
Spotkanie noworoczne i poświęcenie
nowej siedziby Izby Adwokackiej w Lublinie

19. stycznia 2013 roku

W sobotnie popołudnie 19. stycznia 2013 r. członkowie Izby Adwokackiej w Lu-
blinie wraz z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz lubelskich władz zebrali 
się na tradycyjnym noworocznym spotkaniu z JE Księdzem Arcybiskupem Stanisła-
wem Budzikiem w nowym miejscu. Tegoroczna wizyta Metropolity Lubelskiego, od 
lat odbywająca się w siedzibie lubelskiej palestry, miała szczególny charakter, gdyż 
wiązała się z poświęceniem nowo oddanego do użytku kompleksu pomieszczeń biu-
rowych, znajdujących się w wybudowanym w ubiegłym roku biurowcu, w samym 
centrum Lublina – przy zbiegu ulic Żwirki i Wigury, Grottgera i al. Racławickich.

Wymagające jeszcze wielu nakładów, wybrane przez Radę Adwokacką na to uro-
czyste spotkanie – miejsce ma wymiar zarówno realny, jak i symboliczny. Z jednej 
strony stanowi namacalny dowód, że zapoczątkowana w 2010 r. z udziałem Izby Ad-
wokackiej w Lublinie inwestycja, mająca tyluż zwolenników, co przeciwników – zi-
ściła się. Z drugiej zaś strony miejsce to przywołuje refleksje związane z wydarzenia-
mi i działaniami podejmowanymi przez wiele pokoleń adwokatów lubelskich.

Działka przy ulicy Żwirki i Wigury nabyta została przez Radę Adwokacką w Lu-
blinie w przededniu wybuchu II. wojny światowej, niemal 74 lata temu, tj. 21. lipca 
1939 roku. Wówczas leżała na peryferiach Lublina, tuż przy obszernej posesji, zabu-
dowanej Domem Żołnierza Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zwanego 
też Domem Oficera), stanowiącego modernistyczną budowlę wzniesioną z materia-
łów pozyskanych z rozebranej cerkwi stojącej na Placu Litewskim, z pięknym ko-
lumnami o korynckim zwieńczeniu, oddanym do użytku w 1933 roku.

Vis-á-vis Domu Żołnierza, po drugiej stronie małej uliczki Żwirki i Wigury – pod 
numerem 6, w roku 1939 oddano do użytku tzw. dom dochodowy, stanowiący okaza-
łą kamienicę, wybudowaną według projektu wielce zasłużonego dla Lublina architek-
ta Tadeusza Witkowskiego, autora imponującej liczby budowli (m.in. domy przy ul. 
Lipowej, Granicznej, Chopina, pl. Wolności, Jasnej, wille przy Ogrodowej, Głowac-
kiego, Duboisa, szkoły przy ul. Kunickiego i Mickiewicza, dom towarowy PDT przy 
Kapucyńskiej,  budynek  PKO  przy  Krakowskim  Przedmieściu,  gmachy  Wydziału 
Chemii i Fizyki i Biblioteki UMCS, budynki KUL, Collegium Veterinarium przy ul. 
Akademickiej i Głębokiej, budynki Lubelskich Zakładów Graficznych i Cukrowni, 
liczne  kościoły  w Lublinie  i  na  Lubelszczyźnie,  a  także  Pomnik  Legionistów na 
Cmentarzu Komunalnym, odnawiany przez ORA, przy którym adwokaci lubelscy 
spotykają się corocznie 11. listopada).

Pani Halina Danczowska – znawczyni historii Lublina w swej publikacji poświę-
conej dorobkowi architektonicznemu T. Witkowskiego wspomniała, że w oddanej w 
1939 roku do użytku kamienicy przy ul. Żwirki i Wigury 6 – miała mieć biura Rada 
Adwokacka. Dlaczego tak się nie stało – nie wiadomo, natomiast pewne jest, że 21. 
lipca 1939 roku Rada Adwokacka w imieniu Izby Adwokackiej w Lublinie nabyła 
aktem notarialnym działkę budowlaną o powierzchni 826 m2, położoną przy tejże ul. 
Żwirki i Wigury. Akt notarialny podpisał Dziekan adw. Stanisław Kalinowski z za-



