Kraków: koncert i spotkanie wielkanocne seniorów
Spotkanie opłatkowe seniorów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie oraz koncert z
okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zorganizowała krakowska izba 23 i 24 marca.
24 marca br. miało miejsce spotkanie opłatkowe seniorów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.
Organizacji podjął się adw. Stanisław J. Jaźwiecki, przewodniczący Konwentu Seniorów. Po kilku
słowach powitania odczytał wszystkim gościom dwa utwory wielkich poetów – Bolesława Leśmiana i
Jana Brzechwy – poświęcone wiośnie, żeby wprowadzić wszystkich w prawdziwie wielkanocny
nastrój.
Głos zabrał również adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie. Życząc wszystkim radosnych i
pełnych ciepła Świąt Wielkiej Nocy, poprosił zgromadzonych o służenie młodszym adwokatom i
innym prawnikom radą i doświadczeniem, również w momentach, kiedy podważana jest racja bytu
samorządu adwokackiego.
– To Państwo, ludzie wielcy, zarówno jeśli idzie o dorobek zawodowy, jak i doświadczenie, możecie
przekonać młodszych prawników, że to organizacja w ramach samorządu gwarantuje wykonywanie
zawodu zgodnie z naczelnymi zasadami etyki i praworządności – mówił dziekan.
Głos zabrał także kapelan senior krakowskiej adwokatury, ksiądz prałat dr Jan Pasierbek,
przypominając wszystkim na czym polega wyjątkowość Świąt Wielkiej Nocy.
Po części oficjalnej wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczne, po czym zasiedli do wspólnego
śniadania.
Koncert „In Memoriam Kodály Zoltán” organizowany przez Konsulat Generalny Węgier w Krakowie
oraz Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbył się 23
marca br. w Klubie Adwokatów przy ul Sławkowskiej 1. Obecni byli pani Konsul Generalnej Republiki
Węgierskiej Adrienne Körmenda i wojewoda małopolski Józef Gawron.
Na wiolonczeli zagrał Jeremy Findlay, a na fortepianie Per Rundberg. Jeremy Findlay to muzyk
światowej sławy, który wystąpił w ponad 40 krajach. Grał w takich salach koncertowych jak Théâtre
des Champs Elysées w Paryżu, Konzerthaus w Berlinie, Mozarteum w Salzburgu, Rudolfinum w
Pradze, Metropolitan Hall w Tokio. Per Rundberg jest absolwentem Royal Academy of Music w
Sztokholmie oraz Yehudi Menuhin School w Anglii. Ma na swoim koncie występy w najbardziej
prestiżowych salach koncertowych świata i nagrania CD i DVD.
Muzycy zagrali utwory: Johann Sebastian Bach SUITA nr 2. d-moll, BWV 1008 na wiolonczelę solo;
Zoltán Kodály SONATA op. 4 na wiolonczelę i fortepian; Zoltán Kodály ROMANCE LYRIQUE na
wiolonczelę i fortepian; Zoltán Kodály MEDITATION ON A MOTIVE OF CLAUDE DEBUSSY; Johannes
Brahms SONATA op. 38 na wiolonczelę i fortepian.
Witając wszystkich zgromadzonych, adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie powiedział, że
koncert jest kolejną okazją do wyrażenia trwającej już od kilkudziesięciu lat przyjaźni między Polską a
Węgrami – również na polu adwokackim. Krakowska Izba Adwokacka ma bowiem stały kontakt z Izbą
Adwokacką w Kecskemét, który to kontakt owocuje współpracą i przyjaźnią.
Szczególne podziękania ORA w Krakowie kieruje do adw. Stanisława Kłysa za wsparcie przy
organizacji koncertu, a także zapowiadanie utworów i erudycyjne opowieści o kompozytorach i ich
muzyce.
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