Złote Wagi 2015 rozdane
Twórcy programu "Państwo w państwie" red. Małgorzata Mikulska-Rembek oraz red.
Bogusław Chrabota, zostali uhonorowani
nagrodą Adwokatury dla dziennikarzy "Złote
Wagi".
Adwokatura poprzez nagrodę wyraża swoje
uznanie dla twórców programu „Państwo w
Państwie” za profesjonalizm, niezłomność w
dążeniu
do
prawdy
oraz
systematyczne
piętnowanie nadużyć prawa.
Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w
Centrum Konferencyjnym PAP w Warszawie. Gości
powitał adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej, który przypomniał, że nagroda
Złote Wagi wręczana jest już po raz 9. Zaznaczył,
że Adwokatura wyróżniają nią ludzi, którzy tak jak
adwokaci,
dążą
do
tego,
by
wymiar
sprawiedliwości był lepszy.
W tym roku Kapituła nagrodziła red. Małgorzatę
Mikulską-Rembek, szefową redakcji programu
„Państwo w państwie” oraz red. Bogusława
Chrabotę, autora formatu programu. – Ten
program spełnia ważną rolę z punktu widzenia
społecznego i politycznego – mówił prezes Zwara.
– Widzowie mają poczucie, że w medialnej
przestrzeni jest miejsce, w którym dziennikarze
upominają się o ludzi skrzywdzonych. Ważne jest
to, że historie nie są pokazywane jako sensacja, w
tabloidowy sposób, lecz przedstawiane są
merytorycznie.
Wiele
omawianych
spraw
skończyło się pozytywnie, wiele programów
wywarło znaczący wpływ na ich zakończenie.
Wiele też pozostało bez echa, ale lepiej jest wołać
na puszczy niż nie mówić nic.
Laudację wygłosiła Joanna Sędek, szefowa Biura
Prasowego NRA
(czytaj laudację)
Statuetki Złotych Wag wręczyli adw. Andrzej
Zwara, prezes NRA oraz adw. Czesław Jaworski,
redaktor naczelny Palestry.
Red.
Bogusław
Chrabota,
dziękując
za
wyróżnienie, wskazywał na zasługi całego zespołu
redakcji programu „Państwo w państwie”, a
przede wszystkim pomysłodawcy, Zygmunta
Solorza-Żaka, dzięki któremu powstał program i
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otrzymał świetny czas – w niedzielę o 19.30. Red.
Chrabota podziękował także Zarządowi Polsatu,
który wspierał zespół programu. Wspomniał też o
programie związanym z Polsatem News, „Ostatnia
instancja”, którego twórcą był adw. Marek
Markiewicz. Przypomniał też, że choć sam
skończył studia prawnicze, lecz nie został
adwokatem,
to
dziś
jest
nagradzany
za
działalność,
która
służy
wymiarowi
sprawiedliwości.
Red. Małgorzata Mikulska-Rembek, szefowa
redakcji „Państwa w państwie” stwierdziła, że
nagroda przyznawana przez Naczelną Radę
Adwokacką jest o tyle cenna, że jest efektem
oceny pracy dziennikarzy przez prawników,
ekspertów. – To daje nam motywację i pewność,
że nasze wysiłki przynoszą efekty, a zmagamy się
często z trudnymi przypadkami prawniczymi –
powiedziała.
Złota Waga to nagroda przyznawana przez
Naczelną Radę Adwokacką dziennikarzom za
rzetelne, poparte głęboką wiedzą i odznaczające
się obiektywizmem publikacje. Waga – symbol
sprawiedliwości, jest oddawana w ręce tych ludzi
pióra, mikrofonu lub kamery, którzy potrafią
spojrzeć na problem, którym się zajmują
rzeczowo, obiektywnie i z równowagą.
Dotychczas „Złote Wagi” otrzymali:
w roku 2005 - red. Marta Pionkowska oraz red. Jan
Ordyński,
w roku 2006 - red. Anna Godzwon oraz red.
Stanisław Podemski,
w roku 2007 - ksiądz profesor Remigiusz Sobański,
w roku 2008 - red. Monika Olejnik oraz red. Maciej
Iłowiecki
w roku 2010 - red. Małgorzata Ziętkiewicz oraz
red. Wojciech Tumidalski
w roku 2011 - red. Ewa Usowicz oraz red.
Krzysztof Sobczak
w roku 2013 - red. Piotr Pytlakowski
w roku 2014 – red. Jadwiga Sztabińska
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