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dokonał okolicznościowego wpisu do pamiątkowej księgi, a Dziekan zrewanżował się
kwiatami wręczonymi Małżonce Pana Ministra dr Silvii Böhmdorfer oraz Evie Fuchs,
Kierownikowi Sekcji Spraw Karnych w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości.

Adw. Marek Stoczewski
Sekretarz ORA

Uroczystość odsłonięcia nagrobka-pomnika
Honorowego Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego
ppłk. ad. Edwarda Kalety
W dniu 9 czerwca 2003 r. w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłu-

żonych odbyła się uroczystość odsłonięcia nagrobka-pomnika Honorowego Preze-
sa Polskiego Stronnictwa Ludowego ppłk. adwokata Edwarda Kalety, która zorgani-
zowana została przez Naczelny Komitet Wykonawczy, Zarząd Wojewódzki i Za-
rząd Grodzki PSL, a także przez Ogólnopolski Związek Batalionów Chłopskich.

Uroczystość zgromadziła poczty sztandarowe, Kompanię Wojska Polskiego,
członków władz i przedstawicieli ruchu ludowego z Prezesem PSL Jarosławem Ka-
linowskim na czele. Obecna była też Rodzina Zmarłego przed trzema laty adwoka-
ta Edwarda Kalety. Odsłonięcie nagrobka-pomnika poprzedziło odegranie Hymnu
Państwowego oraz wystąpienia szeregu mówców podkreślających wagę i znacze-
nie postawy życiowej i politycznej, osobowości i czynów Zmarłego, Jego służbę
polskiemu ruchowi ludowemu, wierną zasadom głoszonym przez Wincentego Wi-
tosa, z którym było Mu dane współpracować.

W przemówieniach przewijał się jako ważny – akcent pracy zawodowej adwo-
kata Edwarda Kalety. Najbardziej w wystąpieniu adw. Zbigniewa Dyki, reprezentu-
jącego adwokaturę krakowską. Mówca wspominał między innymi znaczącą rolę
Edwarda Kalety, ze zdaniem którego – podobnie jak i ze zdaniem adw. Stanisława
Mierzwy – liczono się w szeregach adwokackich.

Po modlitwie, odegraniu Roty, hejnału „Śpij Kolego...” przez orkiestrę wojskową,
przy werblach składano wieńce u grobu Zmarłego. Wieniec od Okręgowej Rady
Adwokackiej w Krakowie złożył adw. Zbigniew Dyka.

Przypomnieć się godzi, że sylwetkę adwokata Edwarda Kalety przybliżył Czytel-
nikom „Palestry” adw. Stefan Płazek w numerze 1–2/2001 s. 271.

adw. Stanisław J. Jaźwiecki

Wizyta adwokatów krakowskich na Węgrzech
W ramach blisko czterdziestoletnich kontaktów między Izbą Adwokacką Bács

Kiskun z siedzibą w Kecskemét i Izbą Adwokacką w Krakowie, na zaproszenie ad-
wokatów węgierskich  w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2003 r. przebywała na
Węgrzech delegacja adwokatów i aplikantów adwokackich z Krakowa.

W skład delegacji wchodzili: Dziekan ORA w Krakowie adw. Lech Ławrowski
jako przewodniczący delegacji oraz adwokaci członkowie ORA w Krakowie Jacek
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Kański, Marek Stoczewski oraz Janusz Sobczyk. W ramach delegacji na zaproszenie
kolegów węgierskich udało się też na Węgry dwoje aplikantów, a to: Joanna Troja-
nowska i Wojciech Nartowski.

Po przybyciu do Kecskemét delegacja została w lokalu Izby Adwokackiej przyję-
ta przez dziekana Miklosa Súlyoka oraz członków Rady Adwokackiej. Po przywita-
niu adwokatów polskich przez dziekana Súlyoka ustalony został program wizyty na
dni od 29 maja do 1 czerwca 2003 r., a następnie delegacja polska została zakwate-
rowana w hotelu Arany Homok w Kecskemét, po czym na zaproszenie Węgrów –
wzięła udział w kolacji w nowo otwartej restauracji regionalnej, w czasie której od-
były się powitania oraz pierwsze rozmowy informujące obie strony o sytuacji adwo-
katury na Węgrzech i w Polsce. W rozmowach tych uczestniczyli zarówno członko-
wie Rady Adwokackiej Bács Kiskun, jak też aplikanci węgierscy, którzy zaopiekowa-
li się polskimi kolegami.

