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LAUDACJA :
Tegoroczny Laureat, Ksiądz Adam Boniecki, to intelektualista katolicki, od lat zaangażowany bez reszty
w krzewienie idei Soboru Vaticanum II, którą rozumie jako
otwarcie Kościoła na dialog. Nie tylko dialog wewnętrzny,
ale również dialog Kościoła ze społeczeństwem, w tym
także z wątpiącymi, poszukującymi i niewierzącymi.
To charyzmatyczny duszpasterz akademicki, wychowawca kilku pokoleń, dla których pozostał wzorem,
kształtującym wyznawane i pielęgnowane wartości.
To redaktor „Tygodnika Powszechnego”, który – po
odejściu założyciela i twórcy pisma, legendarnego redaktora Jerzego Turowicza – zdołał skutecznie przeprowadzić
w nową rzeczywistość ten niezwykle ważny symbol
oporu wobec totalitarnej władzy. Utrzymując wysoki
poziom intelektualny i nie rezygnując z niezależności
„Tygodnika”, kontynuował główną linię ideową, a więc
działanie na rzecz Kościoła głęboko zanurzonego
w świat współczesny, podejmującego dyskusje na temat

problemów, które nurtują wierzących i niewierzących,
a przede wszystkim niedzielącego Polaków na lepszych
i gorszych. Jego cotygodniowe edytoriale są oczekiwane
z niecierpliwością przez wiernych czytelników, a sam
Autor, jako człowiek dialogu, stał się ikoną niezależnej
myśli katolickiej. Jego liczne spotkania z czytelnikami,
gdzie podejmuje tematy trudne, dotykające istoty chrześcijaństwa i Kościoła, wypełniają szczelnie sale w całej
Polsce.
Ten sukces naszego Laureata dobitnie wskazuje,
jak bardzo potrzebujemy dzisiaj takich ludzi jak Ksiądz
Boniecki, aby zrozumieć i uznać, że nawet w czasach
obfitujących w podziały, wzajemną niechęć, czy wręcz
wrogość, można i należy rozmawiać PRZYJAZNYM
językiem zarówno o sprawach fundamentalnych, jak
i o drobnych codziennych problemach. Przyjazny język
to pierwszy krok do porozumienia. A NIE MA DZIŚ DLA
POLSKI NIC BARDZIEJ WAŻNEGO.
ANDRZEJ BIAŁAS
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