Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

Laudacja dla Pana Redaktora Tomasza Pietrygi

Adwokatura Polska postanowiła przyznać w tym roku nagrodę dziennikarską Złotą Wagę - Panu Redaktorowi Tomaszowi Pietrydze. Statuetka, którą
za chwilę Panu wręczymy, niech świadczy o naszym uznaniu dla Pana pracy,
która

istotnie przyczynia się do

kształtowania świadomości prawnej

społeczeństwa.
Od ponad dziesięciu lat związany jest Pan z redakcją „Rzeczpospolitej”.
Bardzo szybko został Pan kierownikiem działu prawnego i wydawcą dziennika,
łącząc talenty dziennikarskie z menadżerskimi. Od roku jest Pan zastępcą
redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. To dowód na to, że pańska praca jest
doceniana przez przełożonych. Ale nie tylko. Środowisko adwokackie niezwykle
ceni sobie rzetelność, rzeczowe i merytoryczne opinie oraz wszechstronność
tematów opisywanych w dziale prawnym „Rzeczpospolitej”. Wielu adwokatów,
ale też przedsiębiorców, księgowych, kadrowych, od przeglądu tych właśnie
stron gazety zaczyna dzień. To wielka umiejętność utrzymać nieustająco wysoki
poziom.
To oczywiście nie jedyna Pana zasługa. Stale rozwija Pan sprawdzone
redakcyjne projekty, jak choćby ranking kancelarii prawniczych. Kreuje Pan
również nowe przedsięwzięcia. Tak było chociażby z utworzonym przez Pana
magazynem „Rzecz o prawie”. Bardzo szybko stał się on forum wymiany opinii,
pogłębionej publicystyki, ale też miejscem na lżejszą formułę felietonową.

Taki sam tytuł noszą codzienne rozmowy w uruchomionej nie tak dawno temu
„Rzeczpospolita TV”. My, adwokaci, z przyjemnością bierzemy udział w tych
wywiadach, bo mamy pewność, że będziemy rozmawiać z dziennikarzem
przygotowanym, znającym i rozumiejącym temat.
Jako szef daje Pan dużo swobody dziennikarzom w doborze tematów i co do
punktu widzenia opisywanej sprawy. To świadczy o tym, że ceni Pan sobie
wolność słowa i poglądów. A to, niestety, coraz rzadsze w obecnych czasach.
Kierowanie redakcją z pewnością zajmuje dużo czasu i energii. Niemniej
nie zaniedbuje Pan swojego warsztatu dziennikarskiego i aktywnie komentuje
na łamach „Rzeczpospolitej” bieżące wydarzenia – zarówno te dotyczące
samorządów prawniczych, jak i kwestii legislacyjnych czy ustrojowych.
Komentarze te w jasny sposób tłumaczą czytelnikom zawiłe niuanse prawne.
To dzięki takim tekstom podnoszona jest świadomość prawna społeczeństwa.
Także przeprowadzane przez Pana wywiady są przykładem wnikliwej analizy
tematu, a zadawane pytania służą naświetleniu sprawy z wielu perspektyw.
Wywiadom tym towarzyszy spokojne, rzeczowe spojrzenie na omawiane
zagadnienie.
Wręczając Panu statuetkę Złotej Wagi chcemy wyrazić wdzięczność i uznanie
za Pana dotychczasową pracę. Gratulujemy i życzymy, aby nie opuszczał Pana
zapał do pracy, aby nadal odkrywał Pan nowe formy komunikacji z czytelnikiem
i kierował się najważniejszymi wartościami dziennikarskimi jak rzetelność,
swoboda wypowiedzi i obiektywizm.

