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nie tylko muzyka i poezja mają się w klubie adwokatów doskonale, gdyż prace, które 
miałem przyjemność oglądać, są naprawdę interesujące.

drugą część koncertu rozpoczęła Sonata Arpeggione Franciszka Schuberta. bardzo 
ciekawego wyboru dokonał mecenas Stanisław kłys, gdyż jest to utwór napisany na 
wiolonczelę i fortepian, który tym razem został wykonany w opracowaniu na altówkę 
i gitarę klasyczną. robert kabara i michał nagy. Po prostu przepięknie. Czy mam za-
pewniać o entuzjazmie Publiczności? myślę, że to zbyteczne. dodam jedynie, że bardzo 
trudno zapomnieć taki duet.

Tkanina i Przesłanie pana Cogito. dwa wiersze zbigniewa Herberta. znowu prof. malak 
wspiął się na wyżyny sztuki recytacji. otrzymaliśmy słowa w formie czystego przesłania. 
jestem pewien, że słuchając takiej interpretacji, nikt na sali nie pomyślał o tych, którzy 
drugi z tych wierszy, bez zrozumienia jego treści, traktują jako narzędzie politycznej 
agitacji. wielkie wzruszenie, wielkie oklaski. 

zanim zabrzmiał finałowy utwór koncertu, mecenas kłys ukłonił się z wielkim usza-
nowaniem pani krystynie kwiatkowskiej, wdowie pod generale bronisławie kwiatkow-
skim, który również zginął w katastrofie smoleńskiej. 

wszyscy artyści uczestniczyli w wykonaniu Arii Cantilena z Bachianas brasileiras Hecto-
ra Villa-lobosa i uczynili to z wielkim sercem, demonstrując równocześnie swoje wielkie 
umiejętności. każda nuta tego przejmującego utworu przesycona była tęsknotą. zanim 
rozległy się gromkie brawa, na chwilę jakże istotną zapanowała idealna cisza, która 
jest dla artystów komplementem największym, gdyż wyraża żal, że utwór dobiegł już 
końca.

Potem obdarowani bukietami róż artyści kłaniali się długo i zrewanżowali się bisem. 
było to Aqua e vino egberto Gismontiego.

mecenas Stanisław kłys, kończąc ten piękny wieczór, zapewnił, że adwokatura za-
wsze będzie pamiętać o tych, którzy wtedy odeszli.

nad krakowskim rynkiem wirował śnieg. Pomyślałem, że o ile śmierć ma być może 
białe, świdrujące ślepia, o tyle nadzieja ma mądre, dobre i uśmiechnięte oczy nieza-
pomnianej mecenas ruth buczyńskiej. że tyle nadziei w muzyce i słowie. Pomimo 
wszystko.

Leszek Wójtowicz

Odznaczenia adwokata Wiesława Ułanowicza

adwokat wiesław ułanowicz z izby warszawskiej został odznaczony w dniu 9 marca 
2012 r. krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski, w lutym br. otrzymał zaś od-
znakę za wybitne zasługi dla związku kombatantów rzeczypospolitej Polskiej i byłych 
więźniów Politycznych. 

Prezes nra w liście gratulacyjnym przesłanym mecenasowi ułanowiczowi podkreślił 
patriotyczną postawę życiową oraz ogromne zasługi dla środowisk kombatanckich. 

Red.


