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3–4/2013 z życia izb adwokackich

pomieszczeń, opuszczając lokale przy ul. artura grottgera 7, które służyły lubelskim 
adwokatom przez pięćdziesiąt lat. 

Wypada dodać, że cały budynek ma dziewięć kondygnacji – sześć naziemnych i trzy 
podziemne. lokale ora w lublinie znajdują się na pierwszym piętrze. pozostałe po-
mieszczenia zajęły głównie firmy z branży finansowej, a na górze znajdują się trzy 
luksusowe apartamenty z dostępem do indywidualnych tarasów. z kolei w sąsiedztwie 
biurowca powstaje lubelskie centrum konferencyjne, nowa siedziba urzędu Marszał-
kowskiego i – w miejscu straszącej lublin od lat 70. budowli tzw. teatru w Budowie 
– centrum spotkania kultur. 

Władysław Lutwak

izba wrocławska 
koncert BożonarodzenioWy skaldóW 
tradycyjnie od 6 lat w styczniu, a w tym roku w dniu 6 stycznia, we Wrocławiu, 

w katedrze pod wezwaniem św. jana chrzciciela odbył się koncert kolęd w wykonaniu 
zespołu skaldowie. organizatorem koncertu dedykowanego mieszkańcom Wrocławia 
była ora we Wrocławiu, przy wsparciu katolickiego radia „rodzina”. przybyłych na 
koncert, w tym kapelana adwokatury ks. prałata stanisława pawlaczka, powitał dyrektor 
radia ks. cezary chwilczyński. następnie dziekan ora adw. andrzej Malicki mówił do 
zebranych o zadaniach adwokatury wypełniającej nie tylko ustawowe posłannictwo, 
ale i reagującej na wyzwania społeczne, a z okazji tego niezwykłego wieczoru zapre-
zentował skaldów jako twórców znanych i umiejących się dzielić radością z muzyki 
i słowa, a nawiązując do świątecznego czasu, w jakim odbywa się koncert, i głębi daru 
trzech króli, zacytował słowa jednej z kolęd: ,,z darami, z darami, z darami wszyscy 
[…] by odtajało serce”.

niezwykła sceneria gotyckiego wnętrza z pełgającymi refleksami świateł po srebrnych 
lichtarzach i ramach obrazów, złoceniach drewnianych stall i mistrzowskiego tryptyku 
w ołtarzu głównym, choinki, światełka na nich, a wysoko ledwo widoczne, a jednak, 
nasycone kolory witraży – to wszystko stworzyło podniosły nastrój. sam koncert ko-
lęd z muzyką jacka zielińskiego, słowami do nich leszka aleksandra Moczulskiego 
oraz słowem wiążącym jana Budziaszka – perkusisty skaldów, zagrany stałym składem 
skaldów, wywołał aplauz zebranych, wyrażany długotrwałymi oklaskami po każdym 
z utworów, w tym tradycyjnych kolęd, i śpiewaniem wraz z obdarzonym charyzma-
tycznym głosem jackiem zielińskim. 

na zakończenie koncertu jacek zieliński w imieniu skaldów podziękował dziekanowi 
andrzejowi Malickiemu za zorganizowanie kolejnego koncertu, tym razem w takim 
miejscu i przed tak wielką, spontanicznie i radośnie reagującą wspaniałą publicznością. 
przy zrywających się co chwilę brawach skaldowie wykonali jeszcze kilka szlagierów, 
jak Medytacje wiejskiego listonosza i Kulig. 

Wszystko, co dobre, ma swój koniec. gospodarz katedry ks. inf. adam drwięga, który 
zauważył, że jak jest proboszczem już od 28 lat, to katedra nie oglądała takich tłumów, 
wspólnie z dziekanem ora zakończyli spotkanie ponownym serdecznym podzięko-
waniem obecnym i artystom. 
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Wypada dodać, że ideę koncertu wsparli w tym roku adwokaci: grażyna Biernat, 
andrzej Bryłka, jacek giezek, edward gorzelańczyk, andrzej Hoffman, Barbara jó-
zefowicz-olczyk, agnieszka kleszczyńska, sławomir krześ, dorota kwiecińska-szelc, 
andrzej Malicki, piotr Migaj, roman Mucha, zbigniew piątkowski, zbigniew ścigała, 
jacek Wałęcki, Mariusz Wysocki i anonimowy darczyńca. 

Barbara Józefowicz-Olczyk 
kierownik adwokackiej pomocy prawnej  

świadczonej z urzędu

noWoroczny koncert kolęd, 30 stycznia 2013 r., 
kluB adWokata We WrocłaWiu
W końcu stycznia br. odbył się kolejny noworoczny koncert kolęd zorganizowany 

przez ora we Wrocławiu. Warto także podkreślić, że pod przewodnictwem dziekana 
ora we Wrocławiu adw. andrzeja Malickiego izba wrocławska organizuje koncerty 
kolęd dla wszystkich mieszkańców miasta we wrocławskich kościołach. 

Wśród znakomitych gości koncertu kolęd w klubie adwokata znaleźli się: gość spe-
cjalny – prezes sądu apelacyjnego we Wrocławiu andrzej niedużak, duszpasterz praw-
ników diecezji dolnośląskiej ks. prałat stanisław pawlaczek, seniorzy izby adwokackiej, 
członkowie organów samorządowych, adwokaci i aplikanci adwokaccy. na zaproszenie 
adw. ewy kubickiej-Miłek, przewodniczącej rady klubu adwokata, wystąpili soliści 
opery Wrocławskiej. 

Wspólne kolędowanie odbyło się w wypełnionej po brzegi sali klubu adwokata, 
w miłej i wesołej atmosferze.

Maria Ślęzak


