
 

 

Laudacja dla 

Pana Mecenasa Zbigniewa Orła 

 

 

Nie ma ludzi niezastąpionych. Podobno... Z całą pewnością jednak są tacy, których brak 

jest szczególnie dotkliwy i bolesny. Mecenas Zbigniew Orzeł - adwokat, obrońca, 

autorytet, przyjaciel, mąż, ojciec i dziadek. Każdy inaczej i każdy na swój, własny sposób 

odczuwa dziś Jego nieobecność.  

Zbigniew Orzeł urodził się 14 stycznia 1941 roku. Marzył o medycynie, ale został 

prawnikiem. Studia ukończył w 1964 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Najpierw 

pracował jako radca prawny, a w 1978 roku zdał egzamin sędziowski przed Komisją 

Egzaminacyjną Sądu Wojewódzkiego w Radomiu. W kolejnym roku zdał egzamin 

adwokacki, a po miesiącu został wpisany na listę Izby Adwokackiej w Radomiu.  

Po złożeniu ślubowania rozpoczął pracę.  

W stanie wojennym adwokat Zbigniew Orzeł udzielał pomocy represjonowanym i bronił 

ich praw przed sądami. W odwecie, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa inwigilowali 

i Jego samego, i Jego bliskich. Wywierali presję, zastraszali i grozili. Bez skutku.  

W tym samym czasie mecenas Orzeł angażował się w pracę samorządu adwokackiego. 

We wrześniu 1983 roku został wybrany na członka Okręgowej Rady Adwokackiej  

w Radomiu. Podobnie w 1986 i potem w 1989 roku. Wielokrotnie był też delegatem  

na Krajowy Zjazd Adwokatury. 

Od 1989 roku budował podwaliny demokratycznego państwa prawa. Zaangażował się  

w organizację wyborów w 1990 roku i brał udział w pracach Komitetu Obywatelskiego 

Ziemi Radomskiej. Był też członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. 

Prowadził szkolenia, dzielił się wiedzą, wspierał i pomagał. Przeszło trzy dekady temu, 

podczas I Wyborów Samorządowych do radomskiej Rady Miejskiej,  

był przewodniczącym Komisji Wyborczej, a po wyborach został członkiem Komisji 

Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Rady Miasta Radomia. 

Umiejętnie i sprawiedliwie dzielił swój czas oraz zaangażowanie pomiędzy aktywność 

społeczną, a pracę na rzecz zawodowego środowiska. Od 1992 roku był członkiem 

Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.  

Sześć lat później - uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej został wyróżniony 

odznaką Adwokatura Zasłużonym. 



Przez 13 lat, do 1999 roku, adwokat Zbigniew Orzeł kierował Zespołem Adwokackim  

nr 1 w Radomiu.  Później prowadził własną kancelarię. Przez cały czas doskonalił swoje 

umiejętności i podnosił kwalifikacje. Jeszcze w 2019 roku odbył szkolenie i - na kilka dni 

przed śmiercią - uzyskał tytuł mediatora. Do końca życia pracował. Dawał znakomity 

przykład młodym adeptom zawodu. Uczestniczył w szkoleniach aplikantów 

adwokackich. Był jednym z wykładowców. Przez lata wchodził też w skład komisji 

egzaminacyjnych. 

Mecenas Zbigniew Orzeł całe zawodowe życie poświęcił prawu. Zawsze można było 

liczyć na Jego pomoc i wsparcie. Nikomu nie odmawiał pomocy. Otwarty na ludzi, 

empatyczny, ciekawy świata. Świetnie grał w brydża i w szachy. Pasjonował się historią, 

a na ścianie w Jego pokoju wisiał obraz przedstawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego 

na Kasztance. Relaksował się jeżdżąc na nartach, rowerze czy rozgrywając tenisowe 

mecze. 

Był znakomitym prawnikiem, ale najważniejsze jest to, jakim był człowiekiem.  

Dobry, ciepły, wrażliwy, czasami zasadniczy, czasami surowy - wzbudzał zaufanie, 

szacunek i respekt. Jego żywiołem była dyskusja. Angażował się w nią bez reszty - 

wstawał, gestykulował, odgrywał mini scenki. Przyciągał i skupiał uwagę rozmówcy. 

Czasami dzwonił, ot tak, i mówił: - Chciałem porozmawiać z kimś mądrym. Co myślisz o 

tym czy o tamtym? Mija czas, a wielu ludziom trudno przywyknąć do braku tych 

telefonów. 

Mimo że zapracowany, zawsze znajdował czas dla dzieci i wnuków. Tym ostatnim 

pomagał w nauce języka niemieckiego i zgłębianiu tajników matematyki. Uczył jeździć 

na nartach, zabierał na rowerowe wycieczki.  

Zawsze najważniejsi byli bliscy. Rodzinę stawiał na pierwszym miejscu. I to właśnie  

ta świadomość dawała wszystkim wokół poczucie bezpieczeństwa. Umiał łagodzić spory, 

negocjować, pomagał rozwiązywać problemy. Dotrzymywał umów i danego słowa,  

co dziś wcale nie jest takie oczywiste, dlatego tak trudno się zgodzić z tezą,  

że nie ma ludzi niezastąpionych. 
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