
185

KONGRESY, KONFERENCJE, SYMPOZJA

Paweł Czarnecki

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 10. LECIA 
VYSOKEJ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCTVA 

A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY W BRATYSŁAWIE

[słowa kluczowe: Wyższa Szkoła Menedżerska, Stanisław Dawidziuk, Medal 
św. Elżbiety, jubileusz, St. Elisabeth University of Health and Social Sciences In 
Bratislava]  

Streszczenie

W pracy opisano uroczystości 10. lecia St. Elisabeth and Social Sciences in 
Bratislava, jakie odbyły się w październiku 2012 roku. Scharakteryzowano też 
działalność tej największej w Republice Słowackiej uczelni niepublicznej i dzia-

łającej w jej ramach organizacji charytatywnej Tropic Team. Podczas obchodów 
tego jubileuszu prof. dr Stanisław Dawidziuk, Założyciel-Rektor Honorowy WSM, 
uhonorowany został Medalem św. Elżbiety – za całokształt pracy i wkład w rozwój 
edukacji i szkolnictwa. 

* * *

W dniu 19 października 2012 roku w Aula Magna, Rektor Dr. h. c. Mult. prof. 
MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety w Bratysławie (St. Elisabeth University of Health and Social Scien-

ces in Bratislava) w Republice Słowackiej, podczas jubileuszowych uroczystości 
uhonorował prof. dr Stanisława Dawidziuka, Założyciela-Rektora Honorowego 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Złotym Medalem św. Elżbiety za 

całokształt pracy i wkład w rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego. 
Wśród licznych gości uroczystości jubileuszowych, uczestniczących też pod-

czas wręczenia Złotego Medalu św. Elżbiety prof. dr Stanisławowi Dawidziukowi, 
obecni byli rektorzy uczelni słowackich i zagranicznych (USA, Wielka Brytania, 
Indie, Czechy, Niemcy, Rwanda, Polska) oraz przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych Republiki Słowackiej i korpusu dyplomatycznego. W czasie uroczy-
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stości podpisany został list intencyjny, dotyczący zawarcia umowy o współpracy 
pomiędzy Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a Vysoká školá zdravotní-
ctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie. Szkoła ta jest największą uniwer-

sytecką uczelnią niepubliczną w Republice Słowackiej i została utworzona w 2002 
roku. Od 2011 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersyte-

tów (EUA Bruksela) i sygnatariuszem Wielkiej Karty Uniwersytetu Bolońskiego 
(Magna Carta). Ma ona najwyższy odsetek studentów zagranicznych w Republice 
Słowackiej, studiują w niej studenci z 18 krajów świata. 

Rektor Dr. h. c. Mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. naukowiec i le-

karz o międzynarodowym znaczeniu, specjalista chorób zakaźnych i tropikalnych, 
zorganizował w ramach uczelni organizację charytatywną o nazwie Tropic Team, 
w której skład wchodzą lekarze, pracownicy naukowi, społeczni, studenci oraz 
wolontariusze. Tropic Team objął pomocą 50 000 ludzi (pacjentów, sierot etc.), 
którzy, zostali poszkodowani w wyniku katastrof humanitarnych i konfliktów 
wojskowych (głód w Kenii, Somalii, trzęsienie ziemi i zaraza cholery na Haiti, za-

mieszki w Sudanie Południowym). W roku 2012 członkowie zespołu Tropic Team 
wykonali około 6000 zabiegów medycznych  i wdrożyli całodniową opiekę dla  
342 sierot w 5 krajach. Vysoká školá zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
w Bratysławie  prowadzi obecnie 72 projekty charytatywne o charakterze misji 

        Fot. 1. Złoty Medal św. Elżbiety.
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w 25 krajach, na pięciu kontynentach, tj.: Kenia, Sudan, Rwanda, Burundi,  
Uganda, Etiopia, Kongo, Lesotho, Kambodża, Wietnam, Palau, Kirgistan, Kazach-

stan, Indie, Liban, Haiti, Boliwia, Honduras, Czad, Ukraina, Rumunia, Armenia, 
Serbia, Nigeria, Zambia. Vysoká školá zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
w Bratysławie w wymienionych krajach zoragnizowała m.in.: centra diagnostycz-

ne HIV, ośrodki leczenia AIDS, domy dziecka, kliniki, szpitale i inne placówki 
medyczne, wydziały zagraniczne uczelni, szkoły podstawowe. W prowadzonych 
przez nią misjach charytatywnych są czynnie zaangażowani studenci uczelni. 

Na zakończenie uroczystości jubileuszowych 10. lecia Vysokej školy zdravotní-
ctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie rektor Dr. h. c. Mult. prof. MUDr. 
Vladimír Krčméry, DrSc. powiedział:  Pan, Bóg nasz, na tej biednej i doświadczo-

nej ziemi, zatrudnił nas jako pracowników, abyśmy mogli rozwijać i pomnażać 
dary jakie od niego otrzymaliśmy.

Uroczystośc i  jubi leuszu 10 .  lec ia  Vysokie j  Školy Zdravotníctva


