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Gdańsk, 21 marca 2016  
 
 

Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernarda Lammka z okazji 

46. rocznicy powołania Uczelni  

 
Szanowni Państwo, Dostojni Goście, Drodzy Studenci  
 

Obchodzona dzisiaj 46. rocznica powstania Uniwersytetu Gdańskiego nie jest tak szczególnym 

jubileuszem, jaki świętowaliśmy rok temu w gronie rektorów wszystkich uniwersytetów polskich, 

i oczywiście nie jest jeszcze uroczystością, która czeka nas za kilka lat – 50-lecia naszej uczelni. Jest 

jednak na tyle ważnym momentem w dziejach naszego Uniwersytetu, że warto o tym dzisiaj 

powiedzieć, aby uświadomić sobie w którym miejscu jesteśmy w naszym rozwoju i dojrzewaniu.  

Świętowanie 46 lat funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego, to jednocześnie świętowanie 

pomyślnego zakończenia pewnego ważnego etapu w budowie jego infrastruktury. Możemy dzisiaj 

powiedzieć, że odważny i ambitny projekt budowy nowego Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu 

Gdańskiego jest w jego najważniejszych elementach zrealizowany. Zmaterializowały się pragnienia 

i marzenia wielu pokoleń studentów i pracowników naszej uczelni o zwartym i nowoczesnym 

centrum akademickim w Gdańsku. Taki jest właśnie nasz kampus, na którym się znajdujemy – jeden 

z najnowocześniejszych w Polsce. W ostatnich 12 miesiącach udało się nam oddać do użytku nowe, 

przestronne budynki: Neofilologii dla Wydziału Filologicznego oraz Instytutu Biotechnologii dla 

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Oba te budynki zostały wyposażone 

w najnowocześniejsze urządzenia i sprzęt, służące prowadzeniu badań naukowych oraz działalności 

dydaktycznej. Środki inwestycyjne pochodziły w obu przypadkach zarówno z programów UE, jak i ze 

źródeł budżetu państwa. Pewną część nakładów ponieśliśmy także z dochodów własnych uczelni. 

W największym stopniu dochody te zostały jednak zaangażowane w budowę i wyposażenie kolejnego 

nowego budynku administracji centralnej, chociaż i w tym przypadku podkreślić trzeba zrozumienie 

i wsparcie naszych potrzeb przez ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego: prof. Barbarę Kudrycką, 

prof. Lenę Kolarską-Bobińską, a także wiceministra Jacka Gulińskiego. W całym tym, niełatwym 

przecież procesie inwestycyjnym ostatnich kilku lat, trudną do przecenienia przychylność i życzliwość 

okazywały nam władze samorządowe, w szczególności Pan Marszałek Mieczysław Struk 

i wicemarszałek Wiesław Byczkowski, a także Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezydent 

Sopotu Jacka Karnowski i Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Wszystkim Państwu składam wyrazy 

podziękowania za zaangażowanie w to wspólne dzieło, służące społeczności Trójmiasta, 

województwa i kraju. 
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Prawie każdego roku mówiłem na naszych rocznicowych uroczystościach o oddaniu do użytku 

nowych budynków, m.in. Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Ekonomicznego i Wydziału 

Zarządzania w Sopocie. Krok po kroku realizowaliśmy wizje obecnych i poprzednich władz 

rektorskich, wyrażające potrzeby i oczekiwania całego naszego środowiska akademickiego. Z tych 

najpilniejszych potrzeb, na realizację oczekują jeszcze tylko: budowa Instytutu Informatyki 

oraz Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Mamy podstawy by wierzyć, że i temu zadaniu 

w najbliższych latach podołamy. 

 

Szanowni Państwo 

 Pewien zakres prac inwestycyjnych jest zawsze obecny w tak dużej instytucji, jaką jest 

Uniwersytet Gdański. Ale skala, w jakiej inwestycje te były prowadzone w ostatnich 10 latach, zdarza 

się nieczęsto – zwykle tylko raz w ciągu jednego pokolenia. I wówczas staje się ona wyzwaniem, 

wymagającym często nadzwyczajnego zaangażowania, któremu trzeba w danym - łatwym czy 

trudnym czasie - sprostać. Pragnę dzisiaj podkreślić, że na to wyjątkowe zaangażowanie wszystkich 

członków naszej akademickiej wspólnoty mogłem zawsze liczyć. Dziękuję moim prorektorom, 

dziekanom wydziałów, Panu Kanclerzowi, Pani Kwestor i wszystkim pracownikom naukowo-

dydaktycznym i administracyjnym za zrozumienie wagi wyzwań, które podjęliśmy i za profesjonalne 

codzienne wsparcie. Mimo różnych zawirowań w tym czasie, głównie na rynkach budowlanym 

i finansowym, kłopotów z niektórymi wykonawcami i podwykonawcami, zdołaliśmy nie tylko 

pomyślnie rozliczyć dotychczasowe inwestycje, ale także uniknąć zakłóceń normalnego 

funkcjonowania naszej uczelni. 

