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Laudacja dla red. Łukasza Starzewskiego 

Złote Wagi za rok 2016 

 

Redaktora Łukasza Starzewskiego nie trzeba przedstawiać adwokatom sądowym, sędziom, 

prokuratorom i dziennikarzom relacjonującym procesy, dla których jest niekwestionowanym 

mistrzem. Zawsze jest obecny na sali, niemal niezauważalny, sporządza notatki, a potem 

wyciąga laptop i w ekspresowym tempie pisze teksty, z których czerpią wiedzę Czytelnicy  

i redaktorzy.  

Łukasz Starzewski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.  

Do Polskiej Agencji Prasowej trafił w 1991 r. Początkowo pisał depesze o tematyce wojskowej, 

w historycznym już okresie, gdy armia zmieniała kurs ze wschodniego na zachodni.  

Dość szybko jednak, jeszcze w pierwszej połowie lat 90., trafił do działu "sądownictwo, 

prokuratura, tajne służby" i nadał ton sądowemu dziennikarstwu w PAP. W tamtym czasie,  

gdy prawie wszystko w naszym kraju powstawało na nowo, od nowa trzeba było także ustalić, 

jak w nowoczesnej agencji prasowej pisać o śledztwach, procesach sądowych,  

jak selekcjonować to, co najważniejsze, jaki poziom dbałości o szczegóły zachować.  

I wypracowanie tych standardów, to zasługa redaktora Łukasza Starzewskiego. Stał się i nadal 

jest niekwestionowanym mistrzem warsztatu dziennikarskiego.  

Pisał o najważniejszych procesach ostatniego 25-lecia. Jest doskonałym znawcą postępowań 

lustracyjnych. Opisywał proces legislacyjny ustawy lustracyjnej i ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej, śledził losy tworzenia sądu lustracyjnego (który ostatecznie nie powstał), a potem 

relacjonował pierwsze procesy lustracyjne, jakie wytaczał Rzecznik Interesu Publicznego. 

Wiele publikacji jego autorstwa dotyczyło praw człowieka. Ze Strasburga relacjonował 

rozprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ws. więzień CIA.  

Był korespondentem PAP w Iraku w roku 2003. 

Jego dorobek zawodowy jest imponujący. Jest autorem tysięcy – i to nie przesada - depesz 

Polskiej Agencji Prasowej o śledztwach i procesach przed sądami i trybunałami wszystkich 

instancji. Z tych depesz na co dzień korzysta prasa, radio, telewizja i internet. Korzysta z nich 

przede wszystkim polskie społeczeństwo, otrzymując obiektywny, zrównoważony i rzeczowy 

obraz wymiaru sprawiedliwości. 

Warto przypomnieć, że depesze Polskiej Agencji Prasowej nie są najczęściej podpisywane 

nazwiskiem autora, tylko sygnaturkami, ale stali odbiorcy wiedzą, że trzy literki i ukośnik  

"sta/" pod koniec depeszy, oznaczają najwyższą jakość. Teksty autorstwa redaktora 

Starzewskiego to najbardziej wiarygodne źródło informacji. 



Być może to dlatego, że choć Laureat ma niezwykłą pamięć, to jego mottem zawodowym 

pozostaje zdanie Mieczysława Grydzewskiego: "wiem, że Pan Tadeusz jest Adama 

Mickiewicza, ale jak mam to napisać - zawsze sprawdzam". 

W środowisku Polskiej Agencji Prasowej ma opinię mentora, który swoją pasję przekazał  

już niejednemu młodszemu koledze. 

Dla dziennikarzy, którzy na jakimś etapie swojej zawodowej kariery pracowali w PAP, Łukasz 

Starzewski stał się nauczycielem reporterskiego fachu. Co więcej: swoją pasją przekonał  

ich, że prawdziwe życie - ludzkie radości i dramaty - spotyka się właśnie w sądzie.  

Jest niezwykłym obserwatorem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ma swoje osobiste opinie, 

ale nie pozwala, by wpływały one na to, w jaki sposób relacjonuje wydarzenia. To rzadka, 

niemal zanikająca umiejętność wśród ludzi mediów. Atutami Laureata są znajomość historii 

oraz imponująca wiedza z zakresu sądownictwa i prawniczego języka. Redaktor Starzewski 

rozumie to, co dzieje się na sali sądowej, dlatego jego przekaz jest pozbawiony błędów  

i mylnych interpretacji.  

Ma także cenny dar słuchania swoich rozmówców i dostosowywania się do nich. Posiada 

łatwość nawiązywania relacji, co jest ważne w kontaktach z – trzeba przyznać - niełatwym 

środowiskiem prawników.  

A jednak warto pamiętać, że procesy sądowe to nie jest całe jego życie. Kocha i fotografuje 

przyrodę - zanim trafił do PAP pracował w biuletynie Ligi Ochrony Przyrody.  

Jest też zapalonym cyklistą.  

Nagrodą „Złotej Wagi” Adwokatura chce promować to, co w dziennikarstwie najlepsze, 

honorować najwyższe standardy i mistrzów warsztatu. Red. Łukasz Starzewski reprezentuje 

wszystkie zalety i wartości świata mediów, które zasługują na najwyższe wyróżnienia.  

Redaktor Łukasz Starzewski nie goni za sensacją, jest wierny dziennikarskiej zasadzie 

opisywania rzeczywistości, przybliżania i tłumaczenia jej czytelnikom. Niech ta statuetka 

przypomina o naszym szacunku i uznaniu dla Pańskiej pracy.  

 

 


