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100-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie

Zapraszamy do udziału w uroczystościach 100-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie!

Będzie  różnorodnie,  zarówno  uroczyście  i  podniośle,  jak  i  odrobinę  mniej  oficjalnie.
Przeżyjmy wspólnie ten niezwykły i radosny Jubileusz ! 

Motto  obchodów  to  słowa  adw.  Stanisława  Estreicha,  dziekana  ORA  w  Lublinie:
„Pamiętając przeszłość, ufając przyszłości”. 

 29 marca 2019 r.  –  Archikatedra Lubelska, godz. 19.00

Uroczystości rozpocznie Msza Św. w intencji Adwokatury Lubelskiej, celebrowana przez
Jego Ekscelencję ks. abp Stanisława Budzika, członka Komitetu Honorowego obchodów.
Msza będzie miała charakter podniosły i uroczysty. Wezmą w niej udział Dziekani Izb
Adwokackich,  przyodziani  w  togi,  z  łańcuchami  stanowiącymi  symbol  godności
sprawowanej funkcji. Obecność przedstawicieli Izb Adwokackich będzie podkreślona przez
poczty  sztandarowe.  Uroczystość  uświetni  Archidiecezjalny  chór  chłopięco-męski  Pueri
Cantores Lublinenses ze specjalnym repertuarem wielkopostnym.

 29 marca 2019 r. – Trybunał Koronny - elewacja, od godz. 18.00

Dzięki włączeniu się w uroczystości jubileuszowe Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa
Żuka,  w  dniu  29  marca  2019  roku  budynek  Trybunału  Koronnego zostanie
podświetlony  na  zielono –  kolor  adwokatury  wraz  z  wyświetleniem  na  elewacji
informacji o jubileuszu 100-lecia Izby, w geście upamiętnienia ścisłego związku lubelskich
adwokatów z samorządowym Lublinem. 

W ten symboliczny sposób uhonorowani zostaną wszyscy lubelscy adwokaci, którzy zawsze
byli aktywnie obecni w życiu Miasta, niektórzy z nich sprawując doniosłe funkcje – m.in.:
adw. Wacław Bajkowski, adw. Jan Turczynowicz oraz sędzia i adw. Czesław Szczepański to
przedwojenni  prezydenci  Lublina,  adw.  Stanisław  Kalinowski  –  to  prezydent  elekt;
adw. Paweł  Bryłowski  –  prezydent  od  1994r.  czy  adw.  Włodzimierz  Wysocki  –
wiceprezydent od 2007 r.  Ta forma uczczenia ważnej daty z historii  lubelskiej  Palestry
podkreśli  rangę  jubileuszu  i  będzie  stanowiła  intrygującą  informację  dla  mieszkańców
Miasta.

 30 marca  2019 r.  –  Filharmonia  im.  H.  Wieniawskiego,  godz.  10.00 –
16.00

Następnego  dnia  zostaną  Państwo  powitani  na  Gali  Jubileuszowej  100-lecia  Izby
w Filharmonii  im.  Henryka  Wieniawskiego  w  Lublinie.  Wydarzenie  prowadzić  będą
adwokaci Seweryna Sajna - członek ORA Lublin oraz Bartosz Przeciechowski – członek
Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Całość  przygotowanego  programu  ukaże  adwokatów  związanych  z  Lubelszczyzną  od
czasów  kształtowania  się  zawodu  aż  do  chwili  obecnej.  Poznamy  adwokatów  jako
literatów, muzyków i kompozytorów, adwokatów jako twórców oraz jako wykonawców.

W części oficjalnej, w sposób uroczysty celebrować będziemy setne urodziny Izby. Wraz
z towarzyszeniem Akademickiego Chóru Politechniki  Lubelskiej  Gala rozpocznie  się  od
odśpiewania Hymnów Narodowego oraz Unii Europejskiej. 
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Wysłuchamy  wystąpienia  adw.  Stanisława  Estreicha,  Dziekana  Okręgowej  Rady
Adwokackiej w Lublinie oraz  adw. Jacka Treli, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.
Nagrodzimy brawami uhonorowanych odznaką „Adwokatura Zasłużonym” oraz medalami
okolicznościowymi i dyplomami z okazji 100-lecia Izby.

Będziemy mieli  niepowtarzalną okazję wysłuchać  premierowego wykonania hymnu
Izby  Adwokackiej  w  Lublinie,  specjalnie  skomponowanego  przez  adw.  Adama
Załęskiego. 

