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GdyńskieweselepaniJoanny
A Związana z Gdynią Joanna Bagniewska wykłada na University of Reading wWielkiej Brytanii
A Działa na rzecz społeczności polskich studentów i naukowców

JoannaBagniewskamówio so-
bie:zoolożka,rocznik1984.Uro-
dziła się w Gdańsku, dzieciń-
stwospędziławeWłoszech,Taj-
landii i Chinach. Skończyła III
LO im. Marynarki Wojennej
wGdyni. Dziś jestwykładowcą
UniversityofReadingwWielkiej
Brytanii.Działarównieżnarzecz
społeczności polskich studen-
tów i naukowców w Wielkiej
Brytanii.Jejcelemjestzacieśnie-
niewspółpracymiędzy polski-
mi naukowcami pracującymi
za granicą a ośrodkami badaw-
czymiwPolsce.Odzeszłegoro-
kuzaangażowanawdziałalność
Kongresu Obywatelskiego -
płaszczyznysamodoskonalenia
Polaków.18kwietnia2015r.wy-
stąpinaVIIIPomorskimKongre-
sieObywatelskimnaPolitechni-
ce Gdańskiej. W rozmowie
z „Kurierem Gdyńskim” opo-
wiadaoswoimżyciu,związkach
znaszymmiastemijej„wielkim
gdyńskimweselu”.

ZaczęłosięnaWzgórzuśw.
Maksymiliana
Jakmówi Joanna Bagniewska,
Gdynia to dla niej przede
wszystkimWzgórześw.Maksy-
miliana.

- Tammieszkałamojabab-
cia, tam dorastali mój ojciec
i stryj, tam chodziłam do lice-
um- III LO, tak jakojciec, stryj
i stryjenka. Do „trójki” dojeż-
dżałam z Gdańska, chociaż
czasem zdarzało mi się noco-
waćubabcimieszkającej dwie
minuty od szkoły. Na „okien-
kach”między lekcjamimożna
było wyskoczyć na plażę,
naklifyalbodoAnkera,napiz-
zę. Razem z dwiema przyja-
ciółkami spędzałamwieczory
w Teatrze Muzycznym -
wostatniej chwilimożna było
dostaćbardzo taniewejściów-
ki, więc chodziłyśmy po kilka
razy na „Hair”, „Jesus Christ
Superstar”, „Evitę”... Oczy-
wiście,wszystkie kochałyśmy
się w Cezarym Studniaku -
opowiadaJoannaBagniewska.

Idodaje: -Gdynia rozbudzi-
ła też moje zamiłowanie
doSzekspira.Pierwszymszek-
spirowskimprzedstawieniem,
jakie widziałam, był „Sen no-
cy letniej”wystawianynapla-
ży w Orłowie - miałamwtedy
zosiem lat. Później,w liceum,
w każde wakacje kupowałam
z koleżankami karnety na Fe-
stiwal Szekspirowski; długo
zastanawiałyśmysię, jakusta-
lić harmonogram, żeby nie

przepuścić ani jednegoprzed-
stawienia. Zdarzało się, że by-
łyśmy na trzech jednego dnia
- np. kursując między Operą
Bałtycką, „Muzycznym”
a„Wybrzeżakiem”. Choć rza-
dziej bywam w Gdyni, nadal
bardzo lubię chodzić plażą
z Gdyni do Sopotu, co jest do-
brymsposobemspalaniakalo-
rii z pysznychpączkówpożar-
tychwArkadii.

Międzynarodowetournée
naukowe
Bagniewska pomaturze rozpo-
częłastudiabiologicznenamię-
dzynarodowym Jacobs
University w Bremie. Odbyła
praktykęzawodowąwAustralii,
wParkuNarodowymKościusz-
kiwNowej PołudniowejWalii -
badała tamwpływdróg na au-
stralijską faunę.

