
Warszawa, dnia 2 września 2016 r. 

 

 

Panie Prezydencie, 

Pani Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, 

Panie i Panowie Ministrowie, 

 

Z uwagi na to, że jestem seniorem wśród osób, którym Pan Prezydent wręczył 

dziś powołania na prezesów Sądu Najwyższego, kierujących pracami 

poszczególnych Izb tego Sądu, przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia 

kilku zdań w imieniu całej czwórki. Tylko kilku zdań ze względu na szacunek 

dla bez wątpienia napiętego grafiku zajęć Pana Prezydenta, ale i z uwagi na 

to, że w tak uroczystej i stresującej chwili struny głosowe mogą odmówić 

posłuszeństwa. 

Panie Prezydencie, 

Chcę zapewnić, że oprócz bardzo przecież ludzkiego poczucia satysfakcji z 

powierzenia nam tak odpowiedzialnych funkcji, czujemy przede wszystkim 

zwielokrotniony ciężar odpowiedzialności, która spoczęła na naszych barkach. 

Także dotąd, jako szeregowi sędziowie Sądu Najwyższego czuliśmy się 

odpowiedzialni za kondycję prawa w naszej Ojczyźnie, a przede wszystkim za 

poszukiwanie - w ułomnych często przepisach - idei sprawiedliwości, idei 

prawa prawego. Nie ośmieliłbym się od razu na wstępie kadencji złożyć 

deklaracji, że jesteśmy nieugiętymi rycerzami owego prawego prawa, ale z 

pełnym przekonaniem mogę zapewnić, że będziemy czynili wszystko, aby po 

zakończeniu naszej kadencji bezstronny obserwator mógł stwierdzić, że 

bardzo staraliśmy się takimi być. Na jednej z kolumn gmachu Sądu 

Najwyższego wyryta jest paremia: summum  ius, summa iniuria. Będziemy się 

starali, aby właśnie tam pozostała i nie przenikała do wyroków wydawanych w 



tym gmachu. Niech przenika do nich paremia wyryta na innym z filarów – ius 

est ars boni et aequi. Jestem optymistą, to da się zrealizować. Ale przecież nie 

dzięki nam, prezesom. Przede wszystkim dzięki wspaniałej kadrze 

sędziowskiej Sądu Najwyższego, dzięki Koleżankom i Kolegom sędziom, 

poparcie których sprawiło, że  Pani I Prezes Sądu Najwyższego przedstawiła 

Panu Prezydentowi nasze kandydatury.  

Panie Prezydencie, 

W tych czasach niełatwych dla prawa i prawników, a w szczególności dla 

stanu sędziowskiego, Sąd Najwyższy będzie – tak jak dotąd – zajmował się 

prawem, jego wykładnią i stosowaniem, a nie polityką. Będzie, tak jak bogini 

Temida, stojąca na podwórcu naszego gmachu, miał opaskę na oczach. 

Jestem przekonany, że będziemy ślepi i głusi nie tylko na ewentualne 

podszepty, ale nawet na niezwerbalizowane życzenia przedstawicieli 

którejkolwiek ze stron sceny politycznej. Jednym słowem : zero polityki, ale 

jednocześnie : zero nie tylko strachu, czy obawy, ale i uległości przed 

politykami. Nie taję, że sędziowie Sądu Najwyższego, a jestem przekonany, że 

także wszyscy sędziowie sądów powszechnych, liczą jednak - przy takim 

nastawieniu - na coś na kształt „partnerstwa dla pokoju”. Jakże bylibyśmy 

szczęśliwi gdyby politycy pozostawili wykładnię, interpretację prawa – 

prawnikom, a przede wszystkim sądom i trybunałom.  

Dziękujemy, Panie Prezydencie, za wręczenie nam aktów powołania i – 

zgodnie z dobrą tradycją - zapraszamy na przyszłoroczne sprawozdawcze 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Zdamy Panu relację z 

tego, co udało nam się zrobić, ale z tego, czego  nie udało się zrealizować – 

także.     


