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„Muzeum Sądownictwa w  Koźmińskim”

W dniu 29 czerwca 2006 r. o godz. 14 w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 
odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym ab-
solwentom Kolegium Prawa połączone z otwarciem pierw-
szego w Polsce muzeum sądownictwa – „Muzeum Sądow-
nictwa w Koźmińskim”. 

Uroczystość rozpoczął rektor WSPiZ im. L. Koźmińskie-
go prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, który po krótkim sło-
wie wstępnym oddał głos gospodarzowi uroczystości – dziekanowi Kolegium Prawa 
WSPiZ prof. dr hab. Jolancie Jabłońskiej-Bonca. Powitała ona przybyłych gości, wśród 
których byli: Prokurator Krajowy Janusz Kaczmarek, Prezes Izby Karnej Sądu Naj-
wyższego dr Lech Paprzycki, Rzecznik Interesu Publicznego Włodzimierz Olszewski, 
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Stanisław Rymar, prezes Krajowej Rady 
Notarialnej Maciej Woźniak, wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych Elżbieta 
Kwiatkowska-Falęcka, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Michał Redelbach 
i inni. Następnie przedstawiła prezydium oraz poprosiła o wystąpienie inicjatora i 
opiekuna naukowego „Muzeum Sądownictwa w Koźmińskim” prof. dr. hab. Marka 
Kuryłowicza z Katedry Historii i Teorii Prawa WSPiZ. Powiedział on, że tworzone mu-
zeum jest jedyną tego typu placówką na wydziałach prawa w Polsce oraz że będzie 
to pracownia naukowa i dydaktyczna – ośrodek  tętniący życiem poprzez spotkania, 
sesje, dyskusje oraz pracę  badawczą nad dziejami sądownictwa i wymiaru sprawied-
liwości. Wyraził nadzieję, że w przyszłości Muzeum stanie się wizytówką uczelni.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów pierwszym absol-
wentom-magistrom Kolegium Prawa WSPiZ w liczbie 31 osób ze studiów dzien-
nych i zaocznych. Najlepsi absolwenci (Małgorzata Boszko, Kinga Mazur, Milena 
Krzemień) otrzymali wyróżnienia w postaci „Złotego Lauru” .

Po krótkich wystąpieniach gości (prokuratora Janusza Kaczmarka, prof. Cezare-
go Kosikowskiego, adw. Stanisława Rymara, Macieja Woźniaka) oraz wygłoszeniu 
podziękowań przez przedstawicieli absolwentów, przystąpiono do uroczystego 
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otwarcia pracowni historyczno-prawnej „Muzeum Sądownictwa w Koźmińskim”. 
Dokonali tego, wspólnie, rektor WSPiZ prof. A. Koźmiński oraz prof. Witold Kie-
żun, po czym wszyscy udali się do lokalu muzeum celem zapoznania sie z ekspo-
zycją. 

W pracowni-archiwum, jak określił ją jeden z przemawiających, znajdują się 
eksponaty związane z tworzeniem i stosowaniem prawa, parlamentaryzmem, są-
downictwem (dokumenty sądowe, pieczęcie, togi, łańcuchy, wizerunki dawnych 
sal sądowych i budynków sądów, portrety prawników, kodeksy itp.). W przyszłości 
zbiór ten będzie poszerzany. Ofiarodawcami muzeum jest wiele instytucji i osób 
prywatnych. Pewną część eksponatów wypożyczyła Naczelna Rada Adwokacka 
(m.in. togę adwokata z lat 30., tablice adwokackie i przedwojenną tablicę NRA). 
Część eksponatów pochodzi z muzeum tworzonego niegdyś przez adw. Jerzego  
Kurcjusza w budynku Sądu Wojewódzkiego (Okręgowego) w Katowicach, a dziś 
zupełnie rozproszonego. Przekazała je córka sędzia Teresa Kurcjusz. Według za-
pewnień organizatorów muzeum będzie pełnić również funkcję pomocy w na-
uczaniu, a w przyszłości również w badaniach historycznoprawnych. Eksponaty 
będą wystawiane zarówno w ramach stałej ekspozycji, jak i czasowych wystaw 
tematycznych. Muzeum będzie też prowadzić działalność wydawniczą, a pierwsza 
publikacja planowana jest na jesieni 2006 r. Zwrócono się także do wszystkich, 
którzy mogliby pomóc w gromadzeniu zbiorów, o przekazywanie wszelkich przed-
miotów związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej, sądownictwa i całego 
wymiaru sprawiedliwości, a także związanych z nauką prawa. Planowane jest też 
umieszczenie na stronie internetowej WSPiZ zdjęć zgromadzonej kolekcji wraz z 
opisami. Gwarancją powodzenia inicjatywy jest Honorowy Komitet Organizacyjny, 
w skład którego weszli: Rektor WSPiZ prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, prof. dr 
hab. Witold Kieżun oraz prof. dr hab. Leszek Kubicki. 

Uroczystość zamykało zwiedzanie wystawy wypożyczonej przez Krajową Radę 
Notarialną, a poświęconej historii notariatu polskiego, którą przybliżył prezes KRN 
Maciej Woźniak. 
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