
 

Stanowisko nr 8/XXXI/2020 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

w sprawie prób anarchizacji państwa przez środowiska prawnicze 
 

 

Prawo jest wyrazem woli narodu, jest narzędziem porządkującym życie społeczne. 

Natomiast prawo wyrażone w Konstytucji jest nie tylko punktem odniesienia wszelkich działań 

formalnych, ale jest głosem naszej polskiej, tysiącletniej tradycji. Jest najważniejszym głosem 

naszego narodu, ponieważ prawo jest z narodu i dla narodu.  

Tymczasem w ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami ataków części środowiska 

sędziowskiego i szeroko rozumianego prawniczego na porządek prawny w Polsce. Działania 

tzw. „Kasty nadzwyczajnej” zdumiewają nie tylko Polaków, takie działania są niespotykane     

w cywilizowanym świecie. Polityczne protesty, często inspirowane przez lobbystów, przez 

tajemnicze grupy, są w wykonaniu tego środowiska niedopuszczalne. To są działania, które       

w swej istocie są łamaniem prawa i prowadzą prosto do anarchii i zniszczenia polskiego 

państwa. Kto ma w tym interes? Kto inspiruje atak na polskie państwo? 

Prawnicy, a zwłaszcza sędziowie, powinni rozumieć literę i ducha prawa polskiego. 

Powinni. Bo nie może być tak, że urzędnicy, a nimi są przecież prawnicy, pytają się innych 

państw o zgodność polskiego prawa z polską Konstytucją. Nie może być tak, że jedno 

środowisko może decydować o całym państwie i narodzie. Nie może być tak, że prawnicy są 

bezkarni, a zwykły obywatel za „batonika” idzie do więzienia. 

My, jako Związek i jako niepodlegli Polacy, nie zgadzamy się na działania tej części 

środowiska prawniczego która kontestuje obowiązujący porządek prawny. W naszym odczuciu 

w prostej linii wywodzą się one z tradycji zdrajców przedrozbiorowych i komunistycznych. 

NSZZ „Solidarność” zrodziła się z potrzeby niepodległości i wolności. „Solidarność” zawsze 

stała na straży Polski wolnej, niezależnej i samorządnej, nigdy nie przestanie bronić naszej 

Ojczyzny. 

Dlatego w tym miejscu zajmujemy wyraźne stanowisko broniące polskiej racji stanu.  

Sprzeciwiamy niebezpiecznym próbom tworzenia porządku prawnego dla naszej ojczyzny 

przez instytucje zagraniczne, często nieprzychylnie ustosunkowane i zainteresowane 

destabilizacją społeczną w Polsce. Wąska grupa społeczna rości sobie prawo bycia ponad 

władzą ustawodawczą i wykonawczą, ponad państwem polskim i ponad naszym narodem. 

„Solidarność” na to nigdy się nie zgodzi. Polska - nasza Ojczyzna, jest naszym największym 

dobrem, zawsze będziemy Jej bronić, dlatego mówimy głosem sługi Bożego kard. Stefana 

Wyszyńskiego – „non possumus”, ani kroku dalej – nie zgadzamy się na niszczenie Polski. 
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