Red. Ivanova i red. Krzyżanowska laureatkami
Złotych Wag
Red.
Ewa
Ivanova
oraz
red.
Anna
Krzyżanowska,
dziennikarki
Dziennika
Gazety
Prawnej,
zostały
tegorocznymi
laureatkami nagrody przyznawanej przez
Adwokaturę "Złotej Wagi". Gala wręczenia
statuetek odbyła się 28 czerwca w Centrum
Prasowym PAP Warszawie.
Uroczystość rozpoczął adw. Andrzej Zwara, prezes
Naczelnej
Rady
Adwokackiej.
Powitał
zgromadzonych gości, wśród których byli m.in.
laureaci poprzednich edycji, red. Małgorzata
Mikulska-Rembek i Wojciech Tumidalski oraz
jeden
z
inicjatorów
ustanowienia
nagrody Stanisław Rymar a także adw. Grzegorz
Majewski, dziekan izby warszawskiej, adw. Rafał
Dębowski,
sekretarz
NRA,
adw.
Anisa
Gnacikowska, członek NRA, adw. Ziemisław
Gintowt, członek NRA, adw. Andrzej Siemiński,
członek NRA, adw. Michał Bieniak i Krzysztof
Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety
Prawnej.
Prezes NRA przypomniał, że ta edycja nagrody
jest jubileuszową, bo Złote Wagi wręczane są po
raz 10. Przypomniał zacne grono laureatów, wśród
których znaleźli się: Marta Piątkowska, Jan
Ordyński, Anna Godzwon, Stanisław Podemski, ks.
Remigiusz Sobański, Monika Olejnik, Maciej
Iłowiecki,
Małgorzata
Ziętkiewicz,
Wojciech
Tumidalski, Ewa Usowicz, Krzysztof Sobczak, Piotr
Pytlakowski, Jadwiga Sztabińska, Małgorzata
Mikulska-Rembek
oraz
Bogusław
Chrabota.
Zaznaczył, że uhonorowane w tym roku
dziennikarki red. Ewa Ivanova oraz red. Anna
Krzyżanowska, dołączają do tego grona dzięki
swojej rzetelnej pracy dziennikarskiej. Wyraził
nadzieję, że ta nagroda będzie dla laureatek
zobowiązaniem do utrzymania wysokiego poziomu
dziennikarstwa.
Laudację odczytał adw. Rafał Dębowski, sekretarz
NRA. "Naczelna Rada Adwokacka, poprzez
nagrodę „Złota Waga”, chce wyróżnić to, co w
dziennikarstwie najlepsze, a co nie zawsze jest
wystarczająco zauważane i doceniane. A przecież
za rzetelnym tekstem stoją godziny mrówczej
pracy, wykonanych telefonów, wysłanych maili,
kuluarowych rozmów i oficjalnych wywiadów. (...)
Obie Panie są młode i tak naprawdę dopiero na
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początku swojej kariery. Nie można więc naszej
nagrody traktować jako ukoronowania ich
osiągnięć. To bardziej dobra wróżba na przyszłość
i mamy nadzieję, że Złote Wagi staną się też
motywacją do podejmowania nowych wyzwań w
pracy dziennikarskiej."
(czytaj całą laudację)
Dziękując
za
wyróżnienie,
red.
Ivanova
powiedziała, że współpraca z Adwokaturą to
doświadczenie, które trudno porównać ze
współpracą z innymi środowiskami. - Adwokatów i
dziennikarzy wiele łączy - stwierdziła. - Poczucie
misji, tajemnica zawodowa, wrażliwosć na prawa
człowieka. To właśnie adwokaci są tymi, którzy
alarmują nas, ludzi mediów, jeśli w tej kwestii
dzieje się coś niepokojącego.
Red. Ivanova podziękowała adwokatom za
gotowość komentowania na bieżąco zmian
legislacyjnych, któych w Polsce jest wyjątkowo
dużo. - Pozwalają nam Państwo spełniać misję
kontroli władzy, kontroli ustawodawcy i tylko
dzięki Państwu jesteśmy w stanie dostarczać
wiedzę czytelnikowi - powiedziała.
Z kolei red. Krzyżanowska podzieliła się swoimi
doświadczeniami z początku pracy w zawodzie. Kiedy zaczynałam, myślałam, że adwokaci to
zamknięte środowisko, kontaktujace się ze
światem zaszyfrowanym językiem - powiedziała. A jest zupełnie inaczej. Adwokaci to ludzie o
otwartych
umysłach,
z
którymi
można
porozmawiać na każdy, najtrudniejszy temat. Ta
nagroda pokazuje, że nie tylko ja cenię sobie
naszą współpracę i jestem za to wdzięczna.
Złote Wagi zostały przyznane po raz 10.
Inicjatorami ustanowienia nagrody byli adw.
Stanisław Mikke oraz Stanisław Rymar. Waga –
symbol sprawiedliwości, jest przekazywana w ręce
tych ludzi pióra, mikrofonu lub kamery, którzy
potrafią spojrzeć na problem rzeczowo i
obiektywnie. To nagroda dla dziennikarzy
spełniających swoją zawodową misję, którym nie
brak zaangażowania i dociekliwości, za to obca
jest im pogoń za tanią sensacją, i którzy
zdobywają zaufanie zarówno Czytelników, jak i
rozmówców.
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