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Sylwetki laureatów 

 
PROF. DR HAB. STANISŁAW FEDOROWICZ jest związany z Uniwersytetem Gdańskim od roku 1972, kiedy  
to rozpoczął studia na kierunku fizyka. Od roku 1977 jest nieprzerwanie pracownikiem Katedry 
Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu. Przeszedł wszystkie szczeble zatrudnienia zostając w 2008 roku 
kierownikiem katedry. Wszystkie stopnie i tytuł profesora uzyskał z nauk o Ziemi. W roku 1990 obronił 
pracę doktorską, w 2007 roku uzyskał habilitację a pięć lat później został profesorem tytularnym. 
 
Zajmuje się datowaniem osadów czwartorzędowych i materiałów archeologicznych metodami 
luminescencyjnymi. Jest autorem i współautorem około 200 publikacji. Znacząca część dorobku przypada 
na artykuły z listy filadelfijskiej. Jest cenionym naukowcem i dydaktykiem. Prowadzi zajęcia m.in.  
z astronomicznych podstaw geografii, geofizyki i geochemii. Trudne zajęcia prowadzi w sposób ciekawy  
i przystępny. Znajduje zawsze czas na rozmowy i dyskusje ze studentami. Przygotowuje i prowadzi zajęcia 
dla maturzystów – przyszłych studentów kierunków nauk przyrodniczych.  
 
Uczestniczył w ośmiu projektach badawczych MNiSW oraz NCN. Był kierownikiem interdyscyplinarnego  
i międzynarodowego grantu MNiSW pt. „Korelacja podstawowych profili lessowych Ukrainy na podstawie 
dat luminescencyjnych”, w którym uczestniczyli Polacy i Ukraińcy, fizycy, geografowie, geolodzy, botanicy 
z kilku ośrodków akademickich. 
 
Pełnił i pełni ważne funkcje w środowisku naukowym. Jest przez trzy kolejne kadencje członkiem Komitetu 
Badań Czwartorzędu PAN, pełnił funkcje w Gdańskim Towarzystwie Naukowym i Polskim Towarzystwie 
Geograficznym. Jest członkiem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Jest członkiem rad redakcyjnych 
czasopism zagranicznych: „Геологічний журнал”, który ukazuje się nakładem Instytutu Nauk 
Geologicznych Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz czasopisma „Geologija i Geografija” ukazującego 
się na Litwie. W latach 2012-2016 był senatorem UG. Został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz czterokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora UG I stopnia. 
 
DR TOMASZ GUTOWSKI jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego;  w 2002 roku na 
Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego obronił pracę doktorską. Od listopada 2003 roku jest 
adiunktem w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Zastępcy 
Dyrektora Instytutu Transportu i Handlu Morskiego ds. Kształcenia. Od 2016 roku na Wydziale 
Ekonomicznym pełni funkcję Prodziekana ds. kształcenia, Przewodniczącego Komisji Programowo-
Dydaktycznej, Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej, Przewodniczącego Wydziałowego 
Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz członka Senackiej Komisji ds. kształcenia, członka 
Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw 
Studentów. Jest również opiekunem specjalności Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska (MEM).  
 
Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół przedsiębiorstwa, zasad jego funkcjonowania i rozwoju 
we współczesnym zglobalizowanym świecie. Interesuje się ponadto zasadami działania transnarodowych 
korporacji oraz ich oddziaływaniem na gospodarki wielu krajów. Jest autorem i współautorem 
kilkudziesięciu publikacji naukowych umieszczonych w pozycjach zwartych, czasopismach polskich  
i zagranicznych, uczestnikiem oraz współorganizatorem konferencji naukowych. Jest promotorem około 
90 prac magisterskich i 150 prac licencjackich. 
 
Uczestniczył w licznych projektach badawczych. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy udział  
w projekcie realizowanym w 7 Programie Ramowym UE – „Transforum” oraz projekcie 
współfinansowanym ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Case Simulator”. 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był również kierownikiem dwóch edycji projektu pn. 
„Specjalistyczne studia podyplomowe dla kadr administracji samorządowej” oraz kierownikiem kierunku – 



„Regulacje prawne jednostek samorządu terytorialnego w procesie wdrażania funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej”. 
 
Od 2009 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a od 2014 roku – Pomorskiego 
Instytutu Naukowego im. prof. Brunona Synaka. Został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
 
PROF. UG, DR HAB. JÓZEF ARNO WŁODARSKI jest związany z Uniwersytetem Gdańskim od czasów studiów. 
Obecnie jest nauczycielem akademickim w Instytucie Historii Wydziału Historycznego UG oraz jest 
Dyrektorem Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Pełnił funkcje Prodziekana ds. 
Kształcenia i Studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego UG (2003-2005), Dziekana Wydziału 
Filologiczno-Historycznego UG (2006-2008) oraz Prorektora ds. Studenckich UG (2008-2012, 2012-2016). 
Od 2006 jest wiceprzewodniczącym ds. naukowych Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”. 
 

Specjalizuje się w dziejach Prus Królewskich i Warmii okresu nowożytnego (XVI-XVIII w.) i militariach 
Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia, Mongolia). W swoim dorobku posiada 7 książek autorskich,  
28 współautorskich (w tym był redaktorem wydawnictwa seryjnego „Azja Wschodnia w oczach 
Polaków” (Chiny-Japonia-Korea) oraz wydawnictwa kartograficznego Mapy Wileńszczyzny – 1938  
(5 części). W latach 1996-2006 był opiekunem Naukowego Koła Historyków UG i redaktorem 
naukowym „Studenckich Tek Historycznych” (5 tomów). Opublikował w kraju i za granicą około 120 
artykułów naukowych (w tym w Chinach, Niemczech, Rosji, Niderlandach) oraz około 200 artykułów 
popularnonaukowych w Polsce. Jest profesorem honorowym dwóch uczelni w Chinach: Harbin 
Normal University (gdzie był współzałożycielem kierunku polonistyka) i prestiżowego China Youth 
University for Political Sciences (z którym prowadzi Instytut Konfucjusza przy UG).  
 

Przebywał na stażach na uczelniach w Niemczech, Austrii, Danii, Niderlandach i Chinach. Brał udział  
z referatami w około 100 konferencjach krajowych i zagranicznych, zrealizował około 12 projektów 
badawczo-naukowych. Od lat utrzymuje żywe kontakty naukowe z Chinami i wspiera promocję języka 
i kultury chińskiej na Pomorzu. 
 
Jest członkiem wielu organizacji naukowych krajowych i zagranicznych. Został wyróżniony Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem i Złotym Krzyżem Zasługi oraz dziesięciokrotnie 
Nagrodą Rektora UG I stopnia. Otrzymał również medal Chana Dżelal Ed Dina oraz tytuł Murzy  
za zaangażowanie na rzecz rekrutacji studentów pochodzenia tatarskiego z Ukrainy oraz publikacje 
historyczne i współpracę z Narodowym Centrum Kultury Tatarów RP. 
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