Za pomoc w przygotowaniu wysta-

Rycerskiego Ziemi Łęczyckiej Signum

adw. Andrzeja Pelca

wy składamy ogromne podziękowa-

Temporis oraz panów Roberta Bierna-

adw. Krystyny Skoleckiej-Kona

nia koleżankom adw. Annie Lach-

ckiego i Andrzeja Lachmana, za udo-

adw. Jarosława Szczepaniaka

man-Kaszyńskiej oraz adw. Sylwii

stępnienie organizatorom gablot i mebli

adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego

Brodniewicz-Droźdź, które pomogły

wystawowych.

adw. Lilianny Tadeusiak

w zebraniu większości eksponatów

Specjalne podziękowania kierujemy

wystawowych oraz czynnie pomaga-

w stronę osób, które przekazały zgroma-

adw. Ewy Wendler
adw. Michała Wojtysiaka

ły w przygotowaniach do wystawy. Po-

dzone na Wystawie eksponaty. Wyrazy

adw. Włodzimierza Woźniaka

dziękowania kierujemy również w stronę

wdzięczności płyną do:

adw. Iwony Zimoch

Uniwersytetu Łódzkiego – Biblioteki Uni-

adw. Elżbiety Agackiej-Gajdowskiej

rodziny adw. Franciszka Lacha

wersyteckiej, Muzeum Ziemi Sochaczew-

adw. Andrzeja Lachmana

r.pr. Romana Dreszera

skiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Bractwa

adw. Przemysława Osuchowskiego

pana Macieja Banasika
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Rok 2018 to rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę

Rady Adwokackiej w Łodzi oraz Koleżanek i Kolegów adwoka-

korespondencję adwokatów z klientami, z innymi prawnikami,

Zapraszamy w gościnę do Zespołu Adwokackiego nr 12, któ-

Niepodległości. Odzyskanie Niepodległości oznaczało odrodze-

tów Izby Łódzkiej zorganizowaliśmy wystawę 100 lat Adwoka-

a także z organami samorządowymi. Bardzo ważnym elemen-

rego tablica wisi przed wejściem do dawnego Pokoju Dzieka-

nie wszystkich instytucji wolnego, suwerennego i niezawisłego

tury – Adwokaci Łodzi 1918–2018.

tem wystawy jest także prezentacja przedmiotów i pamiątek

nów, gdzie dzwoni stary telefon, a klawisze maszyny do pisania

Zebrane przez nas eksponaty (dokumenty, książki, zdjęcia

związanych z pasjami adwokatów. Wśród eksponatów znajdują

wystukują ważne pismo procesowe.

państwa. Jedną z nich jest Adwokatura stojąca na straży wolności obywatelskich i podstawowych praw człowieka.

oraz przedmioty codziennego użytku) opowiedzą Państwu hi-

się także przedmioty codziennego użytku, takie jak prawdziwy

Ojciec naszej Niepodległości Józef Piłsudski i inni jej współ-

storię o łódzkich adwokatach – ich pracy, życiu zawodowym

telefon z kancelarii z lat trzydziestych XX w., maszyny do pisa-

Serdecznie zapraszamy do byłej siedziby Okręgowej Rady Ad-

twórcy rozumieli, że bez wolnej, samorządnej i niezależnej

i prywatnym, problemach oraz pasjach. Przedmioty prezento-

nia, pierwsze tablice informacyjne.

Adwokatury nie będzie mogło funkcjonować nowoczesne

wane podczas wystawy zostały przekazane nam przez adwo-

Odkryjemy przed Państwem, jak adwokaci poprzez czynie-

katury, jaka już nie istnieje, świat innych narzędzi zawodowych,

i demokratyczne Państwo, dlatego jednym z pierwszych aktów

katów i ich rodziny. Zostały odnalezione w szafach, szufladach,

nie stosownych notatek odnoszących się do poglądów orzecz-

innego otoczenia prawnego, innych ludzi. Świat, który przemi-

prawnych wydanych po odzyskaniu Niepodległości był Dekret

bibliotekach, a nawet na śmietniku. Wszystkie związane są z hi-

nictwa sądowego na tematy prawne przygotowywali się do roz-

nął, ale który stanowi nadal naszą tożsamość, dziedzictwo i któ-

Naczelnika Państwa w przedmiocie statutu tymczasowego

storią adwokatury łódzkiej.

praw. Dotarliśmy do starych gazet, które relacjonowały głośne

ry stworzył podstawowe wartości naszego zawodu i samorządu.

wokackiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 63.
W jej wnętrzach będziemy mogli przenieść się w świat Adwo-

Palestry Państwa Polskiego z 24 grudnia 1918 r. Tę datę przyj-

Na wystawie zobaczą Państwo zdjęcia ukazujące życie łódz-

procesy. Będziemy mogli wrócić pamięcią do tragicznych wyda-

muje się za początek funkcjonowania nowożytnej Adwokatury

kiego samorządu oraz prywatne fotografie adwokatów. Obej-

rzeń, takich jak śmierć Pani Prezes NRA adw. Joanny Agackiej-

Niepodległego Państwa Polskiego.

rzycie Państwo także książki, z których korzystali adwokaci

-Indeckiej i adwokata Stanisława Mikkego w katastrofie smo-

Od tego czasu upłynęło 100 lat. W ramach obchodów Jubi-

w okresie międzywojennym – od Zasad deklamacyi do Zbioru

leńskiej, czy też Pani Dziekan adw. Bożenny Banasik.

leuszu 100-lecia Adwokatury pragniemy nie tylko świętować,

przepisów prawa rodzinnego. Będą mogli Państwo sprawdzić,

Zetkną się Państwo także z początkiem, przebiegiem i koń-

ale również zaprezentować współczesnym adwokatom i społe-

kto wykonywał zawód adwokata w okresie międzywojennym

cem karier zawodowych adwokatów. Zaprezentujemy Pań-

czeństwu historię nowożytnej Adwokatury Polskiej, zawodu ad-

w Łodzi, ilu było w tym czasie adwokatów oraz przekonać się,

stwu archiwalne podania, życiorysy, dokumentację drogi zawo-

wokata i tego, jak zmieniał się na przestrzeni wieku, oraz posta-

że cztery kultury i cztery wyznania znajdowały również odzwier-

dowej, a także nekrologi, którymi żegnaliśmy nasze Koleżanki

kurator wystawy

ci wielu adwokatów łódzkich. Staraniami Dziekana, Okręgowej

ciedlenie w ich pracy. Prezentujemy Państwu pisma procesowe,

i Kolegów.

adw. Michał Wojtysiak

Wystawa będzie otwarta do maja 2019 r.
Zapraszamy!

