
 
 

 

 

    

 
 

 

 

     Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne.  

                               Publius Iuventius Celsus 
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serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystych obchodach 35-lecia 

Samorządu Radców Prawnych w Białymstoku. Niestety, ze względu na odbywający się dziś 

Kongres Programowy Prawa i Sprawiedliwości oraz inne obowiązki poselskie i rządowe nie 

mogę osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu, ale proszę przyjąć chociaż tą drogą kilka słów 

okolicznościowej refleksji.  

Jubileusz 35-lecia istnienia Samorządu Radców Prawnych w Białymstoku jest dobrą 

okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowej działalności, ale także do zastanowienia 

się nad tym, jak dotychczasowe doświadczenia mądrze wykorzystać w twórczym 

rozwiązywaniu pojawiających się, nowych wyzwań i problemów.  

Świadczona przez Państwa w ramach pełnionego zawodu pomoc prawna, jaką 

niesiecie obywatelom jest cenną wartością. To dzięki Waszej pracy obywatele mogą lepiej 

zrozumieć obowiązujące przepisy, aby nikt nie mógł ich wykorzystać przeciwko tym, komu 

mają służyć. To właśnie Państwo jako „prawnicy pierwszego kontaktu” potraficie 

niejednokrotnie zaradzić wielu problemom i osobistym dramatom ludzi. Wiem o tym dobrze 

ze swojej działalności parlamentarnej, ponieważ część spraw, które osoby zainteresowane 

Wam powierzają trafia również do mnie z prośbą o podjęcie interwencji poselskiej. 

Świadczoną przez Państwa pomoc prawną można uznać za służbę, gdyż w wielu 

przypadkach wymaga ona ponadnormatywnego poświęcenia swojego osobistego czasu 

drugiej osobie, która potrzebuje porady i wsparcia. Wasz zawód wymaga nie tylko osobistego 

zaangażowania, ale przede wszystkim nieustannego poszerzania wiedzy zdobytej podczas 

studiów i aplikacji prawniczych, odświeżania i aktualizowania znajomości przepisów, które 

wciąż się zmieniają. Ale to jeszcze nie wszystko. Dziedzina, której poświęciliście Państwo 

swoje zawodowe życie wymaga również odpowiedzialnej postawy i realizacji niezwykle
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ważnego społecznego zadania - walki o przestrzeganie prawa, prawdę i sprawiedliwość. 

Wartości te stanowią fundament ładu społecznego i prawidłowych relacji międzyludzkich. 

Taka powinna być dzisiaj misja całego środowiska prawniczego w Polsce. 

Życzę Państwu udanych uroczystości jubileuszowych, dalszych lat owocnego 

funkcjonowania Samorządu Radców Prawnych w Białymstoku oraz niesłabnącego 

zaangażowania na rzecz umacniania państwa prawa. Dziękuję wszystkim, którzy swą 

codzienną pracą oraz wolontariatem prawnym wspierają poszkodowanych przez złych ludzi. 

Niech daje to Wam osobistą satysfakcję. Jestem przekonany, że społeczeństwo będzie coraz 

bardziej doceniać Wasz wkład w tworzenie wspólnego dobra, jakim ma być nasza 

sprawiedliwa Ojczyzna. 

 

 
 
 

 

Z wyrazami szacunku 
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Warszawa, 1 lipca 2017 roku 
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