
Tlačová správa 
 
Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 v Collegium Humanum 
 
Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/23 na Collegium Humanum sa uskutočnilo v 
stredu 26. októbra 2022. Slávnostný galavečer sa konal v Poľskom divadle Arnolda Szyfmana. 
Medzi významnými hosťami boli arcibiskup Kazimierz kardinál Nycz, námestník ministra 
fondov a regionálnej politiky Jacek Żalek a profesorka Gertruda Uścińska, predsedníčka 
Sociálnej poisťovne. 
 
Slávnostný ceremoniál poctili svojou prítomnosťou významní hostia, medzi ktorými boli: 
čestní profesori Collegium Humanum: Krzysztof Cugowski, Andrzej Kraśnicki prezident 
Poľského olympijského výboru, rektor Univerzity športu v Kyjeve profesor Evhenij Imass a 
zástupcovia Konga, Maroka, Moldavska, Palestíny, Ukrajiny a Uzbekistanu. Na slávnosti sa 
zúčastnili rektori z Poľska a tucet rektorov zo zahraničia vrátane dvoch z Kyjeva. 
 
- Vstupujeme do jubilejného piateho roku našej existencie. Na Collegium Humanum študuje 
v bakalárskych a magisterských študijných programoch vo všetkých odboroch univerzity 
približne 21 000 študentov, z toho približne šesťtisíc cudzincov. Sedemtisíc študentov začína 
svoj prvý akademický rok. To dokazuje, že to, čo robíme, je správne, pretože ak by to nebolo 
správne, nikto by sa k nám nehlásil," hovorí rektor Collegium Humanum, profesor Paweł 
Czarnecki. - Chcel by som sa poďakovať všetkým študentom za dôveru, ktorú ste nám 
prejavili, - dodal profesor Czarnecki.  
 
Počas tohtoročnej slávnostnej inaugurácie bol rektorovi Collegium Humanum prof. dr hab. 
Pawlovi Czarneckému odovzdaný aj ďakovný diplom ministra vedy a vzdelávania 
Przemyslawa Černeka. Ide o ocenenie za mimoriadne zásluhy v oblasti výučby a výskumu a 
za inšpiráciu študentov k získavaniu a prehlbovaniu vedomostí.  
 
Generálny riaditeľ ministerstva školstva a vedy Slawomir Adamiec počas slávnosti prečítal list 
ministra Przemyslawa Černaka vedeniu univerzity a študentom: "Vážený pán rektor, vysoký 
senát, chcel by som vyjadriť veľké uznanie za všetky vaše aktivity, za celé Collegium 
Humanum. Vaše doterajšie pedagogické, organizačné, výskumné a vývojové aktivity. Nech je 
nadchádzajúci rok Mikuláša Koperníka rokom úspechu. Prijmite, prosím, v deň otvorenia 
akademického roka moje úprimné želanie mnohých úspechov a prosperity vo vašich 
aktivitách pre rozvoj celého poľského vysokého školstva a poľskej vedy. Želám vám efektívny 
rozvoj pri realizácii vašich vedeckých vášní, ako aj ambicióznych výskumných projektov," 
napísal minister školstva a vedy.  
 
Collegium Humanum je jedinou vysokoškolskou inštitúciou, ktorá sa stala členom Poľských 
zamestnávateľov, najstaršej a najväčšej zamestnávateľskej organizácie v Poľsku. Počas 
inaugurácie bol do Univerzitného konventu vymenovaný Rafał Baniak, predseda Správnej 
rady zamestnávateľov Poľskej republiky, spolu s Prof. Gertrudou Uścińskou, predsedníčkou 
Sociálnej poisťovne a ďalšími.  
 
- Ako zamestnávatelia Poľskej republiky vás chceme podporovať vo vašom rozvoji a byť jeho 
súčasťou, pretože práve vďaka synergii našich aktivít môžeme uvažovať o vzdelávaní 



študentov v takých kompetenciách, ktoré budú reagovať na výzvy moderného hospodárstva. 
O to viac ma teší a som vďačný, že som sa mohol pridať k skupine odborných poradcov 
Collegium Humanum a rektora. Som vám absolútne k dispozícii so svojou osobou, s 
odbornými znalosťami našej organizácie, som vám k dispozícii," povedal prezident Správnej 
rady zamestnávateľov Poľskej republiky Rafał Baniak. 
 
Úvodnú prednášku s názvom "Dôchodkové vyhliadky Poliakov" predniesla profesorka 
Gertruda Uścińska. Predseda Sociálnej poisťovne (ZUS) uviedol, že mladá generácia, ktorá 
vstupuje na trh práce, musí myslieť na budúcnosť a pracovať na základe príspevkových zmlúv 
tak, aby tieto príspevky slúžili na získanie dôchodku. Na slávnosti boli udelené aj čestné 
štátne a pamätné medaily: Strieborný kríž za zásluhy získala Prof. Dr. Małgorzata Dubis, 
prorektorka pobočky Collegium Humanum v Rzeszowe. Zlatú medailu za dlhoročnú prácu 
získala Anna Ćwiek, riaditeľka Hlavnej knižnice Collegium Humanum vo Varšave. Medailu 
Komisie pre národné vzdelávanie dostali: Prof. Arkadiusz Durasiewicz, prorektor pre 
študentské záležitosti, a Prof. Henryk Pietrzak, poradca ministra školstva a vedy. 
Rozhodnutím senátu bola udelená aj Zlatá medaila za úspech Collegium Humanum, ktorá je 
najvyšším ocenením akademickej obce za spoluprácu a zapojenie sa do rozvoja univerzity. 
Medaila bola udelená dekanovi Ekonomickej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Prof. 
Dr. Michalovi Tkáčovi a za sociálnu a charitatívnu činnosť rektorovi najväčšej zdravotníckej 
univerzity na Slovensku, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, Prof. 
Dr. Jurajovi Bencovi.  
 
Zlatá medaila za úspech Collegium Humanum bude udelená aj pri príležitosti 20. výročia 
Dodovej umeleckej tvorby. 
 
INFORMÁCIE O COLLEGIUM HUMANUM 
 
V súlade so svojím poslaním sa chce Collegium Humanum neustále zlepšovať a usilovať sa o 
najvyššie spoločenské a akademické hodnoty. Jej mottom je "Vzdelávaním k úspechu".  
Inštitúcia sa zameriava na medzinárodný rozmer vzdelávania. Sídlo univerzity sa nachádza vo 
Varšave, ale Collegium Humanum má aj pobočky v Poznani, Rzeszowe a Vroclave. Mimo 
Poľska pôsobí aj v Českej republike (Praha a Frýdek-Místek), na Slovensku (Bratislava) a v 
Uzbekistane (Andižan). Okrem toho je Collegium Humanum prvou a jedinou poľskou 
univerzitou, ktorá otvorila pobočku v Ázii. 


