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LAUDACJE

Miroslav Kelemen

NADANIE TYTU U DOCTORA HONORIS CAUSA VŠBM 
W KOSZYCACH – REPUBLIKA S OWACKA –

PROFESOROWI STANIS AWOWI DAWIDZIUKOWI

[s owa kluczowe: laudacja, D octor Honoris Causa, pedagogika, mened"er 
o#wiaty, integracja europejska]

Streszczenie

W laudacji omówiono dokonania profesora Stanis$awa Dawidziuka jako zna-
komitego organizatora procesu pedagogicznego, bardzo efektywnego mened"era. 
Podkre#lono, "e w Wy"szej Szkole Mened"erskiej w Warszawie (której jest za$o-
"ycielem), obecnie jednej z najlepszych szkó$ wy"szych w Polsce, studiuje wielu 
cudzoziemców z takich krajów jak: Ukraina, Gruzja, Bia$oru# i Armenia, jak te" 
studenci ze S$owacji i Czech. Zwrócono uwag% na to, "e jako jedynemu polskiemu 
naukowcowi przyznano w 2005 roku w Oxfordzie Z$oty Medal z szarf& „Zjedno-
czona Europa” za osobiste zas$ugi na polu integracji europejskiej. Profesor jest 
uosobieniem jednej ze z$otych my#li Seneki Starszego – „Dwie rzeczy daj& duszy 
najwi%ksz& si$%: wierno#' prawdzie i wiara w siebie”. Jest rzecz& wspania$&, "e 
taki cz$owiek zostaje cz$onkiem akademickiej spo$eczno#ci VŠBM w Koszycach.   

* * *

Miroslav Kelemen

LAUDÁCIO – JE PROF. STANISLAW DAWIDZIUK,
„DOCTOR HONORIS CAUSA VŠBM V KOŠICIACH”,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dnes máme tú (es) privíta) v našej vysokej škole významného po*ského vedca, 
(loveka, zakladate*a, prvého rektora, (estného rektora a v sú(asnosti prezidenta 
jednej z najlepších po*ských súkromných vysokých škôl, a to Vysokej školy mana-
žmentu vo Varšave, JE prof. Stanislawa Dawidziuka, skvelého organizátora 
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pedagogickej a vedeckej (innosti, efektívneho a podnikavého manažéra osvety. 
Nášmu srdcu je okrem toho vzácny aj preto, že je priate*om našej krajiny, horlivý 
stúpenec spolupráce po*ských a slovenských vedcov. 

Pri tejto príležitosti nemôžeme nespomenú), že sprievodcom pána profesora 
Dawidziuka po slovenských cestách je náš spolo(ný priate*, jeho najbližší spolupra-
covník, rektor Vysokej školy manažmentu vo Varšave, JM prof. dr hab. Pawel 

Czarnecki, PhD, MBA, dr.h.c. Takýto tandem je ve*kou garanciou našej budúcej 
spolupráce. 

Pán prof. Dawidziuk je ve*mi zaujímavou osobnos)ou. Jeho (innos) na peda-
gogickom a vedeckom poli by bola dostato(ným materiálom pre skvelý Þ lmový 
scenár. V krátkosti Vám preto chceme predstavi) osobu tohto vedca. Jeho vše-
stranné aktivity, úspechy a dôslednos), s akou k nim smeroval. 

Takmer ako dvadsa)ro(ný vytvoril z malej vidieckej školy vo svojom rodisku 
pružné centrum s u(ite*ským domom, dôležitú inštitúciu osvety a kultúry, ktorá 
mala široký vplyv na spolo(nos) regiónu, a ktorá sa v+aka vynaliezavosti, nápadi-
tosti a pocitu zverenej misie, ako aj v+aka hlbokému vz)ahu k rodnej zemi stala 
vzorom a príkladom toho, ako je možné vy(arova) nie(o z ni(oho. 

