
Gdańsk, 30.09.2020 

 

 

Apel profesorów tytularnych UG do społeczności uniwersyteckiej 

 

 

My, niżej podpisani, poczuwając się do szczególnej odpowiedzialności za losy Uniwersytetu 

Gdańskiego, zwracamy się do naszej społeczności uniwersyteckiej w jego trudnym położeniu. 

 

 Dla naszej wspólnoty akademickiej publikacja dr. hab. Marka Wrońskiego w ostatnim 

„Forum Akademickim” (nr 9/2020) była zaskakująca i wielu z nas z powodu zawartych w 

niej informacji czuje rozczarowanie oraz upokorzenie wobec osłabienia wizerunku Uczelni w 

oczach opinii publicznej. 

 

 Za słuszną uważamy decyzję dr. hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG, o rezygnacji z 

kierowania Uczelnią. Ta decyzja otwiera przed Uniwersytetem realną szansę na przywrócenie 

stabilizacji. 

 

 To przykre doświadczenie może nam pomóc na nowo przemyśleć pierwotną wartość 

uniwersytetu – instytucji osadzonej w kręgu kultury zachodniej, skupionej na tworzeniu i 

przekazywaniu wiedzy o najwyższej jakości. Uniwersytet to zarazem żywa wspólnota 

Praowników i Studentów, gdzie jeden spełnia swoją powinność wobec drugiego w duchu 

szacunku, służby i rzetelności. 

 

 Przed nami stoi poważne wyzwanie: odbudować pozycję naszej Uczelni. Nie można 

tego osiągnąć inaczej, jak tylko przez elekcję właściwego kandydata na Rektora. W obecnym 

położeniu kandydat bezwzględnie musi odznaczać się autorytetem naukowym o 

międzynarodowym zasięgu, nieposzlakowaną opinią, kulturą osobistą, doświadczeniem 

administracyjnym a także prestiżem w centralnych gremiach naukowych. Mamy takie osoby 

w swoim gronie. Apelujemy do osób uprawnionych do wyboru Rektora UG: prosimy, niech 

kierują się Państwo zasadniczymi wartościami. 

 

 Jeśli Uniwersytet Gdański ma konsekwentnie wzmacniać swoją pozycję i awansować 

w uznanych rankingach, to należy oczekiwać dopełnienia reformy jego ustroju, który w 

obecnym stanie nie jest pozbawiony cech anachronicznych. Wobec przyszłych władz Uczelni 

deklarujemy wsparcie w tym przedsięwzięciu. 

 

 Na koniec zwracamy się do studentów: studiują Państwo na dobrym Uniwersytecie. 

Nasza Uczelnia posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską na wysokim poziomie 

naukowym i bogatą ofertę edukacyjną. W gronie pracowników UG są osoby, których 

osiągnięcia badawcze znalazły szerokie krajowe i międzynarodowe uznanie. Prosimy 

traktować aktualny kryzys jak przejściową dolegliwość. Liczymy, że niniejszy apel będzie 

pierwszym skutecznym środkiem w kierunku jego przezwyciężenia. 

 



Skorygowana lista sygnatariuszy Apelu z glosą (15 X 2020) 

 

 

Prof. dr hab. Robert Alicki 

Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk 

Prof. dr hab. Bogusław Górka 

Prof. dr hab. Michał Horodecki 

Prof. dr hab. Paweł Horodecki 

Prof. dr hab. Ryszard Horodecki 

Prof. dr hab. Stanisław Judycki 

Prof. dr hab. Igor Konieczny 

Prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska 

Prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski 

Prof. dr hab. Adam Krężel 

Prof. dr hab. Adam Latała 

Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa 

Prof. dr hab. Adam Lesner 

Prof. dr hab. Krzysztof Liberek 

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska 

Prof. dr hab. Danuta Makowiec 

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec 

Prof. dr hab. Mirosław Miętus 

Prof. dr hab. Nicholas Victor Sekunda 

Prof. dr hab. Jarosław Tęgowski 

Prof. dr hab. Marek Ziętara 

Prof. dr hab. Marek Żukowski 

 

 

Po przesłaniu Apelu do mediów, przejrzałem dokładnie całą korespondencję – setki mailów na dwóch 

skrzynkach internetowych – narosłą na przestrzeni 48 godzin. Na około 100. profesorów, do których 

zwróciłem się z akcją Apel (więcej nie potrafiłbym obsłużyć internetowo i telefonicznie), samą ideę tej 

odezwy poparło 44/45 osób. 

Nazwiska pod Apelem zgodzili się ujawnić jedynie ww. sygnatariusze. Oprócz wymienionych, na ww. 

liście sygnatariuszy powinno się znaleźć jeszcze dwóch profesorów, których przeoczyłem.  

Nie powinienem umieszczać na pierwotnej liście prof. Grzegorza Węgrzyna, jako że pełni funkcje 

publiczne poza UG. Przeoczyłem wykreślenie z grona sygnatariuszy prof. Adrianę Zaleską-Medyńską, 

która, po pierwotnej zgodzie, ostatecznie wycofała swój podpis. Do kuriozalnej pomyłki doszło w 

jednym wypadku: zamiast wykreślić prof. Andrzeja Powałowskiego, skreśliłem znajdującego się obok 

na liście prof. Mirosława Miętusa. Obydwóch profesorów przepraszam za to niedopatrzenie. 

Na obraz poparcia Apelu rzuca światło jeden fakt: 3 osoby na 100 nie życzyły sobie przesłania 

Raportu około-apelowego po sporządzeniu Apelu (z ostrożności kancelaryjnej dopowiem: nie więcej 

niż 5). Dla mnie był to sygnał, że wśród profesorów UG było zapotrzebowanie na informację. 

[Tę glosę opracowano głównie, ale nie wyłącznie, na podstawie: Przełożenie do Senatu UG z 7 X 

2020, rozdzialik: Pełny obraz poparcia dla Apelu]. 

 

sporządził 

prof. Bogusław Górka 

 


