
 

 

Katowice, 11 czerwca 2022 r.  

 

 

Laudacja dla redaktor Patrycji Rojek-Sochy 

 

Adwokatura Polska postanowiła przyznać nagrodę dziennikarską - Złotą Wagę – 

Pani Redaktor Patrycji Rojek-Sosze. 

 

W ten sposób środowisko adwokackie pragnie uhonorować Panią Redaktor za 

rzetelność i obiektywizm dziennikarski, wnikliwą analizę podejmowanych tematów oraz 

propagowanie wiedzy prawniczej. 

 

Pani Patrycja Rojek-Socha jest dziennikarką portalu Prawo.pl od 2018 r. Brała udział  

w tworzeniu tego serwisu, mocno się z nim identyfikuje i jest z nim kojarzona. Pisze  

o wymiarze sprawiedliwości, organach ścigania, samorządach prawniczych - w tym 

wnikliwie i obiektywnie o samorządzie adwokackim - porusza też tematy ważne dla 

komorników, biegłych sądowych czy aplikantów. Prowadzi w serwisie prawo.pl sekcję 

„Prawnicy i sądy”. 

 

Już podczas studiów dziennikarskich współpracowała z Polską Agencją Prasową. Od razu 

przeszła chrzest bojowy w zawodzie – zaledwie kilka dni po rozpoczęciu przez nią pracy 

w PAP, doszło do ataku terrorystycznego na World Trade Center, który postawił cały 

świat, w tym świat mediów, w stan najwyższej gotowości.  

 

Od początku swojej kariery zajmowała się obszarem związanym z bezpieczeństwem – 

tematyką dotyczącą policji, prokuratury, prawami człowieka. Relacjonowała procesy 

sądowe - najpierw w sądach rejonowych i okręgowych, następnie w Sądzie Najwyższym, 

Trybunale Konstytucyjnym oraz procesy lustracyjne.    

 



Pisała między innymi o głośnych śledztwach dotyczących afery starachowickiej, 

gruntowej czy podsłuchowej. Opisywała prace komisji w sprawie reprywatyzacji 

nieruchomości warszawskich i toczące się w tych sprawach postępowania. 

Relacjonowała również prace sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.  

 

Specjalizowała się w opisywaniu spraw karnych – m.in. procesu członków gangu 

pruszkowskiego ze specjalnie strzeżonej sali na warszawskim Bemowie. Podobnie - 

procesu gangu wołomińskiego, sprawę zabójstwa w warszawskim sklepie „Ultimo”, ale 

też na przykład procesu toczącego się przed sądem wojskowym w sprawie ostrzelania 

afgańskiej wioski Nangar Khel.  

 

Z Malty opisywała przekazanie Polsce Kajetana P., oskarżonego o zabójstwo lektorki 

języka włoskiego. 

 

W 2005 roku wspierała też korespondentów PAP w Brukseli, opisując m.in. sprawę 

tajnego więzienia CIA w Polsce.     

 

Patrycja Rojek – Socha pisała także o katastrofie rządowego Mi-8 z Leszkiem Millerem  

na pokładzie i to właśnie ona podała informację, że premier jest ranny. Ubiegła w tym 

zresztą ówczesnego rzecznika rządu, który wcześniej zaprzeczał w mediach jakoby 

premierowi coś się stało.  

 

Relacjonowała też proces byłego szefa BOR Pawła Bielawnego w związku z katastrofą 

smoleńską, a także prace komisji wyjaśniającej okoliczności tej katastrofy. 

 

Na co dzień w pracy śledzi procesy legislacyjne, głównie zmiany dotyczące prawa 

karnego, cywilnego i wymiaru sprawiedliwości – począwszy od projektów aktów 

prawnych, po ich wejście w życie.  

 

Ewa Usowicz, laureatka Złotej Wagi z 2011 r., obecnie dyrektor Działu Serwisów 

Informacyjnych Wolters Kluwer i szefowa Prawo.pl, o red. Patrycji Rojek-Sosze mówi 

„taka dziennikarka  

to skarb”. „Jest niezwykle pracowita i wnikliwa, bardzo dobra merytorycznie.  



Nigdy nie poprzestaje na łatwo dostępnych tematach – zawsze szuka ciekawych, 

własnych newsów. Cenię ją za obiektywizm i oddawanie – za każdym razem - głosu 

wszystkim stronom, których dotyczy dany problem. Patrycja jest zawsze dobrze 

przygotowana, co dostrzegają również jej rozmówcy – m.in. prawnicy. Na sukces 

Prawo.pl składa się niewątpliwie jej praca na bardzo wysokim poziomie.” 

 

Jako samorząd adwokacki nie jesteśmy jedynymi, którzy doceniają i wyróżniają pracę 

Pani Redaktor Patrycji Rojek-Sochy. Otrzymała ona Złoty i Srebrny Medal za Zasługi dla 

Pożarnictwa oraz Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Policji. 

 

Pani Redaktor - wręczając dziś Pani statuetkę Złotej Wagi chcemy wyrazić nie tylko nasze 

uznanie dla Pani pracy, ale także wdzięczność za propagowanie rzetelnej wiedzy o 

naszym samorządzie. Za pisanie o wszystkich problemach, bolączkach, ale także o 

naszych inicjatywach,  osiągnięciach i sukcesach. Jest Pani cennym przykładem 

dziennikarza, którego interesują „dobre” wiadomości. Cieszymy się z każdego newsa, 

który pokazuje naszą pracę dla dobra obywateli. Szanujemy teksty, które poruszają 

tematy trudne. Doceniamy artykuły, w których podziela Pani adwokacką misję edukacji 

prawnej obywateli.  

 

Gratulujemy i życzymy Pani dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.  

 


