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Wprowadzenie
Doktorzy Józef Kremis i Jerzy Strzebinczyk, ostatni uczniowie profesora Jana Kosika, realizowali w swojej działalności naukowej podstawowe zasady, jakimi kierował
się ich mistrz. Są nimi rzetelność i pracowitość w badaniach oraz kreatywność wyrażająca się w prezentowaniu niepopularnych niekiedy poglądów przy opracowaniu ich wyników. Takie podejście zagwarantowało trwałość ich wkładu w polską naukę prawa prywatnego.
Realizacja tych zasad zapewniła im szacunek studentów i kolegów, dla których
– jak dla redaktorów tego tomu – stanowili wzorce zarówno naukowca i nauczyciela
akademickiego, jak i postawy życiowej cechującej się życzliwością i otwartością na innych. Szczególnie trudne do naśladowania jest połączenie rzetelności oceny cudzej pracy z autentyczną empatią, mającą źródło w szacunku do innych ludzi.
Nie było to łatwe zadanie zawodowe i życiowe, zwłaszcza że Józef Kremis długo
i poważnie chorował. A przy tym wiele lat aktywności naukowej prawie całego pokolenia nauczycieli akademickich, do którego zaliczają się obaj Doktorzy, przypadło na
okres przełomu ustrojowego, co wiązało się z gwałtownym poszerzeniem zakresu zadań
dydaktycznych stojących przed polskimi nauczycielami akademickimi w związku z nadrabianiem różnego rodzaju zaległości z okresu PRL. Wydaje się już niemożliwe, żeby
jakiekolwiek przyszłe pokolenie nauczycieli akademickich wypromowało tylu swoich
studentów na prawników. Doktorzy, którym poświęcamy ten tom, sprostali tym wyzwaniom z nawiązką i można jedynie wyrazić żal, że Józef Kremis odszedł zbyt wcześnie,
a Jerzy Strzebinczyk jest aktualnie na emeryturze.
Opracowanie to nie ma jednak na celu bezpośredniej oceny wartości wkładu naukowego czy dydaktycznego Józefa Kremisa i Jerzego Strzebinczyka. Stanowi przede wszystkim akademicki sposób na wyrażenie przez cały zespół autorów wdzięczności za to, że
przez zbyt krótki dla nas czas mogliśmy cieszyć się ich koleżeństwem i przyjaźnią.
Julian Jezioro
Krzysztof Zagrobelny
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