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Laudacja
dla redaktora Tomasza Skorego
Wręczamy dziś Złotą Wagę – nagrodę przyznawaną od 2005 roku przez
Adwokaturę Polską dziennikarzom, którzy w rzetelny i merytoryczny sposób
przedstawiają tematykę związaną z legislacją, niezależnym sądownictwem i
reformą wymiaru sprawiedliwości.
Tegoroczny Laureat spełnia te kryteria w wyjątkowym stylu, posługując się
zarówno słowem mówionym, pisanym, jak i krótką formą postów w mediach
społecznościowych.
Na początku lat 90-tych, jako absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, nasz Laureat rozpoczął swoją
przygodę z radiem, pisał też dla dziennika „Nowa Europa”. Miłość do radia
zwyciężyła. Od 1993 roku związał swoją karierę z rozgłośnią RMF FM, gdzie
pracuje do dziś. Zaczynał tam z przytupem i impetem od funkcji reportera
politycznego.
Nie obca jest Mu też telewizja – prowadził program „Polityczne graffiti” na
antenie telewizji Polsat, a później program „Krakowskie Przedmieście 27” w
TVP1. To było zajęcie równoległe do stałej pracy w rozgłośni RMF FM, Laureat
dzielił swój czas między wizję a fonię.
W latach 2008–2010 był dyrektorem informacji w RMF FM. Na antenie
tej stacji prowadził m.in. poranne rozmowy i satyryczną audycję „Wolne Żarty”.

Kolejnym etapem w Jego karierze były poranne rozmowy z ciekawymi ludźmi
na antenie RMF Classic.
Gdy powrócił do spraw bieżących, Jego pasją stała się legislacja i wymiar
sprawiedliwości. I właśnie za przybliżanie społeczeństwu istoty niezależnego
wymiaru sprawiedliwości Adwokatura Polska postanowiła przyznać
Mu nagrodę.
To, co wyróżnia Laureata, to rzadko spotykana umiejętność łączenia
merytorycznej wiedzy z poczuciem humoru, który tonuje powagę poruszanych
tematów. Jego rzetelność zawodowa nakazuje Mu sprawdzić u źródeł, zanim coś
powie lub napisze. Odczuwa zawodową odpowiedzialność za słowo, dbając, by
słuchacz
i
czytelnik
mógł
polegać
na
Jego
przekazie.
Jest wnikliwym analitykiem i uważnym słuchaczem, który potrafi pokierować
rozmową, nie przeszkadzając rozmówcy. Popularnością cieszą się również
Jego felietony na stronie RMF24, w których co kilka dni poddaje analizie,
konstruktywnej krytyce, a czasem po prostu dziwi się temu, co dzieje się w sferze
legislacyjnej i w sądownictwie. I choć sam siebie określa jako nudziarza w życiu
prywatnym, Jego teksty są zaprzeczeniem tej tezy.
Opanował do mistrzostwa niełatwą sztukę tworzenia trafnych, merytorycznych
a przy tym dowcipnych postów na Twitterze, gdzie obserwuje go już prawie
90 tys. osób. Jak sam to określa – z poluzowanym krawatem, każdego dnia,
w czasie rzeczywistym, na bieżąco komentuje wszystko to, co dzieje się
w legislacji i w wymiarze sprawiedliwości. Za rzadką umiejętność docierania
w przystępny sposób z trudnymi tematami do młodej widowni został już
uhonorowany w 2013 roku TORpedą, ma na swoim koncie również nominacje
do Grand Press.
Spór o kształt wymiaru sprawiedliwości nie jest już tak medialnie gorący,
jak dwa lata temu. Tym bardziej ważne jest, by przypominać o istocie
niezależnego sądownictwa, wskazywać to, co dobre i to, co złe w legislacji,
szukać odpowiedzi na ważne pytania.
Nasz dzisiejszy Laureat – redaktor Tomasz Skory – robi to w sposób przystępny,
błyskotliwy, ze swadą wytrawnego aforysty.
Przyznając Mu nagrodę Złotej Wagi Adwokatura Polska wyraża wdzięczność
i szacunek za jego codzienną pracę oraz kształtowanie i umacnianie
społeczeństwa obywatelskiego.

