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Słowo wstępne
Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie. 

Julian Tuwim

Myśl ulubionego poety Jubilata, sądząc po Jego opracowaniach naukowych i pismach 
procesowych, towarzyszy Mu przez całe życie zawodowe i prywatne. Pan Profesor tworzy 
teksty syntetyczne, pozbawione zbędnych ozdobników, w których zawsze w zadziwiający spo-
sób potrafi ująć istotę rzeczy.

I tak też odnosi się do wszystkich problemów – bierze je za rogi i rozwiązuje w oczywisty 
sposób, bez uników i niedomówień. Jubilat często mówi rzeczy niepopularne, ale ważne. Nie 
biegnie za tłumem, ale zachowuje swój osąd sytuacji. Dyskutować z Nim to przyjemność, 
szanuje przeciwnika i zawsze stosuje szlachetne metody walki. To postawa coraz rzadziej spo-
tykana, a przez to tym cenniejsza. 

Jednocześnie Pan Profesor to osoba niezwykle pracowita, pełna ciepła i życzliwości, za-
wsze gotowa do pomocy, niezależnie od pory dnia i okoliczności. Człowiek, który zawsze do-
trzymuje słowa i pamięta o potrzebach innych. 

Mamy zaszczyt współpracować z Jubilatem jako naukowcem, ale przede wszystkim jako 
Człowiekiem. Możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy Jego wychowankami i zawdzięczamy 
Mu bardzo wiele.

Z jednej strony to ogromne wyróżnienie, a z drugiej strony wielkie wyzwanie – pracując 
z Panem Profesorem nie można pójść na skróty, nie można nie szanować drugiego człowie-
ka. Podejmując w swoim życiu trudne decyzje, wychowanek Pana Profesora zawsze myśli, co 
by Pan Profesor zrobił w takiej sytuacji, a wtedy wybór staje się oczywisty, choć zazwyczaj nie 
najłatwiejszy.

Składamy tę Księgę na ręce Jubilata jako wyraz naszego uznania dla Jego dorobku, po-
dziękowań za lata wspaniałej współpracy, która wciąż – dzięki niezwykłej pracowitości Jubila-
ta – doskonale się rozwija. Bez Pana Profesora nasze życie zawodowe, a często również i pry-
watne, nie byłoby źródłem takiej satysfakcji i poczucia dobrze wypełnianych obowiązków.
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Pan Profesor Andrzej Antoni Zieliński urodził się w dniu 14.11.1939 r. w Poznaniu jako 
syn Antoniego i Heleny z d. Kubackiej. Ojciec Pana Profesora był nauczycielem księgowości i ra-
chunkowości w Liceum Handlowym w Poznaniu, a także cenionym biegłym sądowym w tych 
dziedzinach. Matka Pana Profesora uczyła religii w parafii św. Jana Vianey w Poznaniu.

W dniu 3.3.1940 r. wraz z rodzicami mały Jędruś został osadzony w obozie hitlerow-
skim Poznań Główna (Lager Glowno-Posen Ort). Według danych historycznych w obozie tym 
zmarło kilka tysięcy dzieci z powodu panujących tam warunków. Jako jeden z nielicznych 
dzieci w wieku niemowlęcym, Jubilat przeżył obóz – wyłącznie dzięki dzielności i zaradno-
ści swojej mamy. Następnie rodzina Państwa Zielińskich została przymusowo wysiedlona do 
tzw. Generalnej Guberni, do Sanoka. Po krótkim czasie z Sanoka rodzina znów przeniosła się 
– tym razem do Tarnowa, gdzie mieszkała przez cały okres okupacji niemieckiej. Ze względu 
na pobyt w obozie hitlerowskim Pan Profesor ma uprawnienia osoby represjonowanej.

Tuż po wyzwoleniu Poznania, w pierwszych dniach marca 1944 r. wraz z rodzicami 
i dwiema siostrami, które urodziły się w czasie wojny, Pan Profesor powrócił do Poznania. 
Podróż koleją z Tarnowa do Poznania trwała trzy doby, w otwartych towarowych wagonach 
– w czasie mroźnej zimy. 

