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Profesor Józef Andrzej Straburzyński 
(1940–2011) 

 

To był mroźny, poniedziałkowy poranek 24 stycznia 2011 r. Odebrałam tele-

fon w trakcie konsultacji na Uniwersytecie Gdańskim. Niespodziewanie dotarła 

do mnie smutna prawda: Profesor Józef Andrzej Straburzyński nie przyjdzie już 

na wykład… Nigdy.  Zmarł 23 stycznia 2011 r.  

Wspominam Go jako osobę skromną, obdarzoną rozległą wiedzą z zakresu 

prawa międzynarodowego publicznego i wybitnie specjalistyczną znajomością 

zagadnień międzynarodowego prawa morza. Miał szczególne poczucie humoru. 

Przyjaciele i znajomi doceniali Jego błyskotliwość, która ujawniała się nawet  

w zwyczajnej, prostej rozmowie. Cenił sobie spokój. Profesor Józef Andrzej 

Straburzyński do końca życia był postacią z kręgu tych szczególnych i nieba-

nalnych ludzi nauki, którzy nie absorbują swoją osobą otoczenia ponad miarę.  

W kilku słowach poświęconych sylwetce Profesora należy wspomnieć Jego 

drogę. Józef Andrzej Straburzyński urodził się w 1940 r. w Poznaniu. Studia 

prawnicze ukończył w 1964 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 1970 r.  
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uzyskał stopień doktora nauk prawnych na tej samej uczelni. Dziesięć lat póź-

niej, w 1980 r., otrzymał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 października 1970 r. był zatrudniony  

w Uniwersytecie Gdańskim. Do 1 października 1981 r. pracował na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 października 1981 do 1 marca 

1991 r. był docentem na UG. Uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwer-

sytetu Gdańskiego i od 1 marca 1991 r. do 30 września 2010 r. sprawował kie-

rownictwo w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG.  

W 1974 r. (20 czerwca–29 sierpnia) był ekspertem delegacji polskiej na dru-

giej sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w Caracas.  

Następnie, a w 1975 r. (17 marca do 9 maja) – delegatem Polski na trzeciej sesji 

wspomnianej konferencji. Od 15 września 1992 r. do 30 listopada 1994 r. pra-

cował na stanowisku dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdań-

sku. 17 czerwca 2000 r. otrzymał doktorat honoris causa Akademii Rozwoju  

i Wykształcenia w Kursku (Federacja Rosyjska). 

Wydał wiele prac naukowych z zakresu prawa morza, w tym między innymi 

następujące monografie: Uprawnienia państw nadbrzeżnych w dziedzinie eks-

ploatacji zasobów morza (Gdańsk 1980), Granice jurysdykcji państwowej na 

obszarach morskich (Koszalin 1995), Status prawny cieśnin morskich (Koszalin 

1995). Publikował m.in. w ,,Państwie i Prawie”, ,,Transporcie i Gospodarce 

Morskiej”, ,,Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego – Prawo”.    

Profesor Józef Andrzej Straburzyński był także założycielem i wiceprze-

wodniczącym Komisji Prawa Morskiego przy Oddziale Polskiej Akademii Na-

uk w Gdańsku. Był autorem wielu artykułów w ,,Prawie Morskim”, poświęco-

nych międzynarodowemu prawu morza, w tym: Morskie badania naukowe 

(1990), Uprawnienia państw nadbrzeżnych w dziedzinie eksploatacji nieoży-

wionych zasobów morza (1993), Terytoria morskie i strefy pozaterytorialne 

wysp (1993), Państwo archipelagowe i jego prawo do posiadania dodatkowego 

komponentu terytorium morskiego (1995), Ochrona łowisk przybrzeżnych  

a rozciąganie granic wyłączności połowów (1995), Zasięg i zakres prawa nie-

szkodliwego przepływu (1998), Wolności komunikacyjne w wyłącznej strefie 

ekonomicznej (1999), Delimitacja wód archipelegowych (2004). 

Przez dziesięć lat pracowałam  pod kierownictwem Profesora w Katedrze 

Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG. Żywię głęboką nadzieję, że 

wszyscy uczniowie, współpracownicy i przyjaciele, którzy mieli okazję zetknąć 

się z Profesorem, zachowają Go na zawsze w pamięci.  
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