Na drugi dzień, tj. w piątek 30 maja br., delegacja polska pojechała do miejsco-
wości Kiskunfélegyháza, gdzie zatrzymała się w tamtejszym hotelu, następnie poje-
chała do miejscowości turystycznej Bugac (ok. 20 km), gdzie odbywało się corocz-
ne Zgromadzenie Adwokatów. W czasie tego Zgromadzenia wygłoszony został
przez prof. Uniwersytetu w Szeged odczyt na temat prawa europejskiego.

Wspólny obiad z członkami Zgromadzenia był okazją do odnowienia dawnych
znajomości i przyjaźni, oraz do wymiany informacji interesujących obie strony.
Wracając z Zebrania delegacja polska odwiedziła miejscowość turystyczną Kiskun-
majsa, gdzie odbyła się kolacja w miejscowej Csardzie, a następnie delegacja wró-
ciła do Kiskunfélegyháza.

Trzeci dzień wizyty upłynął na zwiedzaniu Węgier południowych na trasie Baja
– Mohács – Pécs – Siklós – Villánykövesd. Najbardziej interesującym było zwie-
dzanie miasta Pécs oraz średniowiecznego zamku w Siklós. Miasto Pécs to jedno
z najstarszych, najpiękniejszych oraz najpiękniej położonych miast południo-
wych Węgier. Stare zabytki sięgające czasów rzymskich i piękna zabudowa mia-
sta  wzbudziły prawdziwy podziw członków delegacji. Niezwykle interesująca
jest katedra o 4 wieżach z bogatym wystrojem barokowym. Piękne jest też usytu-
owanie miasta leżącego w kotlinie otoczonej wysokimi wzgórzami Mecsék, zaś
zabudowa miasta jest barokowa z wieloma akcentami secesyjnymi nadającymi
mu szczególnego kolorytu. Pécs to jedno z najstarszych w Europie miast uniwer-
syteckich (powstał on w 1367 roku), jest nadto miastem wielu innych i znaczą-
cych uczelni wyższych technicznych oraz artystycznych. Znajduje się tutaj też
znana na całym świecie fabryka porcelany Zsolnay słynąca zwłaszcza z porcelany
ręcznie malowanej.

Z Pécsu delegacja polska udała się do Siklós, gdzie zwiedziła stary średniowiecz-
ny zamek, zamieniony później na więzienie, a następnie na hotel turystyczny.
W zamku internowani byli polscy oficerowie i żołnierze, którzy przedzierali się do
Armii Polskiej na zachodzie w czasie drugiej wojny światowej. Informuje o tym
dwujęzyczna tablica informacyjna.
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Ostatnim etapem była miejscowość turystyczna Villánykövesd, gdzie po zakwa-
terowaniu w miejscowym hotelu delegacja zwiedziła okolicę, w tym znane i uzna-
ne na Węgrzech piwnice najlepszych win.

W czasie realizacji całego programu odbywały się rozmowy i wymiana informa-
cji na tematy interesujące obie strony, przy czym w czasie Zgromadzenia odbytego
w Bugaczu koledzy nasi zetknęli się również z adwokatami z serbskiego miasta
Nowy Sad, którzy byli oprócz Polaków zaproszeni i którzy dostarczyli wielu infor-
macji na temat sytuacji tamtejszych adwokatów i ich bieżących problemów.

Ostatni dzień członkowie delegacji spędzili na drodze powrotnej do Kraju (trasa
przekraczała 600 km), przy czym niezwykle miłym akcentem było pilotowanie nas
przez kolegów węgierskich przez ok. 200 km aż do trasy prowadzącej wzdłuż Du-
naju poprzez Budapeszt i Vac, następnie Słowację do Krakowa.

Cała wizyta upłynęła w niezwykle serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, która
jest wyrazem naszych kilkudziesięcioletnich już stosunków.

Jacek Kański