Na svoju sú(asnú pozíciu sa dostal dlhou, a nie vždy *ahkou cestou. 
Vyu(uje a pedagogicky sa stará o choré deti umiestnené v lie(ebniach, orga-

nizuje odborné kurzy pre nekvaliÞ kovanú mládež a tiež vedie štúdiá pre u(ite*ov 
technických odborov na Varšavskej technologickej fakulte. 

Kon(í štúdiá, získava +alšie akademické stupne. 
Ako sám hovorí, jeho ve*kým plánom a snom, ktorý mal prinies) úžasné 

výsledky, bolo zriadenie súkromnej vysokej školy, pripravujúcej kádre pre nové 
hospodárstvo. 

Ve*kou prednos)ou profesora, ktorá sved(í o jeho charizme, silnej osobnosti 
a vodcovských schopnostiach, je *ahkos), s akou dokáže svojím entuziazmom 
a váš,ou nakazi) +alších sebe podobných horlivcov. 

Autorita svetového mena, autor teórie vodcovstva John Maxwell, tvrdí, že 
vodcom je ten, kto za sebou dokáže strhnú) iných... Práve takým je pán profesor 
Dawidziuk. 

S takýmito osobami, priate*mi a spolupracovníkmi z iných varšavských vyso-
kých škôl dokázal v roku 1995 otvori) Vysokú školu manažmentu. 

Profesor Dawidziuk je jedným z najvýznamnejších predchodcov a tvorcov 
súkromného vysokého školstva v Po*sku. 

Práve v+aka takým, ako je on, sa rozbehol a stále trvá proces uspokojovania 
záujmu po získaní vysokoškolského vzdelania. Je to jeden z najcennejších príno-
sov transformácie nielen v Po*sku, ale aj v strednej a východnej Európe. 
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V Po*sku sa už zaužívalo kultové spojenie „zázrak na Kaven(i,skej“ (na tej-
to ulici totiž vznikla Vysoká škola manažmentu). Skuto(ne to hrani(í so zázra-
kom, nako*ko za necelý rok sa na troskách rozpadnutého priemyselného centra 
ako Fénix z popola vynoril ná(rt budúceho kampusu školy. Ten sa po nieko*kých 
rokoch stal realitou v podobe krásneho architektonického objektu, ktorý bol
v sú)aži ocenený ako najlepší komplex súkromných vysokých škôl cenou Kampus 
21.storo(ia. Tu je potrebné pripomenú) tú (as), o naprojektovanie ktorej sa pria-
mo pri(inil hrdina môjho príhovoru. 

Vysokej škole manažmentu prislúcha ešte jedna charakteristika – „škola 
snov“. Tak ju nazvali študenti. Plnila ich sny o životnom úspechu a o zaujímavom 
živote, pretože práve k tomu im pomáha diplom, ktorý tu získali. 

A práve prof. Dawidziuk je duchovným otcom atmosféry, ktorá tu vládne – at-
mosféry tepla, empatie, vzájomnej úcty, vysokej kultúry štúdia. 

Neoslovuje nás azda fakt, že diplom vysokej školy, ktorú Profesor založil, 
získalo už vyše 50 tisíc mladých *udí študujúcich v 11 študijných odboroch? 

Tieto diplomy, (asto podpísané samotným profesorom, majú ve*kú hodnotu. 
Pod*a rebrí(ka (asopisu Newsweek sa VŠM nachádza na (ele vysokých škôl v Po-
*sku, ktorých absolventi sú u zamestnávate*ov najžiadanejší. 

Prof. Dawidziuk je akademickým pedagógom, ktorý vyu(uje s váš,ou a na 
vysokej škole je známy skvelými prednáškami, je uznávaným re(níkom na vedec-
kých konferenciách. 

Oblas)ou jeho záujmov a vedeckých výskumov sú vážne problémy sú(asného 
sveta, dôležité pre vedu aj prax: podnikanie (ktoré nazýva proteínom – zdrojom 
všetkého), metodológia vyu(ovania, teória vzdelávania, globálna výchova. Je 
autorom mnohých prác práve z týchto oblastí. Okrem nieko*kých iných boli do 
sloven(iny preložené práce venované metodike písania diplomových prác, ktoré 
v Po*sku lámu rekordy. 

