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Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego Piotra Gwizdały z okazji 

Święta Uniwersytetu Gdańskiego, 49. rocznicy powołania Uczelni 

 

Gdańsk, 20.03.2019 

 

Dostojni Goście, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, 

tradycyjnie spotykamy się po raz kolejny dokładnie 20-tego marca, by uczcić rocznicę 

powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Tegoroczne spotkanie jest jednak wyjątkowe, gdyż 

rozpoczyna okres jubileuszowy świętowania 50-lecia funkcjonowania naszej uczelni w gronie 

uniwersytetów,  który zakończy się w 2020 roku. 

W długiej historii Gdańska 50 lat to krótki przedział czasu. Wystarczająco jednak długi, 

aby silnymi więzami związać rozwój miasta z rozwojem kształcenia i badań naukowych w 

uniwersytecie. Dość długi, aby nadać miastu nowy wymiar w jego bogactwie życia społecznego 

i ekonomicznego. Gdańsk przez setki lat cieszył się w Rzeczypospolitej zasłużoną sławą 

jednego z najważniejszych centrów życia gospodarczego. Zanim we wrześniu 1939 roku 

zmierzył się z ciężarem wybuchu drugiej wojny światowej, by 40 lat później stać się miastem 

narodzin wielkiej nadziei – był przez kilka wieków polską bramą na świat i potęgą gospodarczą 

nad Bałtykiem. Był miastem pięknym i zasobnym w talenty,  jednak bez trwałego centrum 

uniwersyteckiego, mimo działającego  od szesnastego wieku naszej ery Gdańskiego 

Gimnazjum Akademickiego. Pierwszą ze szkół prekursorek naszej gdańskiej uczelni była 

Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie, która rozpoczęła działalność w 1945 roku i 

początkowo miała charakter wyższej szkoły zawodowej. W 1953 roku uzyskała pełne 

uprawnienia akademickie i nadano jej nazwę Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W 1970 roku 

wniosła tworzonemu Uniwersytetowi Gdańskiemu dwa wydziały: Ekonomiki Produkcji i 

Ekonomiki Transportu.  

Założona w 1946 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna dała początek trzem wydziałom: Biologii i 

Nauk o Ziemi; Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Humanistycznemu. W ten sposób, tuż po 

okresie hitlerowskiej okupacji, zaczęły kształtować się podwaliny naszej Alma Mater, aby  

dokładnie 20-tego marca 1970 roku powołać do życia Uniwersytet Gdański. 

Rocznica powstania to czas szczególny – pełen podsumowań, ocen i analiz 

określających znaczenie nałożonych zadań. To okres zdominowany poczuciem dumy z dobrze 
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wykonanych obowiązków i wspólnie osiągniętych sukcesów, przepełniony planami na 

przyszłość. Obecnie stoimy przed ogromnym wyzwaniem wiążącym się z wdrażaniem nowej 

ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Przy tej okazji pragnę po raz kolejny zapewnić, że 

Uniwersytet Gdański jest przygotowany do przyjęcia nowych regulacji wynikających z ustawy. 

W ostatnim czasie Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdził skład pierwszej w historii Rady 

uczelni, której członkom serdecznie gratuluję tak ważnej funkcji i jednocześnie witam na 

dzisiejszych uroczystościach. Nadal trwają prace nad nowym kształtem Uniwersytetu 

Gdańskiego w zakresie strategii prowadzonych działań. W kolejnych latach rozwoju uczelni 

tworzona będzie nowa jakość kształcenia, badań naukowych i współpracy z gospodarką. 

Obszarów wspólnych działań uczelni z przedsiębiorstwami jest coraz więcej, dlatego w tym 

miejscu pragnę podziękować tym przedsiębiorcom, prezesom spółek i zrzeszeń pracodawców, 

którzy rozumieją potrzebę współpracy z nauką i wspólnie z Uniwersytetem wiele inicjatyw już 

realizują. 

