
Laudacja 

Laudacja 
Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla  

z okazji wręczenia 
Prezydentowi Miasta Lublin dr. Krzysztofowi Żukowi 

Nagrody Polskiej Rady Ekumenicznej
„Na rzecz jedności chrześcijan”

styczeń 2021

 Szanowny Panie Prezydencie, Drodzy Duchowni i Dostojni Goście!

 Krzysztof Żuk urodził się 21 czerwca 1957 roku w Krasnymstawie. Jest polskim ekonomistą, od lat 
mocno zaangażowanym w działalność samorządową. Pracował jako podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Skarbu Państwa (2007–2009), a od roku 2010 nieprzerwanie sprawuje funkcję prezydenta Lublina. 

Ekonomię ukończył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie też w roku 1990 uzyskał stopień 
doktora nauk ekonomicznych (specjalność ekonomia polityczna) na podstawie dysertacji Formy własności 
środków produkcji w gospodarce polskiej i ich społeczno-ekonomiczne funkcje. Wkrótce został zatrudniony 
na stanowisku adiunkta w Zakładzie Finansów Podmiotów Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Finan-
sów na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Jednocześnie prowadził wykłady w Wyższej Szkole Ekonomii  
i Innowacji w Lublinie, współpracując także z gdańskim Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową – 
organizacją non profit. 

Karierę polityczną na skalę krajową rozpoczął w roku 1996, otrzymując stanowisko dyrektora lubelskiej de-
legatury Ministra Skarbu Państwa. W roku 2007 został podsekretarzem stanu w tym resorcie. W roku 2010 
wstąpił do Platformy Obywatelskiej, po czym został wybrany na prezydenta Lublina. W roku 2014 z po-
wodzeniem ubiegał się o reelekcję, wygrywając w pierwszej turze, wynikiem 60,13% głosów. W listopadzie 
2017 piastował funkcję przewodniczącego struktur PO w województwie lubelskim. W roku 2018 stworzył 
samorządową koalicję wyborczą w Lublinie (PO, Nowoczesna, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy 
Demokratycznej oraz ruchy lokalne) i uzyskał po raz trzeci miejską prezydenturę, otrzymując w pierwszej 
turze glosowania 62,32% głosów. 

Jako prezydent prowadził zawsze otwartą politykę współpracy z wieloma wyznaniami chrześcijańskimi 
oraz z lubelskim oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej, wspierając administracyjnie i finansowo róż-
ne chrześcijańskie przedsięwzięcia. Podczas V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej 14 października 2016 r. 
podpisał list intencyjny w sprawie organizacji w roku 2017 Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego 
w Lublinie. Pozostałymi sygnatariuszami byli: arcybiskup Abel – Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Cheł-
mskiej (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), arcybiskup Stanisław Budzik – Metropolita Lubel-
ski, Wielki Kanclerz KUL (Kościół Rzymskokatolicki), biskup Jan Cieślar – Biskup Diecezji Warszawskiej 
(Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Andrzej Gontarek – przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiej 
Rady Ekumenicznej (Kościół Polskokatolicki), Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskie-
go oraz ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – ówczesny Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II. Miasto Lublin przekazało na rzecz organizatorów kwotę 90 OOO PLN, co stanowiło zdecydowa-
ną większość środków przeznaczonych na to ogólnoświatowe przedsięwzięcie. Dodajmy, że pierwszy Mię-



dzynarodowy Kongres Ekumeniczny pod hasłem „Lublin – miasto zgody religijnej” odbył się na pamiątkę 
700-lecia powstania miasta, 500-lecia Reformacji oraz 100-lecia utworzenia KUL, a uczestniczyło w nim 
ponad 300 gości reprezentujących różne kraje i różne wyznania chrześcijańskie. Przebiegało pod honoro-
wym patronatem właśnie prezydenta Krzysztofa Żuka. 

Od tego momentu w Lublinie co roku (w latach 2018, 2019, 2020) był realizowany – zawsze wspierany 
przez miasto – program „Ekumeniczny Lublin”. W jego ramach mieści się comiesięczne spotkanie modli-
tewne w lubelskich Kościołach – tych należących do Polskiej Rady Ekumenicznej i w Kościele rzymsko-
katolickim, uzupełnione wydarzeniami artystycznymi, naukowymi czy kulturalnymi. Wśród nich war-
to wymienić choćby te z roku 2018: wielowyznaniowe nabożeństwo muzyczne na Pamiątkę Reformacji  
(31 października), koncerty organowe „Ewangelicka l” (impreza coroczna), wystawa fotograficzna „Lublin 
ekumeniczny 2018. W stulecie odzyskania niepodległości (1918–2018)”, debata dwóch ambon z udziałem 
rabina Boaza Pasha i abpa Grzegorza Rysia (10 września), konferencja naukowa „O niepodległości eku-
menicznie – wyznawcy różnych Kościołów” (5–6 listopada). W kolejnym roku odbyła się, wśród wielu 
inicjatyw, międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „In varietate concordia: różnić się  
w zgodzie” (5–6 listopada 2019). 

Dzięki życzliwości i pomocy finansowej Miasta Lublin i jego Prezydenta zostały wydane trójjęzyczne mo-
nografie naukowe z zakresu szeroko rozumianego ekumenizmu: Lublin – miasto zgody religijnej. Ekume-
nizm w historii, teologii, kulturze I Lublin – City of Religious Agreement. Ecumenism in Bistory, Theology, 
Culture, red. S. Pawłowski SAC, S.J. Żurek (Lublin 2017); Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie 
i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura) I Erben der Reformation Protestanten in Lublin 
und Lubliner Land (Geschichte. Kultur. Wirtschaft. Literatur), red. G. Brudny, W. Matwiejczyk, M. Willau-
me, S.J. Żurek (Lublin 2017); O niepodległości ekumenicznie. Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospo-
litej (1918–1939), red. S. Bober, S.J. Żurek (Lublin 2018), Ekumeniczna Postylla na pierwszy rok kościelny po 
obchodach 500-lecia Reformacji, red. G. Brudny, A. Konachowicz, S. Pawłowski (Lublin 2019), zawierająca 
homilie napisane specjalnie z myślą o niej przez duchownych reprezentujących wielorakie wyznania chrze-
ścijańskie. 

Obecnie dr Krzysztof Żuk jest zaangażowany w organizację II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicz-
nego noszącego hasło „Jerozolima – Lublin. Miasta Dialogu”, zaplanowanego na 23–25 listopada 2021  
w Jerozolimie. 

Aktywność i zaangażowanie Krzysztofa Żuka we wszystkie powyższej opisane inicjatywy i przedsięwzięcia, 
niejednokrotnie osobiście w nich uczestniczącego, ukazują go jako mądrego włodarza otwartego na wielo-
kulturowy wymiar współczesności, szczodrego mecenasa kultury i nauki oraz dialogu ekumenicznego. Na 
samorządowej mapie Polski wyróżnia się w obszarze wspierania rozwoju relacji międzywyznaniowych III 
Rzeczpospolitej w duchu pojednania i pokoju.
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