
Koncert Gwiazd i Bal Palestry 2014  w Krakowie 

  

Dnia 11 stycznia 2014 r. w Operze Krakowskiej odbył się tradycyjny Bal 

Palestry AD 2014 zorganizowany tym razem wspólnie przez Naczelną 

Radę Adwokacką oraz Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.  

Tegoroczny Bal Palestry poprzedził  „Koncert Gwiazd”, w którym wystąpili 

wybitni polscy soliści operowi: Małgorzata Walewska, Iwona Sobotka, Ewa 

Marciniec, Ewa Biegas, Wioletta Chodowicz, Małgorzata Oleś Blacha, 

Iwona Socha, Wojciech Śmiłek, Adam Kruszewski, Stanisław Kufluk, 

Tomasz Kuk, Wojciech Gierlach, Rafał Bartmiński oraz obchodzący 

jubileusz 25-lecia pracy artystycznej wybitny polski bas baryton 

Przemysław Firek, który był również producentem Koncertu. Orkiestrę 

Opery Krakowskiej poprowadzili Tadeusz Kozłowski i Tomasz Tokarczyk, 

a całość wyreżyserował i poprowadził Dyrektor Opery Krakowskiej 

Bogusław Nowak. 

Koncert przyćmił wszystkie inne wydarzenia muzyczne, zebrał 

największych polskich artystów operowych na stałe związanych ze 

scenami zagranicznymi, a publiczność po koncercie wiwatowała na 

stojąco. 

Tego wieczoru prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, wręczył 

Przemysławowi Firkowi klucz do bram Krakowa, w dowód uznania dla 

Jego zasług, a prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Andrzej Zwara, 

przemawiając do wypełnionej do ostatniego miejsca widowni podkreślił 

rangę wydarzenia i rolę Adwokatury we wspieraniu inicjatyw kulturalnych. 

Po tym niezapomnianym koncercie, zaproszeni goście udali się na Bal 

Palestry 2014  urządzony w foyer Opery Krakowskiej. 

Adwokatura krakowska miała zaszczyt podjąć znakomitych gości. 

Zaproszenia prezesa NRA i dziekana ORA w Krakowie przyjęli między 

innymi: Andrzej Seremet, prokurator generalny, Jerzy Miller, wojewoda 



małopolski, prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, prof. Wojciech 

Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, senatorowie Bogdan Klich i 

Piotr Zientarski, poseł Wojciech Szarama oraz wiele osobistości ze świata 

nauki, kultury, polityki i sportu.  

Swoją obecnością Bal Palestry zaszczycili członkowie NRA i jego 

Prezydium, prezes WSD, dziekani wielu Izb adwokackich i licznie przybyli 

adwokaci z Krakowa i całej Polski. 

W trakcie balu zasilono konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

licytując szereg ciekawych artefaktów podarowanych przez Okręgową 

Radę Adwokacką, prezesa NRA, Przemysława Firka, artystów biorących 

udział w koncercie i gości balu. Była to pierwsza tegoroczna aukcja        

na rzecz WOŚP w Polsce – licytacja rozpoczęła się bowiem równo             

o północy dnia 12 stycznia 2014 roku.  

Współfinansując koncert i biorąc udział w licytacji na rzecz WOŚP 

adwokaci jeszcze raz potwierdzili, iż używany w stosunku do Nich zwrot 

grzecznościowy „mecenas” znajduje swoje głębokie uzasadnienie.  

Wyjątkowa oprawa artystyczna, świetna muzyka oraz znakomita kuchnia 

sprawiła, że wszystkim udzielił się karnawałowy nastrój. 

Operowy parkiet opustoszał wczesnym rankiem koło godziny 6-tej 

następnego dnia. 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu fotograficznego z Balu na stronach 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie: www.adwokatura.krakow.pl 

 


