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Dnia 29 listopada 1985 r. w Klubie 
Adwokata odbyła się akademia żałobna 
dla uczczenia pamięci Zmarłego. Sala 
była wypełniona po brzegi. Przema
wiali adwokaci: Stefan K o s i ń s k i ,  
Władysław K o s t u r  e k,. Edward K a
l e t a ,  Mieczysław K o s s e k ,  inż Win
centy M i e r z w a .  Adw. Stefan Ko
siński podkreślił związanie adw. Mierz
wy z zawodem adwokata (....posze
dłem na studia prawnicze z zamiarem 
poświęcenia się zawodowi adwokata”) 
i cechy charakteru Zmarłego: skrom
ność, pracowitość, odpowiedzialność za 
podjęte do wykonania zadanie, troska 
o godność zawodu adwokata, wierność

2.

Dnia 11 stycznia 1988 r. Komisja 
Adwokatów Emerytów i Rencistów 
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Krakowie zorganizowała wzorem 
ubiegłych lat ogólne uroczyste spotka
nie noworoczne dla członków Koła i 
ich rodzin oraz dla członków ORA 
i jej pracowników.

Spotkanie zagaił Przewodniczący Ko
ła adw. Edward Kaleta. W części ar
tystycznej wystąpił chór „Bard”, który 
wykonał liczne kolędy i pastorałki. Je
den z członków chóru w zapowie
dziach przedstawił historię tych utwo
rów od najdawniejszych czasów oraz 
ich twórców. Zebrani gorącymi oklas
kami dali wyraz swemu uznaniu dla 
wysokiego poziomu artystycznego wy

ideałom i wiarę w przyszłość. Adw. 
Kosturek poświęcił dużo czasu w 
swym przemówieniu działalności kons
piracyjnej S. Mierzwy w okresie oku
pacji niemieckiej, jego zaangażowaniu 
w pracach ówczesnych polskich struk
tur podziemnych. Adw. Kaleta mówił 
o S. Mierzwie jako działaczu ludowym 
od najmłodszych lat i jego powiązaniu 
z wsią polską. Adw. Kossek wygło
sił napisany przez siebie okolicznościo
wy wiersz dla upamiętnienia osoby 
Zmarłego. Inż. Jacek Mierzwa, syn 
Zmarłego, podziękował w imieniu ro
dziny za udział w pogrzebie i w aka
demii żałobnej.

3.

konania. Występ przyczynił się do 
wzmożenia serdecznej atmosfery, jaka 
potem zapanowała, i było żal, że tak 
szybko minął.

Dziekan ORA adw. Marian Anczyk 
przedstawił najważniejsze obecnie 
problemy adwokatury w skali ogólno
krajowej i naszego regionu. Informacji 
na temat uprawnień adwokatów, wy
nikających z działalności Komisji Soc
jalnej i Funduszu Wzajemnej Pomocy 
udzielił adw. dr Zdzisław Radwanek. 
Nastąpiły tradycyjne życzenia Świą
teczne i Noworoczne przy wspólnej 
herbacie. Nad stroną gospodarczą czu
wała gospodyni Klubu p. Waksmundz
ka.

adw. Stefan Kotińiki

Bardzo liczny był udział adwokatu
ry w manifestacyjnym pogrzebie zna
nego działacza ludowego, bliskiego 
współpracownika Wincentego Witosa — 
adwokata Stanisława M i e r z w y .  Po
grzeb odbył się w Wierzchosławicach. 
Spośród kolegów-adwokatów przema
wiał nad trumną m.in. adw. Zbigniew 
Dyka.

Nawiązaniem do tych uroczystości 
była Akademia w dniu 29 listopada 
1985 r. w Klubie Adwokata w Krako
wie, na którą przybyli koledzy adwo
kaci z dziekanem Izby Krakowskiej 
oraz zaproszeni goście i starzy działacze 
ludowi, by godnie uczcić Zmarłego.

Pierwszy mówca adw. dr Stanisław 
Kosiński przedstawił drogę Stanisława
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Mierzwy do naszego zawodu, kreśląc 
Jego sylwetkę jako wybitnego praw
nika i zarazem od młodości żarliwego 
społecznika, którego bardzo aktywny 
udział w pracaciłr naszego samorządu 
uhonorowano Złotą Odznaką „Adwo
katura PRL”. Wspomniał równiaż adw. 
Kosiński o znanych procesach poli
tycznych lat 30. i 40., w których 
Zmarły był oskarżony i niesłusznie 
skazany.

Dalszy mówca adw. Władysław Kos- 
turek nakreślił — na tle dziejów oku
pacji hitlerowskiej — znaczącą rolę, 
jaką odegrał adw. Mierzwa w ówczes

nym kierownictwie podziemia politycz
nego i w naczelnych władzach ruchu 
ludowego.

Następny mówca adw. Edward Ka
leta podzielił się bardzo osobistymi 
wspomnieniami o Stanisławie Mierz
wie jako o polityku ludowym, bezkom
promisowym w swych zasadach ideo
wych, a zarazem przecież pełnym 
otwartości i szacunku dla odmiennych 
poglądów. W zakończeniu Akademii 
adw. Mieczysław Kossek odczytał 
własny wiersz okolicznościowy, a syn 
Zmarłego serdecznie podziękował w 
imieniu rodziny za przybycie.

adw. Stefan Płatek

Z OSTA TN IEJ CHW ILI

Jak wynika z notatki p t.: Delegaci na X Zjazd („Trybuna Robotnicza” nr 123 
z dinia 27.V.1986 r.), na Wojewódzkiej Konferencji Przedzjazdowej wybrany został 
na delegata na X Zjazid PZPR adiw. Andrzej R a j  p e r t ,  wicedziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej /w Katowicach.

Redakcja składa Kol. Raj perto wi, notabene naszemu korespondentowi, serdeczne 
gratulacje.

SPROSTOWANIE

W nrze 3 „Palestry” z 1986 r. postuluje się niniejszym następujące błędy dru
karskie:

1) na str. 57 w •wierszu 14 od dołu zamiast wyrazu „domy” powinno być „tomy”',
2) na str. 69 w wierszu 15 od góry zamiast wymazów „bardzo zdolny i zdecydo

wany obrońca” powinno być „dowych kongresach socjalistów”.


