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Oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary 

Szanowny Panie Mecenasie, Panie Prezesie! 

Chyba, a nawet na pewno, źle pan zrozumiał sens mojego oświadczenia z 19 grudnia 2013 r., które doty-
czyło sprawy oskarżonego o zabójstwo adwokata Macieja T. W moim oświadczeniu nie było żadnych insy-

nuacji, żadnych podtekstów, żadnych zarzutów korupcyjnych ani innych. Wyraziłem w nim tylko moje za-

niepokojenie faktem dość zaskakującej gorliwości białostockiej palestry w udzielaniu poręczenia za oskarżo-

nego (dziś już nieprawomocnie skazanego) kolegę adwokata, który – i ten szczegół ma tu główne znaczenie – 
jest bliskim krewnym białostockich sędziów pełniących ważne funkcje w wymiarze sprawiedliwości. To jest, 

Panie Prezesie, sytuacja jak w anegdocie chińskiej – naprzeciwko klasztoru męskiego stoi klasztor żeński. 

Nie ma w tym nic złego, ale może być. 
Otóż nie ma nic złego w tym, że koledzy adwokaci czy radcowie prawni udzielają poręczenia osobistego 

koledze, który znalazł się w tarapatach, nawet jeśli chodzi o zabójstwo. Prawo tego nie zabrania. Ale może 

być coś złego w tym, że wspomniany kolega w tarapatach ma akurat rodzinne powiązania z wpływowymi 

sędziami. I mamy prawo – tego nam Pan Prezes nie zabroni – obawiać się, że to nie tylko dobra wola i soli-
darność z oskarżonym o zabójstwo kolegą legła u podstaw tego poręczenia, lecz także, być może, presja wy-

nikająca z „rodzinnych koneksji sądowych” wspomnianego adwokata. 

Poza tym, Panie Prezesie, to, że Pan w tej sytuacji nie widzi niczego złego, nie oznacza, że podobnie to 
odczuwają ludzie, społeczeństwo. Niestety, mamy podstawy sądzić, że ludziom się to bardzo nie podoba i 

widzą oni w tym przejaw patologicznego przenikania się korupcji sędziowskiej i adwokackiej, widzą w tym 

zagrożenie dla sprawiedliwości. 
Moje oświadczenie traktowałem jako ważny sygnał. Nie oczekiwałem od Pana Prezesa jakiejś szczególnej 

reakcji – chciałem, żeby pan po prostu o tym wiedział. Uczyniłem to w trosce o sprawiedliwość, o którą wie-

lokrotnie walczę w swojej dość rozległej działalności interwencyjnej, w której bardzo często jestem z polską 

palestrą po tej samej stronie. Zdarza się, wcale nie rzadko, że z prośbami o interwencje senatorskie przycho-
dzą do mnie adwokaci niemogący przebić się przez mur bezduszności czy niekompetencji, która w wymiarze 

sprawiedliwości spotykana jest niestety coraz częściej. 

Niepotrzebnie przywołał Pan też w kontekście poprzedniego oświadczenia fakt udzielenia przeze mnie po-
ręczenia osobistego (osobistego, nie majątkowego, liczonego w milionach złotych, jak to miało miejsce w 

Białymstoku), gdyż chodziło wówczas o zupełnie inną sytuację, a kiedy udzielałem wspomnianego poręcze-

nia, nie znajdowałem się w sytuacji jakiegokolwiek konfliktu interesów. 
Mamy nadzieję, że przyjmie Pan niniejsze oświadczenie z większym zrozumieniem niż poprzednie. W 

walce o praworządność i sprawiedliwość jesteśmy, jak sądzimy, po tej samej stronie. 

Prosimy przyjąć wyrazy szacunku. 
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