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Zaszczycenie mnie prestiżową nagrodą naukową Miasta Gdańska, imienia Jana 

Heweliusza, jest wielkim gestem skierowanym do całego środowiska pomorskich 

ekonomistów. We współczesnej nauce wartościowe osiągnięcia są możliwe głównie dzięki 

pracy zespołowej, a mój dorobek naukowy powstał w znacznej mierze dzięki temu, że 

miałem szczęście znaleźć wspaniałych współpracowników. Mam też świadomość, że 

bardziej ode mnie na ten zaszczyt w tym roku zasłużyło wielu innych profesorów ekonomii, 

specjalizujących się w trudnych i ważnych zagadnieniach. Cieszy mnie, że są oni obecni na tej 

uroczystości. 

Panie Prezydencie, dziękuję za włączenie mnie do grona laureatów tej nagrody. Jej 

ustanowienie w 1987 roku było sygnałem, że Miasto zamierza tworzyć swój dobrobyt w 

oparciu o aktywny udział ludzi nauki. Niewiele jest polskich miast mających tej rangi nagrodę. 

Chcielibyśmy, aby było widać realne efekty tego udziału uczonych w poprawie pozycji 

Gdańska w rankingach polskich miast.  

Dziękuję mej rodzimej Alma Mater, Uniwersytetowi Gdańskiemu: władzom 

rektorskim, dziekańskim, kanclerzowi i administracji, że stworzyli mi oraz moim 

współpracownikom warunki do pracy twórczej, czego wyrazem jest fakt, iż nikt z mego 

zespołu nie musi dorabiać w konkurencyjnych uczelniach. Jan Heweliusz musiał mieć własny 

browar by sfinansować swoje obserwatorium astronomiczne, ja i moi współpracownicy 

radzimy sobie w Uniwersytecie Gdańskim bez browaru. Oby wdrażana reforma nauki polskiej 

nie zmusiła uczelnie do budowy browarów lub gorzelni. 

Dziękuję mej Małżonce za cierpliwość i wyrozumiałość, zwłaszcza za to, że za wiele 

czasu spędzam przy komputerze. Obiecuję, że już więcej nie powtórzy się daremne wołanie 

na obiad. 

Szanowni Państwo, 

Wiedza ekonomiczna w obecnym kształcie nie może być powodem do dumy. Nie 

oferuje skutecznych instrumentów zapewniania równowagi w systemach gospodarczych i 

przeciwdziałania kryzysom. Decydenci polityczni nie rozumieją jej i podejmują wysokie ryzyko  

wdrażając nieprzemyślane i nie sprawdzone w eksperymencie ekonomicznym reformy. Za 
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wiele to kosztuje społeczeństwo i przedsiębiorców. Współczesny ekonomista musi ściślej 

współpracować z inżynierami, prawnikami, socjologami, ekologami i przedstawicielami 

innych nauk, gdyż w przeciwnym razie będzie jedynie wspierał tworzenie kreatywnej 

księgowości. Najbardziej wartościowa jest ekonomia funkcjonująca w interdyscyplinarnym 

układzie nauk. 

Jan Heweliusz był urzeczony blaskiem gwiazd na niebie. Można jednak wypatrywać 

gwiazd także na ziemi, wśród ludzi. Nic tak nie cieszy, jak być świadkiem narodzin i rozwoju 

żywej gwiazdy w swym otoczeniu. A pomoc młodym przyjaznym gwiazdom to nic innego jak 

przedłużanie własnego życia. 

Dziękuję Państwu za uwagę. 

 

 


