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Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza to nagroda szczególna. 

Traktuję ją jako najbardziej zaszczytne wyróżnienie, jakie może otrzymać gdański pracownik 

nauki od swojego miasta. Co więcej, kandydaci wyłaniani są przez kapitułę, w skład której 

wchodzą wszyscy dotychczasowi laureaci tej nagrody, to jest przez najwybitniejsze 

autorytety w swych dyscyplinach. Uznanie z ich strony to wielka sprawa. Nagroda nosi nadto 

imię człowieka, którego dzieło swym ogromem i rangą stanowi wzór jedyny w swoim 

rodzaju, dla większości nieosiągalny. Zapomnieć trudno, że takie spełnienie dane jest tylko 

nielicznym. W imię pamięci jednak, każe własne dokonania widzieć w stosownych 

proporcjach.  

Czuję z Janem Heweliuszem niejakie pokrewieństwo naukowe dusz. Jan Heweliusz to 

gdański astronom, matematyk, konstruktor instrumentów naukowych, członek Rady 

Głównego Miasta, ale również browarnik. Innymi słowy – naukowiec, który parał się 

badaniami podstawowymi, jak i aplikacyjnymi. Produkcja piwa to przecież biotechnologia w 

czystej formie, o czym ze zrozumiałych względów Heweliusz nie mógł wiedzieć. 

 Paul Claudel, poeta i dramaturg francuski, powiedział: „Bóg może udzielić każdemu z 

nas trzech łask: odwagi pogodzenia się z tym, czego nie możemy zmienić; siły, by zmienić to, 

co możemy poprawić i umiejętności rozpoznania co należy do grupy pierwszej, a co do 

drugiej”. W życiu i pracy zawodowej starałem się i wciąż staram, posiąść tę trzecią 

umiejętność. Z pomocą przychodzi inny mistrz – Owidiusz, radząc: Quidquid agis prudenter 

agas et respice finem (Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz na finał). Niezmienienie 

przyświeca mi też maksyma Stanisława Staszica, który z powodzeniem łączył wiedzę ścisła z 

zacięciem humanistycznym: „Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może 

czczym tylko rozumu wywodem, albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do 

użytku narodów. I uczeni potąd nie odpowiadają swemu powołaniu, swemu w 

towarzystwach ludzkich przeznaczeniu, dopokąd ich umiejętność nie nadaje fabrykom i 

rękodziełom oświecenia, ułatwienia kierunku postępu”.  

 Pracując w obszarze badań podstawowych, starałem się zawsze znaleźć aplikację dla 

wyników tych badań. Jestem niezmiernie dumny z faktu, że byliśmy w stanie opracować 
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nowe, oryginalne technologie leków stosowanych w leczeniu osteoporozy i uruchomić ich 

produkcję w ZF Polpharma SA. Dzięki tym innowacyjnym technologiom, udało się nam 

przełamać monopol wielkiej firmy farmaceutycznej MSD, a leki tej klasy są dzisiaj dostępne 

na każdą kieszeń.  

Panie Prezydencie! Wysoka Kapituło! 

Serdecznie dziękuję, że dostrzegliście Państwo nasze osiągnięcia. Mówię „nasze”, bo 

Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza przyjmuję dzisiaj w imieniu 

wszystkich moich współpracowników i doktorantów, tak z Politechniki Gdańskiej, jak i z 

Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA. Bez ich wytężonej pracy, oddania sprawie i 

konsekwencji, nie byłoby tego sukcesu, jak i wielu innych. Wierzę, że Jan Heweliusz – nasz 

poprzednik – nie ma powodów, żeby wstydzić się za gdańskich chemików. 

 