 

Szanowni Państwo,  

 

Uniwersytet skupia ludzi, którzy w racjonalności oraz nauce widzą jedną z ważnych 

dróg poznawania świata i człowieka. Od początku swojego istnienia uczelnia nasza pozyskała 

i wykształciła kadrę naukowo-dydaktyczną, która swoją pracę badawczą traktuje jak 

prawdziwą pasję. Dzięki wytrwałej pracy i ciekawości naukowej pracowników oraz 

doktorantów Uniwersytetu cieszymy się z ich kolejnych sukcesów. Pragnę pogratulować 

uczonym wyróżnionym w prestiżowych plebiscytach w kraju i na świecie, do których należą 

między innymi:  

 Profesor Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu 

Gdańskiego, uznany światowy autorytet w zakresie badań i ochrony środowiska, został 

laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2018 

w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych. To najważniejsze na  Pomorzu naukowe 

wyróżnienie zostało przyznane Panu Rektorowi za „znaczący wkład w rozwój badań 

nad prognozowaniem, wykrywaniem i oceną negatywnych skutków pozostałości 

substancji leczniczych oraz cieczy jonowych w środowisku”. Wcześniej, bo w 

październiku ubiegłego roku Pan Prorektor został nagrodzony Sopocką Muzą – nagrodą 

naukową przyznawaną przez Prezydenta Miasta Sopotu. 
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 Profesor Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju  i Współpracy z Gospodarką 

otrzymał wyróżnienie Pracodawców Pomorza ,,Primum Cooperatio", czyli Nade 

Wszystko Współpraca – Nagrodę Specjalną im. Profesora Bolesława Mazurkiewicza. 

 Profesor Jerzy Limon z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, inicjator 

i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego został laureatem Pragnell Shakespeare 

Award. Nagroda jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym za wybitne 

osiągnięcia w popularyzowaniu i  rozwoju wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira 

oraz znaczący wkład w zrozumienie jego twórczości. 

Szczególnie cieszą nagrody dla naszych młodych naukowców: 

 Doktor Marta Skowron Volponi, entomolog, absolwentka Wydziału Biologii 

Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych 

Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2018 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.  

 Doktor Bartłomiej Gliniecki, adiunkt z Katedry Prawa Handlowego i 

Międzynarodowego Prawa Prywatnego oraz doktor Tomasz Snarski z Katedry Prawa 

Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UG zostali 

laureatami nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta 

Gdańska za wybitne indywidualne osiągnięcia naukowe dla młodych pracowników 

nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. 

Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom nagrody „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa 

Celestyna Mrongowiusza: pani profesor Joannie Mytnik z Wydziału Biologii, doktor Annie 

Dziadkiewicz z Wydziału Zarządzania, oraz magistrowi Dominikowi Bieniowi z Wydziału Nauk 

Społecznych. Gratuluję także zwycięzcom pierwszej edycji Nagrody Naukowej Rektora 

Uniwersytetu – nagrody indywidualne otrzymali: 

1. profesor Marc-Andre Selosse z Wydziału Biologii. 

2. doktor habilitowana Anna Zamojska z Wydziału Zarządzania.  

3. profesor Małgorzata Omilanowska z Wydziału Historycznego. 

4. profesor Adam Liwo z  Wydziału Chemii. 

5. profesor Maria Mendel z Wydziału Nauk Społecznych. 

Kapituła przyznała również nagrodę zespołową pracownikom Wydziału Ekonomicznego: 

doktorowi Marcinowi Wołkowi, doktorowi Ernestowi Czermańskiemu, profesorowi 

Olgierdowi Wyszomirskiemu, magistrowi Aleksandrowi Jagiełło, doktorowi Michałowi 

Suchankowi oraz pani profesor Katarzynie Hebel.  
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Wszyscy Państwo poprzez swój najwyższy kunszt dydaktyczny oraz potencjał naukowy 

podnoszą bardzo wysoko poziom, do którego mam nadzieję, dążyć będą pozostali pracownicy 

naukowo-dydaktyczni naszej uczelni. 

Dumni jesteśmy również z rezultatów badań wielu innych profesorów, adiunktów i 

asystentów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Na początku roku nasz Uniwersytet, 

jako jedna z trzech uczelni w Polsce, przystąpił do międzynarodowego konsorcjum uczelni 

nadmorskich pod nazwą SEA-EU, w którym wspólnie z uczelniami z Niemiec, Hiszpanii, Francji, 

Chorwacji i Malty konkurować będziemy o prestiżowy status Uniwersytetu Europejskiego.  

W bieżącym roku akademickim realizowanych jest 213 krajowych projektów naukowych i  

około 80 rozwojowych, z których około 60 to projekty międzynarodowe. 

Jak co roku nie zawodzą także studenci skupieni w agendach sportowych naszej 

uczelni. Spośród najbardziej znaczących osiągnięć w ostatnim czasie wymienić należy: 

 srebrne medale na Akademickich Mistrzostwach Polski w Snowboardzie dla 

reprezentacji kobiet i mężczyzn AZS UG; 

 złoty medal reprezentacji AZS Uniwersytet Gdański w "Triathlon in da House"; 

 pierwsze miejsce zespołu koszykówki kobiet w pierwszej lidze, w sezonie 2018/2019; 

 złote i srebrne medale w Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie w klasach olimpijskich. 

