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Medale za Zasługi dla 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

w Warszawie wręczone w 2016 roku

Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na po-
siedzeniach w dniach 17 grudnia 2015 roku oraz 28 stycznia 2016 roku 
podjął uchwały o uhonorowaniu Medalem za Zasługi dla ChAT (o hi-
storii i kształcie Medalu informuje Tadeusz J. Zieliński. 2014. „Medal 
za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie: 
Ustanowienie – kształt – osoby uhonorowane”. Rocznik Teologiczny 56, 
271-274) osób, które znacząco przyczyniły się do jej rozwoju. 

Prof. dr. hab. Michaelowi Wolterowi z Uniwersytetu w Bonn przyzna-
no medal jako „wyraz uznania dla [jego] dokonań w zakresie współpracy 
naukowej i dydaktycznej między Chrześcijańską Akademią Teologiczną 
w Warszawie a Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn” 
(Evangelisch-Th eologische Fakultät, Rheinische Friedrich-Wilhelms-

-Universität Bonn). Społeczność akademicka z radością uhonorowała 
Profesora, który długie lata był osobiście zaangażowany w dwustronną 
współpracę z ChAT. Warto wspomnieć, że prof. Michael Wolter jest 
jednym z najbardziej znaczących badaczy Nowego Testamentu, szczegól-
ności pism pawłowych i dorobku łukaszowego. Wśród najważniejszych 
publikacji można by wymienić Paulus. Ein Grundriss seiner Th eologie 
(2011. Neukirchen-Vluyn: Neukirchner Verlag); Th eologie und Ethos 
im frühen Christentum Studien zu Jesus, Paulus und Lukas (WUNT 236. 
2009. Tübingen: Mohr Siebeck) czy komentarze do Ewangelii Łukasza 
Das Lukasevangelium (HNT 5. 2008. Tübingen: Mohr Siebeck), którego 
drugi tom jest zaplanowany na 2017 rok) i Listu do Rzymian Der Brief 
an die Römer. Teilband 1: Röm 1-8 (EKK 6/1. 2014. Neukirchen-Vluyn: 
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Neukirchner Verlag). Był również kierownikiem redakcji monumental-
nego opracowania Th eologische Realenzyklopädie (TRE), obejmującym 
36 tomów (po ok. 2000 stron każdy). Medal został wręczony przez 
prodziekana Wydziału Teologicznego prof. Jakuba Slawika podczas 
uroczystości przejścia prof. Michaela Woltera na emeryturę i jego wy-
kładu pożegnalnego w dniu 5 lutego 2016 roku. 

NPW Biskup senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
i były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej dr h.c. Jan Szarek został uho-
norowany Medalem z okazji swoich 80-tych urodzin. W uchwale Senatu 
ChAT napisano, że bp Jan Szarek został odznaczony za wspieranie 
współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego, „tworzenie wię-
zi ekumenicznych oraz rozwoju Sekcji [Teologii] Ewangelickiej”. Urząd 
Biskupa Kościoła sprawował w przełomowych latach 1991-2001, aktyw-
nie wspierając rozwój kadrowy i merytoryczny Wydziału Teologiczne-
go oraz wymianę międzynarodową. Dzięki jego przychylności wielu 
wówczas młodych badaczy mogło rozpocząć swoją karierę naukową. 
Już w roku 2000, pod koniec jego służby jako biskupa Kościoła, ChAT 
przyznał bp Janowi Szarkowi zaszczytny tytuł doktora honoris causa. 
Medal za Zasługi został wręczony Biskupowi przez JM Rektora ks. prof. 
Bogusława Milerskiego podczas uroczystego jubileuszu 80-tych uro-
dzin bpa Jana Szarka, w trakcie nabożeństwa dziękczynnego w kościele 
Zbawiciela 14 lutego 2016 roku w Bielsku, gdzie Jubilat był długoletnim 
proboszczem, a także sprawował funkcję seniora diecezji cieszyńskiej.


