
–  120  –

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
Uniwersytet Gdański

Profesor Edmund Wittbrodt – 
doktor honoris causa  

Uniwersytetu Gdańskiego

Profesor Edmund Wittbrodt, rocznik 1947, jest honorowym 
obywatelem rodzinnej Rumi i absolwentem Politechniki 
Gdańskiej, w której uzyskał z wyróżnieniem kolejne stopnie 
naukowe, a w 1991 roku tytuł profesora. Jako wybitny uczo-
ny specjalizuje się między innymi w budowie i eksploata-
cji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, dynamice 
układów mechanicznych, metodach komputerowych w me-
chanice, automatyce i robotyce, biomechanice oraz technolo-
giach kosmicznych i satelitarnych. Znany i honorowany sze-
roko poza granicami kraju, stworzył własną szkołę naukową. 
W 1998 roku został laureatem Nagrody Naukowej Miasta 
Gdańska im. Jana Heweliusza.
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Wyrazem uznania dla Jego dorobku naukowego i dydaktycz-
nego oraz zdolności organizacyjnych są także powierzone 
Mu funkcje w administracji uczelni i państwa oraz godności 
w środowisku naukowym i w życiu społecznym. W przeło-
mowych latach 1990–1996 był rektorem Politechniki Gdań-
skiej i przewodniczącym Rady Rektorów Pomorza Nadwi-
ślańskiego, a także przewodniczącym Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych (1994–1996). W latach 
2000–2001 był ministrem edukacji narodowej w rządzie 
Jerzego Buzka, odpowiedzialnym za całość oświaty i szkol-
nictwa wyższego. Jako ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej 
(2014–2016) w 2017 roku był współinicjatorem powołania 
Komisji Nauk Kosmicznych PAN Oddział w Gdańsku, zo-
stając jej przewodniczącym. 

Jako przewodniczący Rady Rektorów Pomorza Nadwiślań-
skiego, współpracując z ówczesnym rektorem Uniwersyte-
tu Gdańskiego, prof. Zbigniewem Grzonką, doprowadził 
między innymi do powołania Międzyuczelnianego Labo-
ratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Będąc 
ministrem edukacji narodowej, podjął decyzję o budowie 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, zapewnia-
jąc jej finansowanie. Jako senator RP w latach 1997–2015 
współpracował z władzami UG w zakresie lobbingu na rzecz 
pozyskiwania środków rządowych na inwestycje uniwersy-
teckie. Od 2008 roku jest członkiem Rady Fundacji Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego.
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Profesor Edmund Wittbrodt jest przykładem badacza i na-
uczyciela akademickiego – możliwości łączenia na wysokim 
poziomie pracy naukowej i dydaktycznej z działalnością spo-
łeczną, w tym parlamentarno-polityczną na szczeblu krajo-
wym i europejskim. Ma między innymi bardzo ważny wkład 
w proces ulepszania stosunków polsko-niemieckich, także za 
sprawą pracy na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. 
Jego postawa życiowa pokazuje dobitnie, że jest człowiekiem 
dialogu, otwartości i współpracy, człowiekiem pojednania, 
łączącym patriotyzm polski z umiłowaniem i przywiąza-
niem do lokalnych tradycji kaszubskich i pomorskich, jak 
i ze zorientowaniem na przyszłość, na przyjaźń i współpra-
cę pomiędzy narodami Europy, na wspólnotę losu wobec 
trudnych wyzwań kontynentalnych i globalnych. Cechy te 
podkreśliła w 2016 roku konsul generalny RFN w Gdańsku, 
wręczając Profesorowi Wielki Krzyż Orderu Zasługi Repu-
bliki Federalnej Niemiec, dodając, że tacy ludzie są w dzisiej-
szej rzeczywistości Europy skarbem i dawcami optymizmu!

Swoim twórczym optymizmem Profesor Edmund Witt-
brodt zaraża innych, także poza środowiskiem naukowym, 
jako działacz organizacji i instytucji pozarządowych, takich 
jak na przykład Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut 
Kaszubski, współpracując z samorządowcami – zwłaszcza 
Gdańska i województwa pomorskiego. 



W swojej recenzji we wniosku końcowym prof. Henryk 
Krawczyk z Politechniki Gdańskiej, członek korespondent 
PAN, stwierdził, że Profesor „Zrobił bardzo wiele dla do-
bra wspólnego oraz dla Polski, tak w kraju, jak i w Unii 
Europejskiej”. Z kolei prof. Michał Kleiber, do niedawna 
prezes PAN, przywołując Jego wybitne dokonania i pozycję 
w świecie nauki i w działalności publicznej, skonstatował: 
„W swojej działalności społecznej, co szczególnie widocz-
ne jest w związku z pełnioną funkcją prezesa Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, Profesor zawsze podkreśla zna-
czenie dziedzictwa i różnorodności kulturowej, regionali-
zmu i małych ojczyzn, samorządności, społeczeństwa oby-
watelskiego i demokracji obywatelskiej. […] Podkreśla też 
i pokazuje osobistym przykładem, że można być dobrym 
Kaszubą, Pomorzaninem, Polakiem i Europejczykiem. Jest 
zwolennikiem budowania wspólnoty i szukania porozumie-
nia”. W zgodnej opinii recenzentów i Senatu UG jest tym, 
który jako doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego 
umocni pozycję naszej Alma Mater i dalszą współpracę śro-
dowisk naukowych – nie tylko uczelni Pomorza Nadwiślań-
skiego i Rzeczypospolitej.


