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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