We wrześniu 1946 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej Nr 17 w Poznaniu, którą 
ukończył w czerwcu 1953 r. Następnie we wrześniu 1953 r. rozpoczął naukę w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Kantego w Poznaniu, później przemianowanym na im. Marci-
na Kasprzaka. W 1956 r. liceum to zajęło pierwsze miejsce w rankingu liceów ogólnokształ-
cących w Polsce. Jednym ze wspomnień Jubilata z wczesnej młodości jest dwutygodniowa 
wycieczka, na którą pojechał wraz z grupą kolegów w nagrodę do ówczesnej Czechosłowacji. 
Ciekawostką było to, że paszportem (zbiorowym) była kartka papieru formatu A4 z wypisa-
nymi nazwiskami uczestników wycieczki, ostemplowana pieczątkami stosownych organów. 

Po zdanej w 1957 r. maturze, w październiku tego roku Jubilat rozpoczął studia na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jubilat od czwartego roku 
studiów uczęszczał na proseminarium z postępowania cywilnego, prowadzone przez Prof. 
Władysława Siedleckiego, u którego również zdał egzamin z tego przedmiotu. Wskutek zakazu 
pracy na więcej niż jednej uczelni, Prof. W. Siedlecki po ostatnich egzaminach w 1961 r. musiał 
zrezygnować z pracy na stanowisku kierownika Katedry Postępowania Cywilnego w Poznaniu 
i pozostał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Katedrę Postępowania Cywilnego ob-
jął po nim Prof. Edmund Wengerek, u którego seminarium magisterskie Jubilat ukończył obro-
ną pracy magisterskiej pt. „Zażalenie w postępowaniu nieprocesowym” w maju 1962 r.

Od lipca 1962 r. Jubilat podjął pracę w Miejskim i Powiatowym Komitecie Stronni-
ctwa Demokratycznego w Poznaniu, jednocześnie odbywając pozaetatową aplikację sądową. 
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W maju 1964 r. przeniósł się wraz z żoną i synem do Szczecina. W Szczecinie kontynuował 
pracę w Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego i jednocześnie aplikację 
 sądową. 

We wrześniu 1964 r. Jubilat zdał egzamin sędziowski, a w lutym 1966 r., po zdanym eg-
zaminie radcowskim, podjął na 1/2 etatu pracę w charakterze radcy prawnego, będąc apli-
kantem adwokackim. Aplikację adwokacką ukończył zdanym w marcu 1969 r. egzaminem 
adwokackim. Od 3.5.1969 r., po złożeniu przyrzeczenia adwokackiego rozpoczął praktykę 
adwokacką w Zespole Adwokackim Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim, a od lipca 1972 r. 
– w Zespole Adwokackim Nr 6 w Szczecinie. Niezwłocznie po otwarciu możliwości usta-
wowych – z dniem 1.9.1991 r. otworzył własną kancelarię adwokacką w Szczecinie. Dał 
się poznać jako doskonały pełnomocnik procesowy, był jednym z najlepszych adwokatów 
w Szczecinie, specjalizujących się w sprawach rodzinnych. 

W dniu 1.4.2013 r. Pan Profesor zakończył praktykę, przechodząc na emeryturę jako je-
den z wybitnych nestorów szczecińskiej adwokatury. 

Praca w zawodzie adwokata dawała Jubilatowi zawsze dużo satysfakcji, jednak – jak wspo-
mina – pozostawał mu pewien niedosyt intelektualny. Dlatego po ustabilizowaniu sytuacji 
zawodowej i rodzinnej zaczął publikować artykuły i opracowania o charakterze naukowym. 
W dniu 21.12.1976 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na UAM w Poznaniu. Pro-
motorem rozprawy doktorskiej pt. „Opiekun w postępowaniu cywilnym” był Prof. Edmund 
Wengerek.

