
 

 

Laudacja dla  

Pana Mecenasa Edwarda Rzepki 

 

 

Cieszy się Pan wielką estymą i zaufaniem nie tylko w środowisku adwokackim. 

Bezkompromisowy, wierny swoim wartościom i zasadom etycznym, zaangażowany 

społecznik i polityk, znakomity orator.  

W każde podejmowane działania wkłada Pan Mecenas całe swoje serce.  

Czy to wykonując obowiązki adwokackie, czy pełniąc funkcje w samorządzie 

adwokackim, czy też angażując się w życie polityczne.  

W trudnych czasach PRL-u bronił Pan opozycjonistów, był Pan pełnomocnikiem 

internowanych po ogłoszeniu stanu wojennego, a także doradcą NSZZ „Solidarność” 

regionu świętokrzyskiego. Współpracował Pan również z Komitetem Helsińskim.  

Jako społecznik był Pan zaangażowany w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Kielcach, w którym pełnił Pan funkcję wiceprezesa. W 1989 roku zdecydował się Pan 

zostać posłem na Sejm Rzeczypospolitej, aby budować w Polsce ład i demokrację.  

W ławach sejmowych zasiadał Pan przez dwie kadencje, pełniąc między innymi funkcję 

przewodniczącego komisji odpowiedzialności konstytucyjnej.  

Doceniając Pana zasługi i postawę, wielokrotnie powierzano Panu ważne  

dla demokratycznego państwa prawa godności. Był Pan między innymi sędzią 

Trybunału Stanu oraz członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Za działalność publiczną 

został Pan uhonorowany w 2009 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. 

Od początku swojej kariery adwokackiej był Pan Mecenas zaangażowany w pracę  

na rzecz samorządu. Pełnił Pan wielokrotnie funkcję dziekana Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Kielcach, jak również członka Naczelnej Rady Adwokackiej.  

W ostatnich latach bezkompromisowo broni Pan polskiej demokracji i praworządności. 

Na jednym z posiedzeń plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, podczas dyskusji 

dotyczącej treści uchwały w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

z 9 marca 2016 r. przekonywał Pan swoje koleżanki i kolegów: W Polsce trwa wojna 

między praworządnością a „inwazją barbarzyńców”. Musimy wyraźnie i mocno 

opowiedzieć się po jednej z tych stron, a sformułowania użyte w uchwale muszą mieć 



charakter kategoryczny. Ta wypowiedź jest charakterystyczna dla Pana Mecenasa – 

gdyż są sprawy, w których trzeba być kategorycznym.  

W 2021 roku przyznano Panu tytuł Mistrza Mowy Polskiej w ogólnopolskim Konkursie 

Mistrza Mowy Polskiej i Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Nagroda ta jest 

potwierdzeniem znanych powszechnie w środowisku prawniczym talentów oratorskich 

Pana Mecenasa. W swoim przemówieniu podczas Gali Finałowej Konkursu, po raz 

kolejny przemawiał Pan w sposób bezkompromisowy. Mówił Pan wówczas: Zawsze 

myślałem, że niczego się nie boję. Już tak nie myślę. Bo to, czego naprawdę się boję – 

jest blisko. To jest faszyzm. W Polsce. Patrzę na te Marsze Niepodległości, na te hordy 

„prawdziwych Polaków”, „obrońców białej rasy”, rozmaitych rycerzy, wojowników, 

żołnierzy. I boję się. Bo znam historię Niemiec i wiem, jak łatwo przekroczyć pewną 

granicę. Wystarczy nawiedzony, paranoiczny wódz – i niemyślący tłum. Poruszył Pan 

zgromadzonych, którzy być może spodziewali się bardziej neutralnego wystąpienia,  

ale Pan uznał wówczas, że to właściwy moment, aby alarmować, krzyczeć o tym,  

że Polska idzie w złą stronę.   

Szukając jednego słowa, którym można określić Pana Mecenasa, na myśl przychodzi 

słowo „przyzwoitość”. Przypominając życiowe credo profesora Władysława 

Bartoszewskiego – „Warto być przyzwoitym”, można przypisać je i Panu.  

Zawsze wierny swoim wartościom, szanujący drugiego człowieka, z odwagą potrafiący 

nazwać dobro dobrem, a zło złem. To zaszczyt mieć w środowisku adwokackim tak 

szlachetnego człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 11 czerwca 2022 roku 

 


