące powołania adwokatów na stanowiska 
sędziowskie oraz zaświadczające o nabyciu przez 
adwokatów uprawnień zawodowych, a także te opo-
wiadające o działalności adwokackiej na terenie 
poszczególnych państw zaborczych. Prezentowane 
są także tu pamiątki z chwili odzyskania nie-
podległości, w tym najważniejszy dla nowożytnej 
adwokatury polskiej dokument w postaci faksy-
milii Dziennika Praw nr 22 z 30 XII 1918 roku 
z Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 
o Statusie Palestry Państwa Polskiego stanowiące-
go podstawę wykonywania zawodu adwokackiego 
w nowożytnej Polsce. Kończąc oglądanie tej czę-
ści wystawy można przymierzyć togę adwokacką 
oraz zobaczyć jak służbowe ubranie adwokackie 
zmieniało się na przestrzeni nowożytnych dzie-
jów zawodu (prezentowane są togi z lat 20. i 30. 
XX wieku oraz okresu powojennego). Szczególną 
zaś pamiątką prezentowaną wraz togami jest ko-
lekcja anonimowych akwareli, będących artystyczną 
impresją artystyczną na temat togi adwokackiej 
znalezionych w bibliotece ORA w Łodzi. 

W dawnym hallu przed pokojem dziekanów 
prezentowane są pamiątki adwokackie z okresu 
II Rzeczpospolitej. Można między innymi zobaczyć 
archiwalne legitymacje adwokackie, spisy adwo-
katów, protokoły oraz książki prawnicze. Praw-
dziwym rarytasem są także dokumenty związane 
ze słynnymi procesami m.in. sprawą brzeską oraz 
procesami Eligiusza Niewiadomskiego, Arthura 
Greisera i Jürgena Stroopa. W tej części prezen-
towane są także zdjęcia dokumentujące aktywność 
Izb Adwokackich w Wilnie, Warszawie, Lwowie 
i Lublinie, a także portrety znanych polskich 
adwokatów w tym portret Władysława Szysz-
kowskiego, Mariana Grabskiego czy też Kułakow-
skiego pędzla Józefa Pankiewicza. Bardzo ważną 
częścią Izby Pamięci są pamiątki oraz tablice 
informacyjne dokumentujące tragedię II wojny 
światowej, w której adwokatura poniosła ogrom-
ne straty poprzez mordy przeprowadzane przez 
okupantów oraz bohaterskich śmierci w czasie 
działań zbrojnych przeciwko nim. Prezentujemy 
dokumenty oraz zdjęcia związane z tajną pracą 
organów samorządu adwokackiego (Tajnej Rady 
Adwokackiej) oraz kształceniem adwokatów w nie-
mieckich obozach jenieckich, a także działalności 
adwokatów w rządzie emigracyjnym. Prezentujemy 
także dokumenty i materiały pokazujące losy pol-
skich adwokatów zamordowanych przez NKWD 
w 1940 roku. Ze zgromadzonych pamiątek można 

także dowiedzieć się jak duża liczba aplikantów 
adwokackich zginęła podczas Powstania Warszaw-
skiego. Informacje przekazane w ten sposób poka-
zują jak strasznym okresem była dla adwokatury 
II wojna światowa, a jednocześnie jak dzięki dzia-
łalności społecznej i zawodowej adwokaci potrafili 
sobie poradzić z tą traumą. Wszystkie te pamiątki 
możemy zobaczyć w sali stanowiącej wcześniej 
pokój dziekanów Izby Łódzkiej. 

Warto wspomnieć także o eksponatach – głów-
nie w formie zdjęć, dokumentujących Pielgrzym-
kę Millenijną adwokatów polskich do Watykanu 
w październiku 2000 roku oraz zdjęcia adwokata 
Stanisława Mikke na audiencji u papieża Jana 
Pawła II z 15 lutego 2003 roku. W tej części pre-
zentowany jest także dyplom i medal Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata nadany adwokatom Irenie 
i Karolowi Kowalewskim, 17 września 1984 roku.

* * *
Opisana powyżej ekspozycja w stały i ciągły spo-
sób rozwija się. Przestrzeń starej siedziby Okręgo-
wej Rady Adwokackiej w Łodzi ze względu na swój 
zabytkowy charakter i ogromne możliwości ekspo-
zycyjne daje duże pole do popisu. Przez cały czas 
kurator wystawy otrzymuje nowe pamiątki, które 
po skatalogowaniu są umieszczane w przestrzeni 
ekspozycyjnej. Twórcy Izby Pamięci Adwokatury 
chcą, aby przybliżyć całą ekspozycję, a zarazem 
historię adwokatury wszystkim osobom zaintere-
sowanym. Chcemy przypominać o zasadach pra-
cy oraz postaciach adwokatów działających jako 
prawnicy, społecznicy czy politycy, ale także chcemy 
ich ich pokazać jako osoby obdarzone wyjątkowymi 
zainteresowaniami. Chcemy podjąć szereg aktyw-
ności o charakterze kulturalnym i edukacyjnym 
w oparciu o naszą ekspozycję. 

W niedalekiej przyszłości uruchomione zostaną 
stałe godziny otwarcia wystawy, a także jej pre-
zentacja dla adwokatów, aplikantów adwokackich 
(w formie szkoleń z historii adwokatury), a także 
lekcji dla uczniów szkół oraz studentów prawa. 
Chcemy w przestrzeni wystawowej organizować 
spotkania kulturalne oraz integracyjne, aby być bli-
żej naszej adwokackiej przeszłości i wprowadzać pa-
mięć o niej w teraźniejszość i przyszłość. 

Zapraszamy zatem do spędzenia czasu pośród 
adwokackich pamiątek i artefaktów związanych 
z historią naszego zawodu i życzymy, abyście 
Państwo wychodząc z Izby Pamięci Adwokatury 
pozostawali pod dobrym jej wrażeniem, a także 
z jej wspomnieniem.

Michał Wojtysiak

adwokat, kurator Izby Pamięci Adwokatury
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