Godząc przez wiele lat pracy praktykę z działalnością naukową, Jubilat przygotował roz-
prawę habilitacyjną „Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ma-
jątkowej małżeńskiej”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał 
w dniu 24.5.1994 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Zarówno w przewodzie doktorskim, jak i habilitacyjnym wszystkie ustawowe głosowania 
na radach wydziału zapadły jednomyślnie.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego otworzyło szczególnie pracowi-
ty okres w życiu Pana Profesora. Od tej pory musiał połączyć praktykę adwokacką nie tyl-
ko z pracą naukową, ale również z pracą dydaktyczną. W tym okresie Pan Profesor zajmował 
(i zajmuje) stanowisko profesora nadzwyczajnego w wielu wiodących polskich uczelniach 
publicznych i prywatnych, w tym na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. W tym okresie życia Jubilat w całej pełni mógł realizować przejęte od 
Prof. Edmunda Wengerka motto, zgodnie z którym nauka powinna służyć praktyce.

Główne obszary zainteresowań naukowych Pana Profesora to koszty postępowania, środ-
ki zaskarżenia oraz różne aspekty materialnoprawne i procesowe spraw rodzinnych. Jubilat 
jest Autorem ogromnej liczby artykułów, glos, komentarzy i monografii, w których nie ucie-
ka od tematów trudnych i kontrowersyjnych. 

Uczelnia to nie tylko nauka, ale przede wszystkim społeczność. Pan Profesor ten aspekt 
swojej pracy zawsze traktuje bardzo poważnie. Jego seminaria magisterskie były i są w dal-
szym ciągu oblegane zarówno ze względów merytorycznych, jak i z tego powodu, że jego re-
lacje ze studentami są oparte na wzajemnym szacunku. Profesor wychował wiele osób, które 
obecnie mogą się poszczycić stopniami doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych, 
bądź też odnoszą ogromne sukcesy w trudnych profesjach prawniczych. Jubilat jest sprawied-
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liwym i niezwykle dbałym o szczegóły recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyj-
nych. Dobro, którego młodzież akademicka i naukowa nieustannie doświadcza od Pana Pro-
fesora powraca do niego, czego wspaniałym przejawem jest liczba autorów, którzy nadesłali 
swoje prace do tej Księgi i pełne życzliwości słowa, z jakimi spotkali się jej redaktorzy. 

Życie Jubilata nie zamyka się tylko w obszarze adwokatury i nauk prawnych. Pan Profe-
sor jest erudytą, kolekcjonerem sztuki i ciekawych bibelotów. Naturalną konsekwencją Jego 
niezwykle pogodnego usposobienia jest niezwykła znajomość dowcipów żydowskich, które 
Pan Profesor zbiera. Jubilat uwielbia literaturę, a przede wszystkim sięga do twórczości Juli-
na Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Jana Sztaudyngera. Inne Jego pasje to opera 
i operetka. 

Pan Profesor jest zapalonym turystą, uwielbia piesze wycieczki. To niewątpliwie pasja ży-
cia, bo przecież Jubilat był najmłodszym, czternastoletnim licencjonowanym przewodnikiem 
po Poznaniu! 

Ostatnią pasją, której nie sposób przemilczeć jest sport. Niewiele osób wie, że Pan Profe-
sor był bardzo utalentowanym szermierzem. Odnosił sukcesy na szczeblu ogólnopolskim, ale 
musiał dokonać wyboru między nauką a sportem. I tak polski sport stracił medalowego spor-
towca, a palestra zyskała wybitnego adwokata. 

Centrum życia Jubilata jest i była rodzina. Ma dwóch synów, siedmioro wnucząt i dwie 
prawnuczki. Wnuki przez Pana Profesora są rozpieszczane i kochane, poświęca im wiele czasu 
i daje im bardzo dużo ze swej mądrości i życzliwej postawy wobec ludzi.

Ad multos annos Mistrzu!

prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
prof. UKSW dr hab. Grzegorz Jędrejek 