 Najbardziej jednak cieszy to, że nowa infrastruktura zaczyna już przynosić oczekiwane dobre 

efekty, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i naukowej. Pomogła ona w unowocześnieniu procesu 

kształcenia na wielu kierunkach studiów. Dała szansę na uruchomienie nowych kierunków, 

wymagających odpowiednio wyposażonych laboratoriów, sal komputerowych, czy studia radiowego. 

Dzięki temu, przy dużym zaangażowaniu kadry akademickiej, udaje nam się niwelować skutki niżu 

demograficznego, przyciągać na naszą uczelnię młodych ludzi ze wszystkich regionów naszego kraju 

i z zagranicy. Większość z nich po ukończeniu studiów prawdopodobnie tu pozostanie. Jest bowiem 

dla naszych absolwentów coraz więcej ciekawych miejsc pracy na Pomorzu i coraz lepsze są efekty 

współpracy naszej uczelni z praktyką gospodarczą. Wokół kampusu  uniwersyteckiego dynamicznie 

rozrastają się centra biznesowe, rozwija się gospodarka morska, a klimat Trójmiasta stanowi 

dodatkową zachętę do osiedlenia się w naszym województwie. Uruchomione w Uniwersytecie 

Gdańskim nowe kierunki studiów, takie jak: Aplikacje informatyczne w biznesie, Sinologia, Podatki 

i doradztwo podatkowe, czy też specjalność Język i kultura fińska na kierunku Skandynawistyka są 

bezpośrednią odpowiedzią na zainteresowania studentów i na potrzeby rynku pracy.  
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Ważne jest też to, że nasze inicjatywy dydaktyczne zostały wysoko ocenione przez Polską 

Komisję Akredytacyjną, która w bieżącym roku akademickim przyznała ocenę wyróżniającą (na 4 lata) 

Wydziałowi Chemii. Ocenę wyróżniającą posiada także Wydział Oceanografii i Geografii oraz 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Na pozostałych wydziałach wszystkie oceny 

Komisji są pozytywne. Widzę w tym owoc wieloletnich wysiłków naszej kadry akademickiej – 

doskonalenia sposobów nauczania, wzbogacania treści przekazywanej wiedzy, umiejętności 

dostosowania form przekazu do potrzeb i zdolności młodych ludzi. Szczególnie wyróżniającym się 

nauczycielom akademickim, najwyżej ocenionym przez samych studentów, będę miał przyjemność 

wręczyć dzisiaj nagrody Nauczyciela Roku im. Celestyna Mrongowiusza. 

 

Szanowni Państwo 

 W uniwersytecie przeplatają się ze sobą i wzajemnie dopełniają dwa rodzaje naszej 

aktywności – nauczanie i prowadzenie badań naukowych. O randze uczelni w najbliższych latach 

decydować będą: efekty badań naukowych, zdolność do pozyskiwania grantów badawczych 

(krajowych i zagranicznych) oraz zakres współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce 

i na świecie. Rośnie bowiem znaczenie działalności badawczej szkół wyższych, jako kreatorów 

postępu i innowacji, a także jako ośrodków wiedzy, pozwalającej lepiej rozumieć zmieniającą się 

coraz szybciej rzeczywistość. Motywacją dla środowiska akademickiego do zwiększenia intensywności 

i jakości badań mają być zmiany w podziale środków finansowych dla uczelni, promujące silne 

naukowo szkoły wyższe lub jej jednostki. Jest to dla nas najważniejsze obecnie wyzwanie. To, w jakim 

stopniu mu sprostamy, może określić na wiele lat naszą przyszłą pozycję w środowisku akademickim 

Polski i Europy. Nie jesteśmy tu na szczęście na straconej pozycji. Przeciwnie, ostatnie lata pokazują, 

że zespoły naukowców naszej uczelni z powodzeniem rywalizują o duże granty badawcze programów 

krajowych i europejskich, w tym m.in. Horyzontu 2020. Uczestniczymy obecnie w realizacji 

280 międzynarodowych projektów badawczych oraz 79 projektów krajowych. Oczekujemy, że 

zakończone inwestycje lokalowe, a także mający rozpocząć wkrótce swoją „służbę” nowy statek 

badawczy dla Wydziału Oceanografii i Geografii przyczynią się do zwiększenia środków finansowych 

na badania, a w efekcie wzmocnią pozycję naukową naszego Uniwersytetu. Wierzę ponadto, że do 

grona najwybitniejszych badaczy w naszej uczelni, takich jak np.: Jerzy Zajadło, Ryszard Horodecki, 

Marek Żukowski, Adam Liwo, Jerzy Limon, Dariusz Filar, Grzegorz Węgrzyn - dołączać będą kolejni, 

reprezentujący wszystkie uprawiane na naszej uczelni dziedziny badań. Powtórzę raz jeszcze: 

rozstrzygający dla rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w najbliższych latach, będzie poziom naukowy 

naszych badań i zdolność do skutecznego rywalizowania o środki finansowe na cele badawcze 

i wdrożeniowe. 
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Drodzy Goście! Szanowni Państwo 

 Uniwersytet Gdański ze swoim potencjałem dydaktycznym i badawczym służyć pragnie całej 

społeczności Pomorza. Chcemy być miejscem otwartej dyskusji, wymiany poglądów, nauki 

krytycznego myślenia i wychowania. Szereg naszych inicjatyw obejmuje zarówno osoby młode, 

którym jeszcze daleko do matury, jak i osoby starsze, w tym naszych absolwentów sprzed wielu lat. 