Kolejne sukcesy odnosi również Chór Uniwersytecki, który kontynuuje passę deklasowania 

konkurentów podczas międzynarodowych festiwali chóralnych. Jedne z ostatnich zdobytych 

trofeów to nagroda Grand Prix całego wydarzenia i liczne złote medale podczas festiwali 

chóralnych w Barcelonie oraz  na Łotwie. 

Za wszystkie osiągnięcia i starania serdecznie dziękuję w imieniu całej naszej akademickiej 

społeczności. Składam wyrazy uznania za wytrwałość w codziennej pracy i proszę jak zawsze, 

także w imieniu nas wszystkich o równie owocną kontynuację Państwa wysiłku. 

 

Drodzy Państwo, 

 

mierząc nasze osiągnięcia naukowe pozycją w ogólnopolskich i międzynarodowych 

rankingach  widzimy siebie w ścisłej czołówce uczelni i instytucji naukowych, które zdobywają 

znaczącą liczbę grantów, a także pozyskują środki finansowe na badania. W najnowszej edycji 

rankingu Times Higher Education World University Ranking 2019 Uniwersytet Gdański 

uplasował się na czwartej pozycji w kategorii uniwersytetów klasycznych w Polsce (za 
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Uniwersytetami: Jagiellońskim, Warszawskim oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 

w  Poznaniu). W ogólnym zestawieniu polskich uczelni wyższych uzyskał wysoką, szóstą 

pozycję - tu w wyścigu ustępował dodatkowo krakowskiej Akademii Górniczo - Hutniczej 

oraz Politechnice Warszawskiej. Ranking, o którym mowa rozpoznawany jest przez studentów 

na całym świecie,  cieszy się dużym zaufaniem naukowców, władz uczelni, a także partnerów 

z sektora gospodarki. 

 

Dostojni Goście, 

zapewne wszyscy, a na pewno obecni tu Rektorzy uczelni wiedzą, jak ważna dla rozwoju 

kształcenia i badań naukowych jest właściwa, nowoczesna infrastruktura materialna. Dzisiaj 

możemy z dumą powiedzieć, że Uniwersytet Gdański posiada jeden z najnowocześniejszych 

kampusów w kraju, którego funkcjonalność nadal staramy się podnosić. 

W listopadzie 2018 roku została oddana do użytku  unikatowa i nowatorska w skali kraju 

inwestycja a mianowicie: „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji 

filmowej”.  Pracownicy i studenci naszej uczelni mogą korzystać z zasobów Centrum 

Filmowego wyposażonego w sprzęt najwyższej jakości na rynku.  

Trwa budowa Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UG – wszelkie 

prace realizowane są zgodnie z harmonogramem, co pozwala z optymizmem przyjąć 

koncepcję rozpoczęcia zajęć ze studentami w nowym roku akademickim 2019/2020 w zakresie 

informatyki stosowanej. 

W planach na najbliższe lata mamy budowę Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego, 

który wzbogaci infrastrukturę uczelni o pływalnię, korty tenisowe i sale sportowe. Czas 

rozpoczęcia inwestycji uzależniony jest od formuły, jaką przyjmiemy przy realizacji 

przedsięwzięcia. Ponadto staramy się o realizacje kolejnych projektów – powołanie Liceum, 

zespołu Laboratoriów oraz sieci przedszkoli UG w Gdańsku, Sopocie i w Gdyni. 

 

Szanowni Państwo, 

rozpoczynamy nowy rozdział w historii Uniwersytetu Gdańskiego, w który wkraczamy 

z odwagą i optymizmem. Świadomi jesteśmy szans, jakie wciąż są przed nami, ale i zagrożeń, 



Strona 6 z 6 
 

których nie wolno nam lekceważyć. Pragnę Państwa tu obecnych zapewnić, że nie boimy się 

czekających nas wyzwań. Deklarujemy efektywną pracę, odwagę myślenia, otwartość na 

innych i na świat. Za zrozumienie naszej wspólnej misji i naszych codziennych zadań pragnę 

podziękować całej społeczności naszego Uniwersytetu oraz wszystkim pozostałym, którzy 

przez minione 50 lat wraz ze wspólnotą akademicką budowali prestiż i pozycję naszej uczelni. 

Dziękuję za uwagę. 


