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Były Prezydent Niemiec Joachim Gauck (Berlin) 
laureatem Nagrody Św. Wojciecha za rok 2021 

 
 
Krefeld, 29.3.2021 – Fundacja im. Św. Wojciecha z siedzibą w Krefeld uhonoruje wkrótce 
byłego Prezydenta Niemiec, Joachima Gaucka, Międzynarodową Nagrodą Św. 
Wojciecha za zasługi na rzecz pokoju, wolności i współpracy w Europie. 
 
Nagroda zostanie wręczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 26 czerwca br. w 
Kancelarii Prezydenta w Warszawie. 
 
Laudatio wygłosi były Prezydent Republiki Słowackiej Andrej Kiska. 
 
Laureat jest jedną z niemieckich osobistości budujących swego czasu mosty pomiędzy 
byłą NRD a RFN. Joachim Gauck, urodzony w roku 1940 w Rostoku, ukończył studia 
teologiczne i był w latach istnienia NRD pastorem Kościoła ewangelicko-luterańskiego. 
We wierze doświadczał możliwości zaufania prawdzie, przeżywał ją jako siłę pozwalającą 
mu na życie chrześcijańskie jako członek zbiorowości o statusie mniejszościowym. 
Pozwoliło mu to stawać w obronie wolności i sprzeciwiać się enerdowskiemu systemowi. 
Zachował odwagę tam, gdzie inni dopasowywali się do zmian w życiu politycznym i 
społecznym. Po zjednoczeniu Niemiec był przez krótki czas posłem do Bundestagu. Od 
października 1990 r. do października 2000 r. stał na czele tzw. Urzędu Gaucka, będąc 
pierwszym federalnym pełnomocnikiem ds. akt osobowych byłych enerdowskich służb 
bezpieczeństwa Stasi. W dniu 18 marca 2012 r. XV Zgromadzenie Federalne wybrało go 
dużą większością głosów na prezydenta RFN – stanowisko to piastował do 18 marca 2017 
roku.  
 
Szczególnie w kontekście środkowoeuropejskiej wspólnoty losów w działalności Laureata 
widać powiązania z misją Adalberta z Pragi (956-997; w języku polskim nazywany jest on 
także św. Wojciechem). W krajach, które odwiedzał, św. Wojciech uchodzi za „patrona 
naszego kontynentu”, który położył podwaliny „pod tożsamość i wolność europejską” 
(mówiąc słowami Papieża Jana Pawła II). 
 
Zgodnie ze swoim statutem Fundacja im. Św. Wojciecha przyznaje Nagrodę Św. 
Wojciecha co dwa lata, wyróżniając w ten sposób osobę wyjątkowo zasłużoną na polu 
trwałego jednoczenia całej Europy oraz pogłębiania i pielęgnowania stosunków 
sąsiedzkich pomiędzy narodami zachodnio- i środkowoeuropejskimi. 
 
Dotychczas Nagrodę otrzymali: Tadeusz Mazowiecki, József Antall, kardynał František 
Tomášek, kardynał Franz König, Václav Havel, Helmut Kohl, František Mikloško, 
Władysław Bartoszewski, Árpád Göncz, Ján Carnogoursky, Petr Pithart, Hanna Suchocka, 
Imre Kónya oraz Peter Zajac.  
 
Dr. H. Dieter Gobbers  
(odpowiedzialny zgodnie z prawem prasowym) 
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