Mec. Adam Załęski, zanim został adwokatem, ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie
w klasie prof. Joachima Grubicha, a następnie uzupełniał studia organowe w Hochschule fur
Musik w Lubece oraz w Hochschule fur Musik und Theater w Hamburgu. Był laureatem
Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu. Koncertował
w Polsce i za granicą, nagrywał płyty, prowadził kursy mistrzowskie z wykonawstwa muzyki
dawnej i zajęcia dydaktyczne w Instytucie Muzykologii KUL w Lublinie. Posiada doktorat z
wykonawstwa muzyki, który uzyskał na Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie koncertuje
wraz  z  zespołem  The  Snopkers  Ensemble  (wiosną  ukaże  się  płyta  Zespołu),  jak  też
koncertuje na organach.

W dalszej części poznamy historię Adwokatury Lubelskiej oraz nazwiska wybitnych w jej
dziejach adwokatów,  co  przybliży  krótki  wykład adw. Andrzeja  Banaszkiewicza -
b. Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej  w Lublinie  oraz  premierowy pokaz filmu
pt. „Niezależna. O Adwokaturze Lubelskiej”. 

Następnie,  w  części  artystycznej,  koncert  „Adwokaci  –  Poeci  Lubelszczyzny”
zaprezentuje  niekwestionowana  wizytówka  naszego  regionu,  Lubelska  Federacja
Bardów. 

Lubelska  Federacja  Bardów to  zespół  obchodzący  w  tym  roku  20  –  lecie  swojej
działalności, założony w maju 1999 roku przez laureatów najważniejszych festiwali piosenki
artystycznej, w sposobie organizacji swojej pracy przypominający Piwnicę pod Baranami.
Zespół  ma  na  swoim  koncie  10  płyt.  Niezależnie  od  wspólnych  projektów  członkowie
Zespołu  działają  indywidualnie,  współpracują  w  tworzeniu  odrębnych  inicjatyw,  wydają
własne płyty, tworzą muzykę i teksty dla innych artystów. Uhonorowani przez Prezydenta
Miasta Lublin z okazji 700-lecia Lublina. Obok największych gwiazd estrady wzięli udział
w głównym koncercie jubileuszu 700 – lecia, do którego libretto stworzył Jan Kondrak. 

Repertuar  koncertu z  okazji  100–lecia  Izby  Adwokackiej  w  Lublinie  ma  charakter
niepowtarzalny, wyjątkowy. W formie pieśni przedstawiony zostanie  dorobek literacki
wybitnych  poetów  –  adwokatów  Lubelszczyzny,  których  dzieła  ukazują  poezję
polską w jej dokonaniach przełomowych. 

Utwory zostaną wykonane w zróżnicowanej oprawie muzycznej, odwołującej się zarówno
do  klimatu  romansu  cygańskiego,  rocka,  jak  i  klasyków  wiedeńskich.  Te  trzy  główne
dominanty  stylistyczne,  pomyślane  z  pozycji  dzisiejszego  twórcy,  organizują  muzycznie
całość przedsięwzięcia, oddając przy tym w sposób idealny charakter  wyśpiewywanych
tekstów.  Czy wiecie,  co  łączy nestora mowy polskiej,  jednego z  Prezydentów Lublina i
redaktora pisma „Lucifer”? Dowiemy się tego z opowieści Jana Kondraka, którą przeplatane
będą  poszczególne  utwory.  Usłyszymy  takie  nazwiska,  jak  Mikołaj  Rej,  Jan
Kochanowski, Kajetan Koźmian, Bolesław Leśmian, Włodzimierz Antoni Wysocki
czy  Konrad Bielski, którego wiersz zostanie premierowo wyśpiewany specjalnie z okazji
Jubileuszu. Twórcy niepowtarzalni, nietuzinkowi, innowacyjni. Rej – twórca mowy wiązanej,
to  miejsce  startu  wiersza  polskiego.  Kochanowski  –  szczytowe  osiągnięcia  poetyckie
renesansu europejskiego. Koźmian – szczytowe osiągnięcia ody klasycystycznej. Leśmian –
nowatorstwo  leksykalne  polszczyzny,  twórca  neologizmów  oraz  pierwszego  erotyka
sensualnego,  wielozmysłowego.  Bielski,  mentor  J.  Czechowicza  –  wprowadził  treściową
prowokację do poezji. Wysocki – autor nawiązujący do tradycji wielkich bardów, aktualnie
płyta z jego tekstami nominowana jest do plebiscytu Fryderyki 2019. 

Nie może Państwa zabraknąć podczas sobotniej Gali !
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Po Gali zapraszamy na bankiet we foyer Filharmonii, którego punktem kulminacyjnym
będzie tort jubileuszowy z logo Adwokatury.

