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 Szanowni Państwo, Drogi Laureacie, Drodzy Duchowni oraz Dostojni Goście!

 Polska Rada Ekumeniczna ustanowiła szczególne wyróżnienie w postaci Nagrody Polskiej Rady 
Ekumenicznej, którą przyznaje osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego 
w Polsce i na świecie. W 2022 roku Kapituła Nagrody postanowiła wyróżnić Pana Romana Michalaka – 
pomysłodawcę i prezesa Ekumenicznego Uniwersytetu III Wieku pod Patronatem ChAT, obecnie Ekume-
nicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT.

Pan Roman Michalak ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu w warszawskiej SGPiS, obec-
nie Szkoła Główna Handlowa. Przez wiele lat pracował na stanowiskach doradczych i kierowniczych  
w firmach zajmujących się działalnością handlową. Pod koniec kariery zawodowej założył własną firmę, 
którą kierował przez 10 lat. 

Laureat jest urodzonym ekumenistą. Jako młody człowiek wstąpił do Seminarium Księży Werbistów  
w Nysie i Pieniężnie z nadzieją na udział w misjach zagranicznych. Seminarium nie ukończył. Po wielu 
latach związał się z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, aby następnie założyć instytucję integrującą 
osoby w wieku senioralnym reprezentujące różne tradycje wyznaniowe. 

W 2002 roku przeszedł na emeryturę i włączył się w działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny 
Szwarc, najstarszej tego typu placówki w Polsce. Był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse insty-
tucji. Zdobyte doświadczenie postanowił przenieść na grunt ekumeniczny. Ideą Laureata było utworzenie 
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, instytucji służącej kształceniu i integracji osób w wieku 
senioralnym, rozwojowi ich zainteresowań i praktycznych umiejętności, zaspokojeniu ich potrzeb ducho-
wych, krzewieniu ekumenizmu i dialogicznej religijności.

W tym celu Laureat musiał zyskać przychylność Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, Zarządu War-
szawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, Proboszcza i Rady Parafialnej Parafii ewangelickiej św. 
Trójcy w Warszawie, która udzieliła tymczasowej siedziby nowej instytucji, a także władz Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie, która objęła Uniwersytet swoim patronatem naukowym. Wszystkie 
te instytucje wsparły to przedsięwzięcie. W tworzenie i późniejsze prace Uniwersytetu włączyło się bardzo 
dużo osób różnych profesji i różnej przynależności wyznaniowej, których praca była bezcenna. Od dwóch 
lat siedzibą i miejscem działalności Uniwersytetu jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. 

W dniu jubileuszu 10-tej rocznicy działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT, Pol-
ska Rada Ekumeniczna wyraża uznanie dla wszystkich Organizatorów i Słuchaczy, nagradzając Osobę, 
która była i jest jego spiritus movens. Tą osobą jest Pan Roman Michalak. 

Laureacie! Plurimos annos!