Funkcjonuje więc w naszej uczelni Uniwersytet Dziecięcy, ale działa też prężnie Uniwersytet Trzeciego 

Wieku. Te działania, otwierające nasz kampus na nowe środowiska, będziemy kontynuować. Czynimy 

to w przekonaniu, że racjonalne poznawanie świata, w połączeniu z umiejętnością samodzielnego 

krytycznego myślenia, dobrze służą rozwojowi jednostki i całych społeczeństw. 

 Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Świadomi jesteśmy naszego potencjału i naszych 

możliwości, ale dostrzegamy także to, co może być, albo już stało się zagrożeniem. Wśród 

najważniejszych zagrożeń wymieniłem w ubiegłorocznym przemówieniu wkraczającą coraz śmielej, 

a na teren uniwersytetów nadmierną biurokrację. To brzemię administracyjne zdaje się z każdym 

rokiem ciążyć coraz bardziej. Satysfakcją napawa nas fakt, że nowe władze Ministerstwa dostrzegają 

ten problem, zwłaszcza jego konsekwencje – marnowanie wysiłku kadry naukowo-dydaktycznej 

i administracyjnej uczelni, a także środków finansowych, które mogłyby zostać dużo lepiej 

spożytkowane w szkolnictwie wyższym. Czekamy więc na nowe rozwiązania tej kwestii oraz na 

chroniące przed nadmierną biurokracją zapisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Są podstawy do 

umiarkowanego optymizmu w tej sprawie, co mogę potwierdzić, po niezwykle pożytecznej 

rozmowie, jaką odbyłem z Panem Premierem Jarosławem Gowinem, który odwiedził naszą uczelnię 

w pierwszych tygodniach swojego urzędowania. 

 

Szanowni Państwo 

 W bieżącym roku kończy się czteroletnia kadencja władz rektorskich i dziekańskich 

w Uniwersytecie Gdańskim, podobnie jak w niemal wszystkich uczelniach publicznych w Polsce. Jest 

to tok wyborów. Przed czterema dniami Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Gdańskim dokonało 

wyboru Rektora na kolejną kadencję lat 2016-2020. Większością głosów tę zaszczytną funkcję 

powierzono profesorowi UG dr. hab. Jerzemu Gwizdale – obecnemu Kanclerzowi naszej uczelni. 

Pragnę Rektorowi Elektowi pogratulować zaufania środowiska akademickiego i życzyć sukcesów 

w kierowaniu uczelnią, we wzmacnianiu jej pozycji na Pomorzu i w całej Polsce. Jestem przekonany, 

że bogate doświadczenie w pracy organizacyjnej, a także dydaktycznej i naukowej Profesora Jerzego 

Gwizdały pozwolą mu tak pokierować Uczelnią, że za 4 lata, obchodząc jubileusz 50-lecia 

Uniwersytetu Gdańskiego będziemy z jeszcze większym optymizmem patrzyli na przyszłość naszej 

Alma Mater. 
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Szanowni Państwo 

Z okazji dzisiejszego święta pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom 

i studentom Uniwersytetu Gdańskiego, całej naszej akademickiej społeczności. Życzę dalszych 

sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowej, sukcesów w studiowaniu, a także  codziennej satysfakcji 

z przynależności do naszej uniwersyteckiej wspólnoty. 

 Przyjaciołom naszego Uniwersytetu dziękuję za dotychczasowe zrozumienie naszej misji 

i naszych potrzeb oraz za wsparcie w budowie nowoczesnego kampusu. Liczymy na dalszą owocną 

współpracę z władzami centralnymi i samorządowymi dla dobra nauki polskiej, dla dobra 

społeczności Pomorza, dla dobra całego naszego kraju. Dzisiaj chciałbym też bardzo gorąco 

podziękować Kolegium Rektorskiemu, Dziekanom, Senatowi, Parlamentowi Studentów 

i Stowarzyszeniom Absolwentów za, moim zdaniem, harmonijną i służącą dobru naszej Uczelni 

współpracę. Bez Państwa zrozumienia i pomocy nasze sukcesy nie byłyby możliwe. Dziękuję też całej 

społeczności akademickiej Uniwersytetu za wspieranie mnie w moich przedsięwzięciach.  

 


