
 

 

Laudacja dla  

Pana Mecenasa Rajmunda Żuka 

 

O adwokacie Rajmundzie Żuku można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że kocha 

Adwokaturę, której poświęcił całe swoje zawodowe oraz samorządowe życie.  

Dla Niego Adwokatura to przede wszystkim powołanie i pasja, a nie tylko sposób zarabiania 

pieniędzy. 

Panie Mecenasie, wykonywania zawodu i miłości do niego uczył się Pan od najlepszych:  

przede wszystkim od swojego Ojca - adwokata Józefa Żuka oraz od swojego patrona adwokata 

Stanisława Ochockiego. Są oni do dzisiaj dla Pana wzorami, o czym świadczy to, jak często  

i z jakim szacunkiem Pan ich wspomina.  

Poza pracą zawodową całym swoim sercem zaangażował się Pan Mecenas w pracę 

samorządową, którą traktował Pan jako wielkie wyróżnienie i zaszczyt: był Pan rzecznikiem 

dyscyplinarnym ORA w Olsztynie, a w latach 1989-1995 przez dwie kadencje dziekanem ORA  

w Olsztynie, aż do roku 2016 nieprzerwanie był Pan członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, 

pełniąc w niej przez wiele lat odpowiedzialne funkcje, m.in. przewodniczącego Komisji 

Inwestycyjno-Remontowej, a następnie przewodniczącego Kapituły ds. odznaczeń.  

Staż Pana Mecenasa w Naczelnej Radzie Adwokackiej, łącznie z okresem, kiedy zasiadał Pan w 

niej jako dziekan ORA w Olsztynie, wynosi aż 27 lat i jest jednym z najdłuższych w historii polskiej 

Adwokatury. Nieprzerwanie od roku 1995 był Pan wybierany przez Zgromadzenie Izby 

Adwokackiej w Olsztynie jako delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury, na których wielokrotnie 

zabierał Pan głos na tematy ważne dla całego naszego środowiska. 

Dzięki działalności Pana Mecenasa jako przewodniczącego Komisji Inwestycyjno-Remontowej 

wiele izb adwokackich otrzymało od Naczelnej Rady Adwokackiej wsparcie finansowe na swoje 

inwestycje, które do dzisiaj służą członkom tych izb.  

W Pana sercu głęboki ślad zostawił Dom Pracy Twórczej Adwokatów w Grzegorzewicach. 

Bardzo Pan lubił tamtejsze posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej. Do tego ośrodka 

przyjeżdżał Pan także z innych okazji. Mocno zabiegał Pan o utrzymanie tego miejsca w rękach 

polskiej Adwokatury. Tam nawiązał Pan liczne przyjaźnie z wybitnymi przedstawicielami polskiej 

Palestry.  

Panie Mecenasie, do swojej pracy zawodowej i samorządowej podchodzi Pan z najwyższą 

starannością, sumiennością i oddaniem. Może Pan o niej mówić długo i pięknie, a Pana 

wystąpienia są wzorem dla innych. Jest Pan bowiem wybitnym krasomówcą.  



Kiedy Pan przemawia swoim czystym, donośnym głosem, z dykcją godną utalentowanego 

aktora, wszyscy słuchają Pana z najwyższą uwagą. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się Pan Mecenas z innymi.  

Od ponad 35 lat jest Pan wykładowcą i egzaminatorem aplikantów adwokackich Izby 

Olsztyńskiej. Przez wiele lat był Pan egzaminatorem z prawa karnego na państwowym 

egzaminie adwokackim. Nadal szkoli Pan aplikantów adwokackich i egzaminuje ich  

na kolokwiach i sprawdzianach. Jest Pan Mecenas dla nich niekwestionowanym autorytetem 

nie tylko w zakresie prawa karnego, ale także w zakresie etosu i deontologii zawodu adwokata.  

Cały czas interesuje się Pan Mecenas samorządem adwokackim i bardzo przeżywa to, co się  

w nim dzieje. Wielka, samorządna i niezależna adwokatura była i jest dla Pana wartością,  

o którą zawsze należy walczyć i starać się o jej utrzymanie. Dał Pan temu wyraz m.in. w roku 

2010, kiedy ówczesna władza podjęła próbę połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego 

wbrew woli tych samorządów. To wtedy z inicjatywy Pana Mecenasa został zwołany 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury, który w dniu 6 marca 2010 r. jednoznacznie  

i stanowczo sprzeciwił się takiemu pomysłowi i ostatecznie władze od niego odstąpiły. Dzisiaj  

z równym niepokojem patrzy Pan Mecenas i negatywnie ocenia działania władzy zmierzające 

do ograniczenia niezależności i samorządności polskiej Adwokatury. 

Za swoją działalność adwokacką został Pan w 2011 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem  

za Długoletnią Służbę i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur”. 

Jednak dla Pana Mecenasa największą wartość zawsze miały i mają odznaczenia samorządowe, 

a mianowicie przyznana przez Prezydium NRA odznaka „Adwokatura Zasłużonym”  

oraz ta obecna – przyznana w 2021 roku przez Krajowy Zjazd Adwokatury „Wielka Odznaka 

Adwokatura Zasłużonym”. Jest Pan pierwszym i do tej pory jedynym adwokatem Izby 

Olsztyńskiej, wyróżnionym tą najwyższą odznaką Adwokatury.  

Jest to wyróżnienie w pełni zasłużone, bowiem Pan Mecenas zawsze walczył o silną, niezależną 

i samorządną Adwokaturę, której etos i tradycja pozwala zrozumieć teraźniejszość i z nadzieją 

patrzeć w przyszłość. Osoby, które dobrze znają Pana Mecenasa, wiedzą, że Adwokatura – obok 

Rodziny - jest miłością Pana życia.  

Przyznanie Panu „Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym” pokazuje, że jest to uczucie  

w pełni odwzajemnione. 

 

 

Katowice, 11 czerwca 2022 r.  