miarem wybudowania na tej działce siedziby Rady. Czasy II. wojny, a następnie nie-
mal 45-letni okres PRL nie sprzyjały podejmowaniu przez adwokaturę inicjatywy in-
westycyjnej.  Rozwijające  się  dynamicznie  w  kierunku  alej  Racławickich  miasto, 
świetnie usytuowana działka naprzeciwko Ogrodu Saskiego, w bliskim sąsiedztwie 
budynku komitetu wojewódzkiego PZPR, rodziły obawy, że – w sposób właściwy dla 
władzy komunistycznej – Izba Adwokacka pozbawiona zostanie własności tej nieru-
chomości. Sama działka przez kolejne lata spełniać zaczęła funkcję zadrzewionego i 
zakrzewionego skwerku, z trawnikami przedzielonymi alejkami i ustawionymi przy 
nich ławkami. Na początku lat 80. na położonej obok drugiej prywatnej działce – 
oczywiście  bez  zgody  właścicieli  –  postawiono  pomnik  Henryka  Wieniawskiego, 
przeniesiony następnie pod położony nieopodal nowy budynek Filharmonii Lubel-
skiej.

Przez kilkadziesiąt lat adwokaci lubelscy nie przyznawali się do posiadania tytułu 
własności do nieruchomości, obawiając się wywłaszczenia. Tak było do początku lat 
90-tych, gdy ORA w Lublinie, kierowana przez Dziekana adw. Andrzeja Banaszkie-
wicza, podjęła pierwsze kroki zmierzające do zamanifestowania stosunku właściciel-
skiego Izby Adwokackiej do nieruchomości. Rada Adwokacka opłaciła zaległe zobo-
wiązania z tytułu podatku od nieruchomości oraz zwróciła się do Wydziału Architek-
tury Urzędu Miasta o wydanie warunków zagospodarowania nieruchomości. Zaczęły 
pojawiać się różne pomysły inwestycyjne, ale także propozycje zbycia nieruchomo-
ści. Wreszcie w 2007 roku ORA w Lublinie, kierowana przez Dziekana adw. Stani-
sława Estreicha, mając stosowną zgodę Zgromadzenia Izby, zawarła dość nietypową 
umowę ze spółką RUPES, która nabyła położoną obok działkę. Obie nieruchomości 
stworzyły podstawę dla podjęcia się przez spółkę RUPES i Izbę Adwokacką wspólnej 
inwestycji, której efektem jest nowoczesny biurowiec, zlokalizowany w doskonałym 
miejscu Lublina. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budowany obecnie 
kompleks budynków Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Spotkania Kultur, któ-
re powstaje w miejsce niedokończonego  Teatru w Budowie. Koncepcję architekto-
niczną budynku przy ul. Żwirki i Wigury stworzył inż. arch. Artur Chołdzyński, zaś 
jego twórcze pomysły skonkretyzowało inne biuro architektoniczne.

Zawarta w marcu 2007 roku przez Izbę Adwokacką w Lublinie z firmą RUPES 
umowa stworzyła możliwość rozpoczęcia nietypowego przedsięwzięcia inwestycyj-
nego. Kolejną umowę, modyfikującą pierwszą w zakresie położenia lokali, jakie będą 
przysługiwać  Izbie  (przeniesienie  z  II.  na  I.  piętro)  oraz  rozszerzającą  przedmiot 
umowy o dwa dodatkowe lokale użytkowe o powierzchni ok. 200 m2, wyczerpujące 
całość powierzchni biurowych na I. piętrze budynku, zawarto w lipcu 2012. Przed 
ORA stanęło już tylko sfinalizowanie przedwstępnych umów, co uwarunkowano od-
daniem budynku do użytku, przewidując termin przeniesienia własności na koniec 
2012 roku.

Nasuwa się refleksja o symbolicznym wymiarze wydarzenia, jakie wiąże się z koń-
cem 2012 roku i dniem 19. stycznia 2013 r., gdy do nowych pomieszczeń Izby po raz 
pierwszy zaproszeni zostali członkowie Izby wraz gośćmi w celu obejrzenia nowo 
nabytego przedmiotu własności oraz uczestnictwa w uroczystości poświęcenia, doko-
nanej przez JE Ks. abp. Stanisława Budzika. Doprowadzając do wybudowania siedzi-
by w tym szczególnym miejscu wypełnione zostały zamierzenia naszych poprzedni-



ków, którzy pod przewodnictwem ostatniego przedwojennego Dziekana Izby, zapisa-
nego złotymi zgłoskami w historii Palestry Lubelskiej, adw. Stanisława Kalinowskie-
go, podjęli wizjonerską decyzję o zakupie działki w miejscu, gdzie 74 lat temu koń-
czyło się miasto. Dziekan Kalinowski wraz z Radą przewidywali, że centrum miasta 
przesuwać się będzie w kierunku drogi warszawskiej, że świeżo wybudowany Dom 
Żołnierza Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – stanowić będzie dobre są-
siedztwo dla przyszłej siedziby Izby, dla Rady Adwokackiej w Lublinie. Przewidy-
wano, że w tym miejscu tworzone będzie centrum rozbudowującego się miasta, że 
powstaną zabudowania uniwersyteckie rozwijającego się Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego oraz inne budowle użyteczności publicznej.

