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IV. Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
 

Śp. doc. dr Tadeusz Grudniewski 
 

23 grudnia 2014 r. zmarł 
doc. dr Tadeusz Grudniewski, Rek-
tor Wy ższej Szkoły Biznesu 
i Przedsiębiorczości w l. 2012-2013, 
jedna z najbardziej zasłużonych 
postaci ostrowieckiego środowiska 
akademickiego. 

Doc. dr Tadeusz Grudniewski 
urodził się w 11 maja 1948 r. w Borze 
Kunowskim. W roku 1980 ukończył 
pedagogikę na Uniwersytecie Gdań-
skim. Większość swojego życia za-
wodowego związał z Pomorzem – 
w roku 1972 rozpoczął pracę nauczy-
ciela w Szkole Podstawowej nr 2 
w Pelpinie, w latach 1986-1994 pełnił 
funkcję dyrektora tej placówki. Poza 
obowiązkami zawodowymi aktywnie 
udzielał się społeczne - przez wiele lat 
działał w Związku Harcerstwa Pol-
skiego. 

Po powrocie w rodzinne stro-
ny Tadeusz Grudniewski znalazł zatrudnienie w WSBiP. Od roku 2005 pracował 
w ostrowieckiej uczelni na stanowisku docenta. Zawsze mocno zaangażowany 
w działalność dydaktyczną i naukową, był jednym z twórców sukcesów ostrowiec-
kiej pedagogiki. Obecnie dzieło doc. Grudniewskiego kontynuują jego najbliższe 
współpracowniczki – dr Anna Dąbrowska i dr Aneta Skuza. 

Działalność doc. Grudniewskiego na rzecz rozwoju niewielkiego, lecz pręż-
nego ostrowieckiego ośrodka naukowego była zauważalna i doceniana. W latach 
2007-2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, zaś w l. 
2012-2013 sprawował godność RektoraWSBiP.  

Krótki okres sprawowania funkcji rektorskiej przez doc. Tadeusza Grud-
niewskiego był ważny dla ostrowieckiej uczelni. W dobie niżu demograficznego 
i problemów szkolnictwa wyższego udało się otworzyć dwa wydziały zamiejscowe 
– w Limanowej i Tomaszowie Mazowieckim. Rektor Grudniewski pozostawał kon-
sekwentnym zwolennikiem internacjonalizacji procesu kształcenia, patronując nowo 
zawieranym porozumieniom międzyuczelnianym. Wreszcie należy wspomnieć, że 
to właśnie rektor Grudniewski wprowadzał system jakości kształcenia w WSBiP 
w obecnie obowiązującej postaci. 

Należy wspomnieć, że doc. Tadeusz Grudniewski położył duże zasługi dla 
rozwoju ostrowieckiej sekuritologii. Był on jednym z inicjatorów nawiązania 
i umacniania intensywnej współpracy z Akademią Sił Zbrojnych im. Gen. Štefánika 
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w Liptowskim Mikulašu oraz Wyższą Szkołą Zarządzania Bezpieczeństwem 
w Koszycach.Za jego kadencji rektorskiej – i przy zawsze życzliwym wsparciu – 
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP rozpoczęła wydawanie czasopisma 
„AntePortas –Studia nad Bezpieczeństwem”. 

W osobie Zmarłego pożegnaliśmy zasłużonego pedagoga, naukowca, świet-
nego dydaktyka, a przede wszystkim ciepłego, serdecznego, otwartego człowieka, 
nieodżałowanego współpracownika i kolegę.  

 
  


