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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego oraz do prezesa Sądu Okrę-

gowego w Kielcach Bogusława Sędkowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 

W oświadczeniu senatorskim z 20 czerwca br. grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości zwróciła się do 

prokuratora generalnego oraz do rzecznika praw obywatelskich o zainteresowanie się wyrokiem skazującym, 

jaki zapadł w Sądzie Rejonowym w Kielcach wobec radnego powiatowego Mirosława Gębskiego, któremu 

sąd przypisał to, że w czasie demonstracji ulicznej wznosił hasło „raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” 

oraz śpiewał hymn państwowy. 

Senatorowie uznali ten wyrok za kuriozalny i skrytykowali go. Na temat oświadczenia senatorów wypo-

wiedział się niebędący jego adresatem rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach, sędzia Marcin Cha-

łoński. W jego wypowiedzi znalazło się wiele emocjonalnych stwierdzeń w rodzaju: „przecierałem oczy ze 

zdumienia”, „presja na niezawisły sąd”, „bezpardonowa krytyka”, „stają jednoznacznie po stronie jednego 

z oskarżonych” itp. W związku z tym pragniemy zadać Panu Ministrowi i Panu Prezesowi następujące pyta-

nia. 

Po pierwsze, na jakiej podstawie prezes Sądu Okręgowego w Kielcach ustami swojego rzecznika komen-

tuje oświadczenie senatorów, które nie było do niego adresowane i na które adresaci nie udzielili jeszcze 

odpowiedzi? 

Po drugie, na jakiej podstawie prawnej prezes Sądu Okręgowego ustami swojego rzecznika kwestionuje 

i podważa prawo senatorów do wyrażania opinii o wyroku, który już zapadł w pierwszej instancji? 

Po trzecie, na jakiej podstawie rzecznik prasowy oceniał oświadczenie senatorów krytykujące wyrok, sko-

ro, jak sam przyznał, nie czytał uzasadnienia wyroku? Skąd wie z góry, że krytyka uzasadnienia jest nie-

słuszna, skoro uzasadnienia nie czytał? 

Po czwarte, dlaczego rzecznik będący zarazem sędzią wypowiada się publicznie o sprawie, w której, jak 

sam stwierdził, być może będzie wyrokował? 

Po piąte, w jaki sposób Pan Minister i Pan Prezes zapewnią bezstronność orzekania w sprawie Mirosława 

Gębskiego w sytuacji, gdy Sąd Okręgowy w Kielcach ustami swojego rzecznika i sędziego wyraził już po-

gląd na tę sprawę, popierając i solidaryzując się z sądem pierwszej instancji? Czy Sąd Okręgowy uwikłany 

w przedsąd rzecznika gwarantuje minimum bezstronności? 

Po szóste, czy Pan Minister i Pan Prezes dostrzegają różnicę polegającą na tym, że o ile senatorowie jako 

politycy i obywatele mają prawo wypowiadać się krytycznie o wydanych wyrokach i mogą je komentować, 

o tyle sędzia ustawowo zobowiązany do bezstronności nie ma prawa komentować oświadczeń senatorów, bo 

swoim komentarzem sprzeniewierza się zasadzie apolityczności? 

Po siódme, czy Pan Minister i Pan Prezes wyciągną jakieś wnioski dyscyplinarne z niedopuszczalnych, 

zaangażowanych politycznie wypowiedzi rzecznika? 
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