Zamierzenia lubelskich adwokatów, aby w tym rejonie wybudować siedzibę Rady 
Adwokackiej wiązały się z bliskim położeniem budynków sądowych. W jednym z 
nich  –  dzisiejszym budynku  Sądu  Rejonowego  Lublin-Zachód  przy  Krakowskim 
Przedmieściu 76,  w dwóch niewielkich i  skromnych pomieszczeniach na parterze 
(późniejsza sala rozpraw nr 1), dzięki życzliwości Prezesa Sądu, znajdowało się przez 
wiele lat biuro Rady Adwokackiej. Dziś, zaledwie o parę minut spaceru od tamtego 
miejsca, znajdzie się, jak można sądzić, nowa siedziba organów Izby Adwokackiej w 
Lublinie. Powierzchnia tego nowego miejsca przekracza 200-krotnie powierzchnię 
biura wynajmowaną w Sądzie.

Jeszcze jedna refleksja historyczna wydaje się być na miejscu: przekazanie Izbie 
Adwokackiej  w Lublinie na własność pomieszczeń na I.  piętrze w biurowcu przy 
zbiegu ul. Żwirki i Wigury, al. Racławickich i ul. Grottgera odbywa się w niemalże 
50.  rocznicę  nabycia  przez  Izbę,  za  czasu  przewodniczenia  Radzie  Adwokackiej 
przez Dziekana adw. Walentego Lipca, lokalu biurowego w budynku przy ul. Grott-
gera 7, co miało miejsce na początku lat 60-tych. W tej siedzibie Izby - (nota bene, w 
jej projektowaniu miał też udział arch. T. Witkowski) – od kilkadziesiąt lat toczy się 
samorządowe życie lubelskiej palestry. Kolejne Rady Adwokackie zagospodarowy-
wały nowoczesną – jak na tamte lata – siędzibę, zmieniając jej wystrój i wyposaże-
nie. Ta rocznicowa refleksja nie może pominąć wspomnienia o wkładzie w stworze-
nie siedziby przy ul. Grottgera 7, jaki wnieśli adwokaci Zenon Pietraszko, Jan Do-
łowski, Adam Jurkiewicz, wspomniany Dziekan Walenty Lipiec, Dziekan Piotr Pyt-
ka, a następnie Dziekan Jerzy Kiełbowicz (kompletna zmiana wystroju wraz z aran-
żacją plastyczną). Dalsze modernizacje lokalu przy ul. Grottgera nastąpiły w okresie 
kierowania adwokaturą lubelską przez Rady pod przewodnictwem Dziekanów Jana 
Czyżewskiego, Andrzeja Banaszkiewicza i Stanisława Estreicha. Modernizacja biura, 
dokonana przez Radę kadencji 2007-2010, która kompletnie zmieniła jego oblicze, 
stworzyła – w dynamicznie rozwijającej się liczebnie Izbie - warunki do funkcjono-
wania samorządu przez ostatnie lata.

W grudniu 2012 – zamykając 2-letni okres inwestycyjny – budynek przy ul.Żwirki 
i Wigury i al. Racławickich został oddany do użytku. W celu wypełnienia inwestycyj-
nych zobowiązań Izby Adwokackiej w Lublinie, zaciągniętych na podstawie dwóch 
umów zawartych w marcu 2007 i lipcu 2012 roku – w dniu 21. grudnia 2012 roku za-
warte  zostały  umowy finalizujące  wcześniejsze  zobowiązania,  w tym umowa,  na 
mocy której nabyta przed 74 laty nieruchomość przestała być wyłączną własnością 
adwokatury lubelskiej. W tym dniu podpisałem wraz z Wicedziekanem ORA adw. 



