
 

 

Laudacja dla  

Pana Profesora Adama Strzembosza 

 

W czasach kryzysu autorytetu, moralnej relatywizacji, gdy na pierwszy plan w debacie 

publicznej wysuwa się krzyk i prostactwo oraz brak szacunku dla adwersarza,  

Pan Profesor Adam Strzembosz jest jak latarnia morska, wskazująca kierunek, w którym 

powinien podążać przyzwoity człowiek. 

Pan Profesor jest dla nas wszystkich wzorem do naśladowania jako prawnik, patriota  

i ideowiec. Tę godną pozazdroszczenia postawę wyniósł Pan z domu rodzinnego,  

gdzie panował duch pozytywistycznego patriotyzmu oraz wychowanie oparte o wartości 

chrześcijańskie. To rodzina ukształtowała Pana mocny kręgosłup moralny, niezłomną 

postawę wobec wartości uznanych za najważniejsze. Jest Pan wierny swoim zasadom  

i nie dostosowuje się Pan do sytuacji.  

Za wierność swoim ideałom stracił Pan pracę w stanie wojennym. Od początku istnienia 

„Solidarności” był Pan zaangażowany w jej działalność. Wszedł Pan w skład Prezydium 

Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, a także był w zarządzie Regionu Mazowsze. 

Uczestniczył Pan w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych 

Solidarności, był Pan delegatem na pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ 

„Solidarność”  i za tę aktywność został Pan zwolniony z pracy w Sądzie Wojewódzkim  

oraz z Instytutu Badań Prawa Sądowego.  

Jednak wciąż wspierał Pan swoich kolegów sędziów, aby w tym trudnym czasie 

zachowali się przyzwoicie. Organizował Pan Profesor spotkania, których celem było 

znalezienie rozwiązań umożliwiających uniewinnianie osób oskarżonych w sprawach 

politycznych. Te wysiłki przyniosły efekt. W Sądzie Wojewódzkim w Warszawie,  

w pierwszej instancji niemal w co drugiej sprawie zapadał wyrok uniewinniający, 

podczas gdy w kraju odsetek ten wynosił zaledwie kilka procent.  

Pod koniec lat osiemdziesiątych przewodniczył Pan podzespołowi „Okrągłego Stołu” 

odpowiedzialnemu za opracowanie reform prawa i sądów, w tym tych gwarantujących  

niezawisłość sędziów i niezależność sądów.  



Realizacji postanowień „Okrągłego Stołu” chciał Pan dopilnować już jako podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Funkcję tę objął Pan po pierwszych częściowo 

wolnych wyborach. Jednak nie był to jeszcze dobry czas na skuteczne reformy. 

Jeszcze w czerwcu 1990 roku został Pan powołany na sędziego Sądu Najwyższego, a kilka 

dni później otrzymał Pan propozycję objęcia funkcji pierwszego prezesa  

Sądu Najwyższego. Pragnął Pan aby Sąd Najwyższy odbudował swój autorytet.   

Był Pan orędownikiem lustracji w środowisku sędziowskim, popularyzował korzystanie  

z uprawnień rewizji nadzwyczajnej. Był Pan też inicjatorem budowy gmachu Sądu 

Najwyższego przy Placu Krasińskich w Warszawie, który do dziś jest jednym z najbardziej 

charakterystycznych miejsc na mapie stolicy. 

Nie mniej cenne od dorobku sędziowskiego są osiągnięcia naukowe Pana Profesora. 

Świat prawniczy wiele zawdzięcza Pana pracy dotyczącej karania nieletnich sprawców. 

Tym bardziej, że badania naukowe poparte były praktyką, jaką Pan Profesor zdobył, 

orzekając w wydziale dla nieletnich Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy.  

To doświadczenie obudziło w Panu ducha pedagoga. A dobry pedagog wie, kiedy kara 

za popełnione błędy powinna być surowa, a kiedy łagodna. Zawsze stawiał Pan 

sprawiedliwość nad prawem. I nie chodzi tu o brak poszanowania dla litery prawa,  

ale o indywidualne podejście do każdej sytuacji.   

Od 2015 roku, kiedy władza po kolei zaczęła niszczyć: Trybunał Konstytucyjny,  

Sąd Najwyższy, sądy powszechne, Pan Profesor niestrudzenie walczy o niezależność 

sędziów, niezawisłość sądów, trójpodział władzy i demokrację. Na wiecach ulicznych, 

konferencjach, w mediach cierpliwie powtarza Pan, że trójpodział władzy  

na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą to podstawa demokracji. A demokracja  

to wolność. - Człowiek, którego wolność sprowadzona by była do zera, czułby, że utracił 

własne człowieczeństwo – mówił Pan w jednym z wywiadów.  

Mówi Pan Profesor o sobie: umiarkowany optymista, ale trzeba przyznać, że na sytuację 

w sądach patrzy Pan z wielką wiarą i optymizmem. Na jednym ze spotkań mówił Pan: 

Znajdą się ludzie z wybujałymi ambicjami, chętni do awansu. Ale trudno będzie wpłynąć 

na wszystkich sędziów sądów okręgowych i rejonowych. Sędziowie w indywidualnych 

sprawach, a jest ich 16 milionów rocznie, orzekają zgodnie z prawem, sumieniem.  

I ja w nich wierzę.  

Słynie Pan Profesor z tego, że używa merytorycznych argumentów, zachowuje spokój  

i uprzejmość. Ale potrafi być Pan również niezwykle srogi i dosadny w ocenie.  

Neo-sędziów ostrzega Pan, że w oczach kolegów już zawsze będą „polityczną, ślepą 

agenturą”.  



Panie Profesorze, jest Pan dla nas ‒ jak zaznaczyłem na początku tego wystąpienia ‒ 

wzorem do naśladowania. Jednocześnie nie stwarza Pan dystansu. Jest Pan otwarty  

na każdego rozmówcę, pełen pokory i poczucia humoru. I choć nieraz środowisko 

adwokackie słyszało od Pana cierpkie słowa, to zawsze przyjmujemy je jako pełne 

życzliwości, jako drogowskaz pokazujący kierunek, w którym powinniśmy zmierzać.  

Przyznając Panu Profesorowi Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym – największe 

adwokackie wyróżnienie – chcemy podziękować i oddać hołd wielkiemu człowiekowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 11 czerwca 2022 r.   

 


