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WSTĘP
Wielkość człowieka mierzona jest jego zdolnością do kształtowania otaczającej go rzeczywistości.
Osoby, które to potrafią, uważane są za kreatorów, wizjonerów, porywających innych swoim
entuzjazmem i zapałem. Do takich ludzi należał Andrzej Kremer, naukowiec, dyplomata i
urzędnik, zmarły tragicznie w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.
Urodził się 8 sierpnia 1961 roku w Krakowie, w rodzinie nauczycieli historii. Rodzice wpoili
mu najważniejsze, ponadczasowe wartości: uczciwość, patriotyzm, szacunek dla drugiego człowieka. Atmosfera domu rodzinnego miała też wpływ na jego wybory życiowe: studia prawnicze,
aplikację radcowską i pracę w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Gdy nadszedł pamiętny rok 1989, Andrzej Kremer podjął pracę w odradzającej się polskiej
dyplomacji. Wiedział, że uczestniczy w budowaniu nowego państwa. Przez wiele lat współkształtował polską służbę konsularną. Był między innymi dyrektorem Departamentu Konsularnego
i Konsulem Generalnym RP w Hamburgu. Przyczynił się do wypracowania jej nowej wizji w
momencie, gdy nasz kraj ponownie otwierał się na świat.
Jako dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego Andrzej Kremer czuwał nad zawieraniem
umów międzynarodowych, udziałem Polski w pracach międzynarodowych organizacji oraz restytucją
dóbr kultury. Po objęciu funkcji podsekretarza stanu w 2008 r. nadzorował obszary kluczowe dla
polskiej polityki zagranicznej: sprawy konsularne, prawno-traktatowe oraz politykę wschodnią.
Andrzej Kremer był współpracownikiem bardzo wymagającym, a równocześnie życzliwym i
pomocnym. Jego wiedza i doświadczenie, którymi tak chętnie się dzielił były niezwykle cenne.
Nieraz mogłem się przekonać o tym osobiście.
Obok pracy najważniejsza była dla niego rodzina: żona Maria i synowie Jakub, Maciej i Jan.
Starał się spędzać z nimi każdą wolną chwilę w rodzinnym Krakowie. Lubił aktywny wypoczynek,
w młodości był dobrze zapowiadającym się lekkoatletą. Był miłośnikiem kultury, czemu sprzyjały
jego liczne podróże. Dużo czytał: zarówno pozycje fachowe, jak i literaturę piękną. Uwielbiał teatr
i film: w czasach studenckich uczestniczył w Krakowskim Festiwalu Filmów Krótkometrażowych.
Życie Andrzeja Kremera zasługuje na utrwalenie w pamięci. Wierzę, że przyczyni się do tego
niniejsza Księga Pamiątkowa, przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie
z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poświęcona jest ona obszarom
szczególnie bliskim Andrzejowi: prawu rzymskiemu i prawu międzynarodowemu publicznemu.
Zawiera także notki wspomnieniowe jego przyjaciół i najbliższych współpracowników.
Redakcji naukowej tomu podjęli się ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Sarkowicz i
Maciej Szpunar. Pomógł im w tym entuzjazm wobec przedsięwzięcia ze strony środowisk akademickich.
Dziękując uczonym za tę niezwykłą publikację, jestem przekonany, iż droga życiowa Andrzeja
Kremera będzie wzorem dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych
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