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W dniu 9 października 2014 roku o godzinie 14:00 w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się Uroczystość 60-lecia utwo-
rzenia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Uroczystość rozpoczął Jego Magnifi cencja ks. prof. dr hab. Bogusław 
Milerski – Rektor ChAT. Po odczytaniu krótkiego fragmentu z Pisma Świę-
tego przeznaczonego na dzień 9 października przywitał bardzo serdecznie 
wszystkich obecnych, a w szczególności pracowników, którzy całe swoje 
życie związali z Chrześcijańską Akademią Teologiczną, dla których Uczelnia 
stanowi część tożsamości. Podkreślił, że Akademia to nie tylko profesorowie, 
studenci, książki, nauka ale również i wspomnienia.

W pierwszej części Uroczystości J.M. Rektor ChAT odczytał Uchwałę 
Senatu ChAT, ustanawiającą medal Za zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie, który będzie przyznawany za dokonania w zakresie 
organizacyjnego rozwoju Uczelni, tworzenia więzi ekumenicznych, kształcenia 
kadr oraz badań teologicznych. W 60. rocznicę utworzenia Akademii Uchwałą 
Senatu ChAT medalem „Za zasługi dla Akademii” po raz pierwszy zostali nagro-
dzeni byli rektorzy i prorektorzy Uczelni. To szczególne odznaczenie zostało 
przyznane: metropolicie prof. zw. dr. hab. Sawie Michałowi Hrycuniakowi, 
abp. prof. dr. hab. Jeremiaszowi Janowi Anchimiukowi, bp. prof. zw. dr. hab. 
Wiktorowi Wysoczańskiemu, ks. prof. zw. dr. hab. Marianowi Bendzie, prof. dr. 
hab. Karolowi Karskiemu i prof. zw. dr. hab. Januszowi T. Maciuszce.

Abp prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk odczytał okolicznościowe 
przemówienie metropolity prof. zw. dr hab. Sawy Michała Hrycuniaka i nagro-
dził J.M. Rektora ChAT Orderem Świętej Marii Magdaleny II stopnia, który 
został przyznany z okazji jubileuszu 60. rocznicy utworzenia ChAT oraz za 
zasługi dla Akademii.
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W drugiej części Uroczystości J.M. Rektor ChAT zaprosił do stołu prezy-
dialnego arcybiskupa prof. dr. hab. Jeremiasza, wieloletniego Rektora ChAT, 
który podzielił się wspomnieniami z pierwszych lat życia Uczelni oraz funk-
cjonowania Akademii.

W trzeciej części Uroczystości J.M. Rektor ChAT wręczył dyplom habi-
litacyjny dr. hab. Jackowi Aleksandrowi Prokopskiemu.

Uroczystość swym śpiewem wzbogacił chór studentów prawosławnych, 
pod dyrekcją dziekana prof. dr. hab. Włodzimierza Wołosiuka.