Zaprezentujemy tu wystawę „Adwokat okiem dziecka”, w której wzięły udział dzieci i
młodzież rodzin adwokackich. Jesteście Państwo ciekawi, jak wyglądamy w ich oczach?
Czy dzieci widzą nas wyłącznie jako osoby poważne ? W togach? Czy egzotycznie, jak
kolorowe ptaki? 

We foyer możliwe będzie także spotkanie i krótka rozmowa z Ewą Bajkowską, autorką
ważnej  dla  Adwokatury  książki  pt.  „Wierni.  Opowieść  rodzinna”,  opowiadającej
o losach  pierwszych  adwokatów  lubelskich  oraz  o  tworzeniu  zrębów  państwowości
polskiej po I wojnie światowej. 

Będziemy  również  mieli  okazję  poznać  Urszulę  Gierszon,  autorkę  książki  „Konrad
Bielski  1902  –  1970.  Życie  i  twórczość”,  która  w  sposób  niezwykle  ciekawy
przedstawiła postać tego adwokata, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.
Przy stolikach obu Pań z pewnością nie zabraknie książek. 

 30 marca 2019 r. – Klub Muzyczny, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
(poziom -1), od godz. 19.00 

Wieczorem  czeka  nas  koncert  charytatywny  „Lecimy  z  pomocą  dla  Damiana”.
Chcemy wesprzeć nastoletniego Damiana w jego codziennych zmaganiach z nieuleczalną
mukowiscydozą (więcej www.damianpawlas.pl). Wpływy z koncertu przeznaczone są na
pomoc dla Damiana. Wstęp – 10 zł.

Specjalnie  z  tej  okazji  zagra  zespół  adw. Jakuba Abramiuka HERBA MICZE oraz
goście: adw. Piotr Kamienobrodzki i Jahdeck & Fat Matthew (CHONABIBE). 

Herba Micze to zespół o niepowtarzalnym stylu, wyróżniający się pozostającymi w pamięci
publiczności  tekstami  i  eksplodującą  podczas  koncertów  energią,  w  połączeniu
z selektywnie dobranymi dźwiękami z pogranicza różnych stylów od roots reggae, przez
dub po dancehall, złożony z doświadczonych muzyków z całej Polski, powstały w Lublinie
w 2008 roku na czele ze swoim wokalistą i autorem tekstów Kubą „Jupik” Abramiukiem, na
co dzień adwokatem w marynarce i z aktówką, a wieczorami z mikrofonem w dłoni. Zespół
poniesie widzów w klimat spokojnego chillout’u. 

Koncert  rozpocznie  jazzowe  intro  w  wykonaniu  mec.  Piotra  Kamienobrodzkiego,
rewelacyjnego  saksofonisty,  absolwenta  Szkoły  Muzycznej  im.  T. Szeligowskiego
w Lublinie  w klasie  saksofonu.  Muzyk  ten  przez  15  lat  związany  był  z  chrześcijańskim
zespołem Gospel Rain. Stale współpracuje z Orkiestrą Tomasza Momota. Uczestnicząc w
różnych  projektach  muzycznych  miał  okazję  grać  u  boku  m.in.  Kasi  Kowalskiej,
Mieczysława Szcześniaka, Urszuli, Krzysztofa Cugowskiego, Piotra Cugowskiego, Wojciecha
Cugowskiego,  Natalii  Kukulskiej,  Beaty  Kozidrak,  Małgorzaty  Ostrowskiej,  Kayah,  Kuby
Badacha, Haliny Frąckowiak czy Marka Piekarczyka. 

Zakończenie koncertu to gościnny występ  Jahdecka & Fat Matthew z  Chonabibe, na
który czekać będą wszyscy fani tej grupy. To muzycy zespołu powstałego w 2009 roku w
Lublinie,  inspirujący  się  hip-hopem,  nowoczesną  elektroniką,  czy  solowymi  wokalizami,
tworzący  trudną  do  ujęcia  w  ramy  muzykę,  łączącą  różne  klimaty,  opartą  o  wielość
instrumentów, sample, syntezatory i beat – box. 

 30 marca 2019 r. – Klub Piękna Pszczoła, Centrum Spotkania Kultur w
Lublinie (poziom 4), od godz. 21.00

Po  koncercie  czeka  nas after  party  w Pięknej  Pszczole  !  Bawimy się  do  rana  w
szampańskich  humorach,  życząc  Adwokaturze  kolejnych  100  lat  !!!
Do zobaczenia !!!
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