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20 kwietnia2}l0 roku, w Krakowie

Mariacka wieza koriczy podarvai godzinq 20.00, za wyglEdaj4cymi rra Rr rrel.. , r''-r''-

Klubu Adwokackiego slychai miarowy stukot korisl<ich kopyt: po trudzie clrria clor,-,zL.r:z

wraca p<rwoli do donru. W takiej oto scenerii tozPoczyna siq wydarzenie, bo nie zrvvkh

koncert tylko. Leclwie dziesigi dni nringlo od straszliwej katastrofy smoleriskiei, w ktorej

Aclw,okatcrra traci najlepszych z nailepszych. Tego wieczoru my(limy tylko o Nich, o Joanrrie

Agackiej-lndeckiej i o St.rrrislarvie Mil<ke, wybitnych adwokatach i wyj4tkowych osobowos-

ciich, kt6re tak nagle, tak nieoczekiwanie odeszlv na zawsze'

Wiecz6r otwiera nieoceniony koleg.t Stanislaw Kl,vs, pomys+oclawca i tlrganizator l<oncer-

tu. Wielu z rlas zna doskonale jego talent i pasjq opowiadania o muzyce, kon.rllozytorach,

wvkorrawcach, instrunrentach i czasaclr powstawania utwor6w. Jednak tego wieczoru iest

inaczej, bo nie muzyka i rnuzycy sq lego bohaterami. Kolega Klys z dysl<retnynr umiarem

rvprowadza przybytych w atmosferq chwili, przypominajqc sylwetki i clokonania Koleg6w,

kt6rych prryrrli5nry rvspomniei. Trudno u.l'ivycii nroment, w kt6rvnl skupione slolt'a

ltrzechodzq w muzyke. Pierwszym z utwor6w jest hiszparisl<a pawana, ktcirel sila wyrazu

i nastr6j tarica 2ycia ze 5mierci4 wywolajq errrocje sluchaczy, kt6re nie opuszcz4 ich clo

korlca. i/y'rret wszyscy ulegai4 czarowi mtrzycznych brzrrieri iwia24cej je harmonii. Arcy-

starannie dobrany reltertuar i lvybitrri wykonawcy uSwiadarniajE sluchaczonr, ze oto maiq

szansg na lek, ktory choi trochg r-rkoi zal. Plyn4 utwory Scarlattiego, Schr-rberta, Dovrlar.rda

i innych, podawarne przez najwv2szej miary wirtuoz6w: Michala Dagy (gitara), Roberta

l(abarg (skrzypce, alt6r,r,ka) oraz Arkadiusza Krupq (ob6j). Ciche zapowiedzi Stanislawa

Klysa sa tak zwiezle,2e obecni ulegaj4 wrazeniu,2e mLrzvka otacza ich nieprzerw.rnie i ze

wizystkich stron. Doprawcly trudno jest w slorvach przekaza( magig wydarzenia, o l<torym

ka2cly zobecnych bgdzie m69l za6wiaclczy( siowem, wzruszenienl, rvspomnieniem. Trr-rd-

no tez wyoltrazii sobie barclziej stosowny i piekny spos6b, w jaki 6rockrwisko adwokackie

nrogloby oclda6 pamigi o Joannie i Stasitt.

ilelacjt,.lnowany ln,ieczitr nalezy clo niezapomniarrych tak samo, jak pozost.rna nieza-

pomniani ci, o kiorych parnigi przyrviodla tu wszystkich obecnych.,Nie rralezy w ollisie

pOminai,2e wyltelniaj4cynri klubowq s.rl9 po brzegi uczestr.rikanriwydarzenia byl nie tylko

lwiat krakowsiiel I kidz(iej ltalestry, ale te2 licznie przybyli profesorowie wielu dyscyplin,

ks. karcl. Frarrciszek Machariki, jak i wiele irrnych znakonrito6ci. Wydarzenie zapisab za-

tem wazna kartg rrie tylko w historii Adw,ol<atury. Ze wzglgclu na arrdytorium oraz wybitny

prtziorl ari;rstvJ,'.11, stalo siq zauwa2alnym wkladenr palestry w l<ultr-rrq naszego kraiu'

Jerzy Naumann
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