
Laudacja

 Drogi Laureacie i Szanowni Państwo!

 Ustanowiona przez Polską Radę Ekumeniczną nagroda „Na rzecz jedności chrześcijan” 
nadawana jest zgodnie z postanowieniem jej regulaminu osobom „szczególnie zasłużonym dla 
ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. Taką osobą jest Pan prof. dr hab. Karol Karski – 
uczony, pedagog, organizator życia akademickiego, dziennikarz i publicysta, a w tym wszystkim 
chrześcijanin-ewangelik od ponad pół wieku intensywnie i z wieloma sukcesami zaangażowany 
w tworzenie przestrzeni ekumenicznego zbliżenia.

Pan profesor Karol Hubert Karski urodził się w 1940 roku w Katowicach na Górnym Śląsku. 
Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie podjął 
pracę jako autor, redaktor i dziennikarz czasopism o profilu ekumenicznym i teologicznym.  
W trudnych uwarunkowaniach Polski Ludowej zdołał znaleźć zatrudnienie zgodne z życiowy-
mi zainteresowaniami. Przez kilkanaście lat był pracownikiem Polskiej Rady Ekumenicznej, od 
lat 80. tworzył kluczowe dla rozwoju polskiego ekumenizmu, w tym zwłaszcza dla naukowej re-
fleksji ekumenicznej, czasopismo „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Działalność w PRE dała 
mu możliwość bliskiej współpracy z biskupem Janem Niewieczerzałem, prezesem Rady przez 
pięć kadencji, co miało istotne znaczenie dla ukształtowania się ekumenicznej wrażliwości  
i pasji naszego Laureata. W 1978 r. obronił rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. 
prof. Woldemara Gastparego, dotyczącą ekumenizmu między Kościołami ewangelickimi i Ko-
ściołem prawosławnym w Polsce w okresie międzywojennym. Jego osiągniecia naukowe zosta-
ły docenione w 1991 r. poprzez zatrudnienie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz 
nadanie mu w 1992 r. – po postępowaniu przeprowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim – stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii 
ekumenicznej (pierwsza i chyba ostatnia jak dotąd habilitacja ewangelika w KUL!). W ChAT 
nasz Laureat został profesorem nadzwyczajnym, kierownikiem Katedry Ekumenizmu, kierow-
nikiem Sekcji Teologii Ewangelickiej i dwukrotnie jej prorektorem. W 2002 r. Prezydent RP 
Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych.
Jego wybitne zasługi dla polskiego i europejskiego ekumenizmu są widoczne w co najmniej 
trzech zakresach:
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- naukowym, związanym z autorstwem kluczowych dla wiedzy o ruchu ekumenicznym  
i wyznaniach chrześcijańskich monografii, w tym m.in. książek: „Dążenia ekumeniczne we 
współczesnym świecie” „Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wyznaniach chrześcijań-
skich”, „Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności”, „Od 
Edynburga do Porto Alegre. Sto lat dążeń ekumenicznych”;
- akademickim, związanym z pracą dydaktyczną i organizacyjną w Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie, w przełomowym dla uczelni okresie przechodzenia od 
fazy istnienia w warunkach realnego socjalizmu do fazy rozwoju w państwie wolnościowym, 
gdzie usprawnił proces zarządzania dydaktyką, wpłynął na podniesienie standardu kształce-
nia, przyczynił się do zdynamizowania kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z Wydzia-
łem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn;
- medialnym, związanym z wkładem w chrześcijański ruch wydawniczy o profilu ekumenicz-
nym; jako autor kilkuset tekstów prasowych i redaktor publikacji periodycznych, zwłaszcza 
zaś jako wieloletni redaktor naczelny „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”, wydawa-
nych do 2018 r. przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”, której był prezesem; w szerokiej 
skali przyczynił się do pogłębienia, upowszechnienia i udokumentowania wiedzy o dokona-
niach ekumenicznych różnych środowisk wyznaniowych i o pryncypiach ekumenizmu.

Przez ponad pięćdziesiąt lat intensywnej pracy zawodowej i społecznej prof. Karol Karski 
dał się poznać jako człowiek z wielką determinacją budujący zbliżenie chrześcijan ponad 
podziałami wyznaniowymi, wolny od uprzedzeń konfesyjnych, życzliwie wspierający ini-
cjatywy ekumeniczne pochodzące z różnych kręgów kościelnych, szczególnie doceniający 
rolę młodzieży i kobiet. Człowiek słowny, rzetelny, niestrudzenie pracowity i obowiązkowy. 
Znakomity przykład śląskiej solidności i odpowiedzialności!

Opisywana ekumeniczna otwartość Laureata harmonijnie łączy się z Jego oddaniem na 
rzecz własnego kręgu konfesyjnego poprzez aktywny udziału w życiu Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, np. jako przewodniczącego warszawskiego oddziału Polskie-
go Towarzystwa Ewangelickiego. Jego dokonania są doceniane przez różne gremia. Nale-
ży tu wymienić wybór do składu Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk 
(2007–2011), przyznanie Nagrody św. Brata Alberta w zakresie ekumenizmu, Medal 
„Serce dla serc” za działalność ekumeniczną, Medal „Zasłużony dla Tolerancji”, Medal za 
Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Środowisko nauko-
we ufetowało Go w 2010 roku księgą jubileuszową pt. „Ekumenizm i ewangelicyzm”, zaś 
w roku 2020 na Jego cześć wydano tom ukazującego się już w ChAT czasopisma „Studia  
i Dokumenty Ekumeniczne”.

Prof. Karol Karski stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego ruchu eku-
menicznego, co jest oczywistą konsekwencją wieloletniej wytrwałej pracy i wiary w sens 
chrześcijańskiego i ludzkiego braterstwa. Niewątpliwie zasługuje On na wyróżnienie Nagro-
dą Polskiej Rady Ekumenicznej.

Laureacie! Plurimos annos!


