	
			Odpowiedź na krytykę prasową

W  opublikowanym w „Rzeczpospolitej” z dnia 29 grudnia artykule pod tytułem „Rzeczniczka broni urażonego majestatu ministra” przypisano mi  (powołując się na artykuł opublikowany 27 grudnia w rubryce „Reakcje”, któremu nadano tytuł odredakcyjny „Dyscyplinowanie uczestników postępowań” ) wypowiedzi i myśli, które u autorki artykułu wzbudziły niepokój (a nawet strach), a których ani w imieniu własnym, ani w imieniu Ministra Sprawiedliwości nie wypowiedziałam. W żadnym miejscu w moim tekście nie przesądzałam, że to pełnomocnicy (adwokaci, radcowie prawni) stanowią przeszkodę w  realizacji gwarancji procesowych stron i stąd konieczność ich dyscyplinowania,  co przypisuje mi autorka artykułu - Pani Mecenas Ewa Szymecka.   W mojej wypowiedzi nie używałam słów w rodzaju „dyscyplinowanie uczestników postępowania”,   a wręcz przeciwnie -  odniosłam się krytycznie do  zarzutu, że  zamiarem  Ministerstwa jest osłabienie roli adwokata, czy wręcz zredukowanie jego pozycji, bowiem takich właśnie określeń użył  Pan Mecenas Nogal, z którym mój tekst polemizował.  Tekst  podpisany moim nazwiskiem jako rzecznika, który ma obowiązek prezentowania stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, prostował nieprawdziwą informację wyrażoną w artykule Mecenasa Nogala, że Ministerstwo przygotowuje projekty regulacji, których celem jest  zastraszenie adwokatów. Informacja ta podana do publicznej wiadomości poprzez publikację jej w tak poczytnym dzienniku jak „Rzeczpospolita” wprowadzała w błąd opinię publiczną (a więc i środowisko adwokatów), tak więc wymagała sprostowania, bowiem podjęte w resorcie działania  i proponowane rozwiązania nie służą zastraszeniu adwokatów, ani nie prowadzą do marginalizacji ich znaczenia. Pani  Mecenas Ewa Szymecka formułuje względem mnie surowe oceny  ad personam odnoszące się do rzekomych moich wypowiedzi o potrzebie „dyscyplinowania adwokatów poprzez karanie”,    a w istocie polemizuje z poglądami, których ani w swoim tekście, ani w żaden inny sposób nie wyrażałam, co samo w sobie stanowi naruszenie granic legalności krytyki mojej osoby, jest bowiem swoistą  manipulacją pozbawiającą tę  krytykę cechy rzetelności.  Uważam natomiast, że skoro Pani Mecenas domaga się w swoim tekście od Ministerstwa Sprawiedliwości intelektualnej refleksji nad kwestiami, które porusza w swym  artykule, to jako punkt wyjścia trzeba przyjąć, że tego rodzaju dyskusja musi opierać się na znajomości faktów, a nie wyobrażeniu o nich,   ponadto na argumentach ad rem, a nie ad personam, w dodatku wysuwanych pod adresem rzecznika, którego obowiązkiem jest informowanie o działalności ministerstwa i reakcja na publikowane w mediach nieprawdziwe i nieścisłe  informacje dotyczące instytucji, którą reprezentuje, a nie lansowanie osobistych poglądów pod szyldem rzecznika,  czego zdaje się nie rozumieć Pani Mecenas. Przy okazji muszę stwierdzić – tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś zamierzał opublikować ten tekst pod tytułem „Urażony majestat rzecznika”,  że nie czuję się urażona,    a jedynie  wyrażam zdziwienie, że dyskusja na tak ważny temat, jak rola obrońcy  w procesie, przybrała charakter personalnego ataku na mnie jako rzecznika.  
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