
Laudacja

 Drogi Laureacie i Szanowni Państwo!

 Polska Rada Ekumeniczna ustanowiła szczególne wyróżnienie w postaci Nagrody 
Polskiej Rady Ekumenicznej, którą przyznaje osobom i instytucjom szczególnie zasłu-
żonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie. W 2023 roku Kapituła Nagrody 
postanowiła wyróżnić Pana Andrzeja Wójtowicza.
 
Andrzej Wójtowicz, urodził się w 1940 roku, jest luteraninem, absolwentem Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W swej Alma Mater oddychał atmosferą 
ekumenizmu. Nie bez znaczenia był powiew otwartości płynący z Soboru Watykańskie-
go II. Jako młody człowiek został ekumenicznym działaczem zaangażowanym w prace 
ewangelicko-reformowanej redakcji miesięcznika „Jednota”, a następnie pracownikiem 
biura Polskiej Rady Ekumenicznej. Z jej ramienia uczestniczył w zimowym semestrze 
Ekumenicznego Instytutu Światowej Rady Kościołów w Bossey k. Genewy, a w latach 
1970-1983 kierował wydziałem zagranicznym Polskiej Rady Ekumenicznej. Przez 23 lata 
pełnił funkcję jej dyrektora i rozwijał kontakty ekumeniczne w kraju i za granicą. 

Andrzej Wójtowicz dał się poznać jako dobry organizator i kreator krajowych i zagra-
nicznych konferencji ekumenicznych, sympozjów oraz spotkań i wizyt studyjnych. Był 
autorem licznych artykułów, przyczynków i wywiadów w prasie krajowej i zagranicznej. 
W czasie swej wieloletniej i aktywnej służby postrzegany był jako spiritus movens polskiej 
ekumeny. Inicjował, realizował i rozwijał kontakty ekumeniczne PRE z Kościołami Nie-
miec (EKD) i Szwajcarii, a także w Europie Wschodniej (Ukraina, Białoruś) w ramach 
projektu Pojednanie. 

Dyrektor Wójtowicz inicjował również oraz wspierał i współrealizował międzynarodowe 
projekty prowadzone przez Polską Radę Ekumeniczną we współpracy z partnerami za-
granicznymi takimi jak: Znaki Pokuty (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste) czy Znaki 
Nadziei (Zeichen der Hoffnung). Przez ponad dwie dekady, współkształtując polski eku-
menizm, pogłębiał jego krajowe i międzynarodowe relacje, a tym samym eksponował 
znaczenie tej międzywyznaniowej organizacji.
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Laureacie! Plurimos annos!

Oczytany, elokwentny, samodzielny w myśleniu i działaniu, o pragmatycznym i klarow-
nym postrzeganiu wydarzeń kościelno-społecznych był interesującym partnerem eku-
menicznych dyskusji, konferencji i sympozjów. To jego kompetencje i osobiste zaanga-
żowanie istotnie wpłynęły na rangę Polskiej Rady Ekumenicznej, zarówno w kręgach 
kościelnych, jak i społecznych, a także rządowych. 

Kapituła Nagrody pragnie wyrazić swoją radość i wdzięczność za wieloletnie zaangażo-
wanie na rzecz krzewienia idei ekumenizmu w ramach działalności Polskiej Rady Eku-
menicznej.


