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Oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 

Szanowna Pani Rzecznik! 

Zdumiewa nas treść odpowiedzi, jakiej udzieliła Pani Rzecznik na nasze oświadczenie senatorskie 

z 16 maja 2013 r. w sprawie nieuzasadnionej, naszym zdaniem, i całkowicie dowolnej odmowy zgody na 

utrwalenie przez dziennikarzy przebiegu procesu w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka, który w 2000 r. 

przeciwstawił się profanacji wizerunku papieża Jana Pawła II w warszawskiej galerii „Zachęta”. 

Ten proces, budzący wielkie zainteresowanie społeczne, bez żadnych przyczyn i bez żadnego rzeczowego 

uzasadnienia został zamknięty dla prasy, na zasadzie „nie bo nie”. Pani Rzecznik ograniczyła się w odpowie-

dzi do stwierdzenia własnej niemocy wobec rozstrzygnięć sądowych. 

Pani Rzecznik, my doskonale znamy kompetencje Pani urzędu, ale wiemy również to, o czym Pani 

Rzecznik, zdaje się, zapomniała – że obok formalnych uprawnień procesowych do interwencji w konkretnych 

postępowaniach sądowych ma Pani jeszcze autorytet. I w wielu przypadkach może Pani tego autorytetu uży-

wać. W tej konkretnej sprawie mogła Pani na przykład zwrócić się do prokuratora generalnego, żeby wpłynął 

na podległych sobie prokuratorów, by ci złożyli odpowiednie wnioski, zmierzające do zapewnienia dzienni-

karzom możliwości relacjonowania procesu. I być może to by wystarczyło do zmiany zupełnie niezrozumia-

łej, dowolnej i zagrażającej wolnościom obywatelskim postawy sądu. 

Przykro nam, że w reakcji na poważne wystąpienie senatorów RP, wskazujących na poważne zagrożenie 

praw obywatelskich, konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Rzecznik Praw Obywatel-

skich, udzielił nam tak płytkiej, „urzędniczej” odpowiedzi. 

Prosimy, by Pani Rzecznik nie obniżała takimi odpowiedziami powagi i autorytetu pełnionego urzędu. 
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