Oświadczenie

	W artykule zatytułowanym bardzo wymownie „Sąd nad Sądem”, który ukazał się na pierwszej stronie „Dziennika Zachodniego” w dniu 13 lipca 2005 r. Pan Marcin Pawlenka postanowił użyć jako chłopca do bicia Panią sędziego Sądu Rejonowego w Zabrzu.
Nie wiadomo z jakich przyczyn posłużył się nie własnymi, dziennikarskimi ustaleniami, ale ustami niewiarygodnego informatora opierając się bezkrytycznie na tym, co doniósł mu ten informator.
Fundamentem, na którym zbudował swój osąd, zawierający między innymi taki zwrot jak : „sąd znany z olewactwa i bałaganiarstwa” było to, że również w dokumentach pochodzących od sądu zdarzają się błędy.
Przyznaję, że w opisywanej sprawie odpis uzasadnienia doręczony informatorowi zawierał istotnie szereg błędów.
Ubolewając nad tym wyjaśniam jednak, że powstały one głównie w trakcie przepisywania sporządzonego ręcznie tekstu uzasadnienia przez pracownika sekretariatu.
Prezes Sądu Rejonowego przeprowadził z tym pracownikiem rozmowę dyscyplinującą. Nie podjął jednak żadnych dalej idących decyzji, gdy zdawał sobie sprawę, że zaistniała przykra sytuacja jest wynikiem nadmiernego przeciążenia pracą, a nie braku staranności pracownika.
	Niezależnie od tego, że za popełnione błędy zainteresowanych w imieniu instytucji którą reprezentuję przepraszam sprzeciwiam się jednak stanowczo formułowaniu na tej podstawie ocen o bałaganiarstwie, „olewactwie” i stronniczości sądu.
Szczególnie, że cała reszta zarzutów zawartych w artykule jest fałszywa a ich rozpowszechnienie na łamach „Dziennika Zachodniego” miało – śmiem twierdzić – konkretny cel, daleki od troski o dobro publiczne.
Nie wdając się we wszystkie szczegóły – o bezzasadności zarzutów stwierdzonej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu wspomina przecież nawet autor artykułu – pragnę tylko zwrócić uwagę, że w jednym wypadku już sama treść zarzutu wygląda jak pochwała.
Każdy pracownik, a sędzia w szczególności ma obowiązek zareagować na zakłócenie porządku publicznego w budynku Sądu. Tak samo zresztą jak każdy obywatel ma prawo zdecydowanie – z zatrzymaniem na gorącym uczynku włącznie – zareagować na dokonane w jego obecności przestępstwo.
Trudno się zatem dziwić reakcji sędziego na dokonane przez informatora Pana redaktora znieważenie obelżywymi słowami przeciwnika procesowego. Przeciwnie, dziwić i oburzać by się można, gdyby takiej reakcji nie było. Sędzia ten, jak każdy obywatel, ma obowiązek zeznawać jako świadek w procesie karnym toczącym się wobec podejrzenia dokonania opisanego przestępstwa. Atak zaś na tego sędziego – dokonany przez informatora (oskarżoną w procesie karnym) z wykorzystaniem łamów „Dziennika Zachodniego” – trudno uznać za coś innego, jak tylko próbę zdyskredytowania świadka. Próbę, która dodajmy, sama w sobie może być uznana za przestępstwo zniesławienia.
W tym miejscu należy wyrazić także zdziwienie, że w tak poważnej sprawie autor artykułu nie spróbował nawet skontaktować się z Rzecznikiem Prasowym Sądu Okręgowego w Gliwicach, mimo, że wiedział, iż to właśnie Prezes Sądu Okręgowego decyduje o skierowaniu do postępowania dyscyplinarnego spraw związanych z zachowaniem sędziów podległych mu Sądów Rejonowych (braku takiej wiedzy nie zakładam).
W świetle treści publikacji „Dziennika Zachodniego” Prezes Sądu Okręgowego nie widzi podstaw do podjęcia jakichkolwiek czynności, a w szczególności związanych ze wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.
	Na koniec nie sposób nie zauważyć, że błądzenie jest rzeczą ludzką, o czym świadczy zresztą sama publikacja w „Dzienniku Zachodnim” gdzie przekręcono nazwisko informatora (Pani prezentująca swoje racje nazywa się wszak Gólska, a nie Bólska jak napisano na pierwszej strony gazety).
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