Lesławem Bindasem akt notarialny, mocą którego przeniesiona została własność tej 
działki na rzecz inwestującej w budowę biurowca spółki RUPES, która – stosownie 
do umowy przedwstępnej z 2007 r., zmodyfikowanej w 2012 r. – tytułem zapłaty za 
działkę przeniosła na rzecz Izby Adwokackiej odrębną własność trzech lokali użytko-
wych o łącznej powierzchni ok. 510 m2 oraz udział we współwłasności odrębnej wła-
sności lokalu garażowego (dający 7 miejsc postojowych). Realizując uchwałę Zgro-
madzenia Izby z 24. marca 2012, na podstawie zawartej 6. lipca 2012 drugiej umowy 
przedwstępnej,  modyfikującej  pierwszą,  uzyskano  jeszcze  dwa dodatkowe  lokale. 
Łącznie Izba weszła w posiadanie ponad 700 m2 powierzchni biurowej na I. piętrze 
biurowca klasy A (wraz z 10 miejscami postojowymi), w budynku o najwyższym 
standardzie użytkowym w Lublinie, położonym w samym sercu miasta.

Z pewnym sentymentem przyjdzie, zapewne, żegnać się z siedzibą Izby przy ul. 
Grottgera, z której korzystały liczne generacje adwokatów lubelskich: tu składaliśmy 
nasze wnioski o wpis na listę aplikantów, odbywaliśmy szkolenia w sali konferencyj-
nej,  zdawaliśmy  kolokwia  i  egzaminy  adwokackie,  składaliśmy  ślubowania,  tu 
wreszcie odbywały się posiedzenia Rady Adwokackiej, Sądu Dyscyplinarnego. Od 
kilku lat, corocznie, na spotkaniach opłatkowych mieliśmy zaszczyt gościć Metropo-
litów Lubelskich z nieodżałowanej pamięci Ks. abp. Józefem Życińskim, a od ub. 
roku Ks. abp. Stanisława Budzika, Prezydentów Miasta, Marszałków i Wojewodów, 
Prezesów Sądów, Szefów Prokuratur, Prezesów NRA i innych wybitnych przedstawi-
cieli lubelskiego i krajowego wymiaru sprawiedliwości i adwokatów z całej Polski. 
Tu odbywały się od lat 60-tych konferencje, szkolenia, jubileusze i inne spotkania 
okolicznościowe, zabawy choinkowe, w których uczestniczyły dzieci ze środowiska 
adwokackiego, nierzadko – przyszli adwokaci członkowie Izby Adwokackiej w Lu-
blinie.

Zwieńczone dziś sukcesem starania o uzyskanie nowych i o najwyższym standar-
dzie pomieszczeń biurowych i sal wykładowych służących Izbie – stanowią zatem 
dalszy ciąg działań, podejmowanych przez kolejne pokolenia adwokatów lubelskich, 
dążących do zapewnienia Izbie Adwokackicj w Lublinie warunków godnych człon-
ków tej Izby.

W tym miejscu pragnę podziękować w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Lublinie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego obiektu. W pierw-
szym rzędzie wypada raz jeszcze przywołać wspomniane wyżej osoby moich Sza-
cownych Poprzedników – Dziekanów Okręgowej  Rady  Adwokackiej  w Lublinie, 
którzy podejmowali działania i patronowali opisanym wyżej wydarzeniom, związa-
nym z nieruchomością przy ul. Żwirki i Wigury. Podziękowania należą się też Na-
czelnej Radzie Adwokackiej za dokonane w styczniu tego roku wsparcie finansowe 
naszego przedsięwzięcia  inwestycyjnego,  a  w szczególności  Prezesowi NRA adw. 
Andrzejowi Zwarze i Wiceprezesowi Jackowi Treli, Skarbnikowi NRA Mirosławie 
Pietkiewicz, Przewodniczącej Komisji Inwestycyjno-Remonotowej NRA adw. Żan-
nie Dembskiej oraz członkom Prezydium NRA i wspomnianej Komisji. Składam też 
podziękowania naszym partnerom – firmie RUPES Sp. z o.o. na ręce jej Zarządu – 
obecnego i poprzedniego, z którym rozpoczęliśmy to przedsięwzięcie, a także firmie 
INTERBUD SA – generalnemu wykonawcy, za dobrą i owocną współpracę.

Dziękuję moim Kolegom: adwokatowi Dariuszowi Pelakowi – za jego pełną po-



święcenia pracę przy negocjacjach, formułowaniu umów i zorganizowaniu bieżącego 
nadzorowania prac budowlanych oraz członkom Okręgowej Rady Adwokackiej  w 
Lublinie – kadencji  2004-2007 – za rozpoczęcie przedsięwzięcia. Członkom Rady 
Adwokackiej, której miałem i mam zaszczyt przewodniczyć w latach 2007-2013 – 
wielkie podziękowanie za zaangażowanie w doprowadzeniu do końca tego najwięk-
szego w historii lubelskiej palestry przedsięwzięcia.

adw. Piotr Sendecki
Dziekan ORA w Lublinie