Za svoju vedeckú a organiza(nú (innos) a aktivitu bol mnoho krát ocenený 
a odmenený, m.in. – ako jediný vedec v Po*sku získal v Oxforde Zlatú medailu so 
šerpou „Zjednotená Európa“ ako uznanie za osobné zásluhy na propagovaní eu-
rópskej integrácie, +alej získal titul doktora h.c. Krasnodarskej štátnej univerzity 
kultúry a umenia. Bol prijatý do radov (lenov exkluzívnej Zlatej lóže Business 
Centre Club, bol nieko*ko násobne nominovaný na Zlatú sošku Lídra po*ského 
biznisu. Vždy skromne priznával, že tieto ve*mi hodnotné ocenenia patria aj jeho 
srdcu blízkej vysokej škole. 

Z Vysokej školy manažmentu urobil dôležité centrum kultúrneho života 
varšavskej mestskej (asti Praha-Sever. Nielen že sa táto škola svojou krásnou 
architektúrou podie*a na zve*adení tejto (asti mesta ale stala sa tiež centrom 
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kultúrneho a športového života, konferen(ným centrom, dejiskom charitatívnej 
a opatrovnícko-výchovnej (innosti pre deti vyžadujúce pomoc a opateru. Je pa-
trónkou Univerzity tretieho veku pre seniorov, a napokon vedie tiež Akademic-
ké gymnázium a lýceum. Za ve*ké zásluhy pre miestnu spolo(nos) a promovanie 
mestskej (asti Praha-Sever bol profesor ocenený soškou Floriána – hodnotným 
a prestížnym ocenením primátora a predstavite*ov tejto mestskej (asti. 

VŠM prof. Dawidziuka je jedným z najvä(ších centier sústre+ujúcich cudzin-
cov, ktorí tu študujú. Neustále sem prichádzajú študova) mladí *udia z Ukrajiny, 
Bieloruska, Gruzínska, Arménska a na externých fakultách vysokej školy za hra-
nicami Po*ska študujú naši rodáci aj -esi. 

Toto je +alší príklad otvorenosti súkromnej vysokej školy, ktorú vypestoval 
hrdina môjho vystúpenia. Vysokej školy, ktorá je jediná svojho druhu. Jednej 
z najlepších a najpo(etnejších spomedzi všetkých súkromných vysokých škôl. 

Vysoká škola manažmentu vo Varšave je životným dielom prof. Dawidziuka, 
je to monument, ktorý si obrovským úsilím a prácou vybudoval za svojho života. 
Škola práve zav.šila 20 rokov svojho pôsobenia. Jemu a jeho vysokej škole pra-
jeme +alšie jubileá a úspechy, tisícky študentov, upev,ovanie základov, a pod*a 
možností (o najvyššiu úrove, štúdií a posilnenie vypracovanej pozície. 

Je krásne, že niekto taký, ako je zakladate* VŠM, sa môže sta) (lenom našej 
akademickej spolo(nosti, pri(om sa delí so svojimi ve*mi bohatými a úspechmi 
korunovanými skúsenos)ami. 

Prof. Stanislaw Dawidziuk si za svoje vlastné motto, ako aj za motto vedec-
kých kádrov Vysokej školy manažmentu, všetkých zamestnancov a študentov 
„školy snov“, zvolil Senekove slová: „Dve veci dávajú duši tú najvä(šiu silu – ver-
nos) pravde a viera v seba.“ Myslím, že nie je (o doda) ani ubra). 

Vážené dámy a vážení páni, ctení hostia, 

som presved(ený, že *udský aj profesionálny rozmer JE pána prof. Dawidziu-
ka je a aj bude prínosom pre našu vysokú školu, ktorej ocenenie „Doctora honoris 
causa“ pán profesor dnes preberá. 
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Ryc. 1. Dyplom Doctora Honoris Causa 
dla prof. St. Dawidziuka

Ryc. 2. FotograÞ a insygni Doctora Honoris 
Causa


