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Porozumienie w sprawie powo
łania Narodowego Centrum Ba
dań Bałtyckich podpisali przed
stawiciele czterech placówek 
naukowych, zajmujących się 
badaniami Morza Bałtyckiego 
oraz Wojciech Szczurek, prezy
dent Gdyni. 

Spółka, bo taki będzie status 
prawny NCBB, ma integrować 
instytucje naukowe i naukowo-
dydaktyczne, by wzmocnić ich 
działanie na rzecz zrównowa
żonego rozwoju strefy brzego
wej Bałtyku, ochrony środowi
ska morskiego, zwiększenia 

innowacyjności gospodarki 
morskiej. 

- Nasz cel jest bardzo proza
iczny. Chodzi o zwielokrotnie
nie siły oddziaływania, zinte
growanie działań pięciu dużych 
podmiotów w pozyskiwaniu 
grantów czy przy poszerzeniu 
oferty w przypadku uczelni, 
współpracy z samorządami lo
kalnymi - tłumaczy prof. drhab. 
Bernard Lammek, rektor Uni
wersytetu Gdańskiego, inicja
tora powołania centrum. -
I warto tu podkreślić, że zade
klarowana porozumieniem 
współpraca pięciu instytucji to 
początek, liczymy, że niebawem 
dołączą do nas kolejne ośrodki. 

Na razie jednak porozumie
nie podpisali przedstawiciele 
Uniwersytetu Gdańskiego, In
stytutu Morskiego w Gdańsku, 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni oraz miasta Gdyni. 

- Nasza rola tu jest i będzie 
typowo służebna, będziemy 
udziałowcem spółki, a naszym 
zadaniem będzie stworzenie 
warunków, by współpraca śro
dowisk naukowych mogła się 
rozwijać - mówi Wojciech 
Szczurek. - Kompetencje sa
morządów często są niewy
starczające, by angażować się 
w projekty badawcze, a nad
chodzi właśnie czas, w którym 

- by się rozwijać - trzeba zna
leźć narzędzia, by móc się 
w nie włączyć. 

Podczas uroczystości podpi
sania porozumienia na Darze 
Pomorza obecny był także prof. 
Maciej Banach, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

- Przyjechałem tu z ogrom
nym entuzjazmem, wcale nie 
tylko dlatego, że uwielbiam 
Trójmiasto, ale przede wszyst
kim dlatego, że NCBB to inicja
tywa naprawdę grzechu warta. 
Wspólne badania, integracja sił 
zawsze zwiększają szansę 
na osiągnięcie sukcesu - mówił 
prof. Maciej Banach. 

Wiatraki, rurociągi i metylko 
Rozmowa z dr hab. 
Natalią Górską, dyrek
torem Instytutu Ocea
nografii Uniwersytetu 
Gdańskiego, pełno
mocnikiem rektora ds. 
badań innowacyjnych 
w dziedzinie Morza 
Bałtyckiego 

Czy są już jakieś konkretne 
plany, dotyczące badań 
i zakresu działań Narodowego 
Centrum Badań Bałtyckich? 
Tak, będą to badania dotyczą

ce działalności gospodarczej 
na morzu. Jej nowych dzie
dzin. Innowacyjności. 

Czyli na przykład jakiego 
rodzaju działalności może
my się spodziewać? 
Na przykład wiatraków, mam 
tu na myśli oczywiście elek
trownie wiatrowe. Czy też 
wszelkich inwestycji związa
nych z pracami hydrotechnicz
nymi. Zajmiemy się m.in. kab
lami, biegnącymi po morskim 
dnie, rurociągami gazowymi 
itp. 
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