- Stamtąd wyjechałam
nawymianędoRiceUniversity
wTeksasie,gdziepisałampracę
licencjacką dotyczącą
kretoszczurów zDamary -mó-
wi. I wspomina: - Studiamagi-
sterskieskończyłamnaUniwer-
sytecie Oksfordzkim. Badania
do pracymagisterskiej prowa-
dziłam w RPA, skupiając się
na monitoringu populacji
psowatych.

W2013r.obroniładoktorat.-
Tematembyła ekologia gatun-
kówinwazyjnychiwykorzysta-
niesprzętubiotelemetrycznego
dobadańbehawioralnych-wy-
jaśnia.

Po doktoracie Joanna
Bagniewskazaczęłapracęwfir-
mie Inscentinel, wykorzystują-
cejzmysłwęchupszczółdowy-
krywania substancji nielegal-
nych. Później rozpoczęła pracę
jako wykładowca
naNottinghamTrentUniversity.
ObecniewykładanaUniversity
ofReading.

WsumieBagniewskapraco-
wałanaukowowpięciukrajach,
aodwiedziła ichponad40.

-WRPAbadałamlisyiszaka-
le, wAustralii wombaty,
wWielkiej Brytanii nor-
ki,awUSAkretoszczury
-opowiada.

To jednak nie
wszystko. Dwukrot-
niebrałaudziałwrej-
sie popularyzator-
skimUniwersytetu
C a m b r i d g e
na Galapagos. Zdo-
bywała granty
nawyprawybadaw-
cze-m.in.odrodziny
KarolaDarwinanaba-
dania w RPA. W zesz-
łymrokuwyprawiłaswo-
ich brytyjskich studentów
na badania wilkóww Beski-
dach.

PaniJoannajesttakżeświet-
nymmówcą.W2014 r.wygrała
trzecią polską edycję konkursu
FameLab przeznaczonego dla
naukowców, którzywzajmują-
cysposóbpotrafiąmówićonau-
ce. Podczas finału wyjaśniała
między innymi, w jaki sposób
nasz organizm rozpoznaje, że
jest noc i możemy odpocząć
oraz podkreślała znaczenie
melatoninywtymprocesie.

Napomocmłodym
naukowcom
Jakpodkreśla, jejpasjąiambicją
jestpropagowaniepolskiejnau-
kinaświecie,starasięteżpoma-
gaćmłodymPolakomwstarcie
naukowym. Od 2006 r.
Bagniewskajestzwiązanazpol-
skim środowiskiem akademi-
ckim na Wyspach.
Współzałożyła Federację Pol-
skich Stowarzyszeń Studen-
ckichwUK.Jest takżewspółor-
ganizatorką ubiegłorocznej,
trzeciej edycji „Science. Polish
Perspectives”-konferencjipro-
mującej najlepszych polskich
naukowcówzagranicą.

-Wtymrokuorganizujęsio-
strzaną konferencję, Polish
ScientificNetworks,przywspół-
pracy zMinisterstwemNauki
i SzkolnictwaWyższego - zapo-
wiada.

JoannaBagniewskajestwie-
loletnią działaczką Oxford
University Polish Society jako
prezydentka i rzeczniczka. Or-
ganizowała przeróżne akcje -
od nieformalnych, jak Tłusty
Czwartek, poprzezwystawy
i koncerty do konferencji
i spotkań ze znamienitymi
Polakami lub osobami
zPolskązwiązanymi.Prze-
prowadziła ankietę doty-
czącą wizerunku Polski
woczachobcokrajowców,
której wyniki wykorzy-

stywanopóźniejwwarsztatach
adaptacyjnych dla Polaków
naWyspach.Od2009r.związa-
najestzdziałalnościąStowarzy-
szeniaSzkołaLiderów-najpierw
jako uczestniczka Szkoły Lide-
rów Polonijnych, później
koordynatorka grup szkolenio-
wych.Prowadziłazajęciazlide-
rami organizacji polonijnych
z Australii, Brazylii, Litwy, No-
wej Zelandii, Rosji, Ukrainy
i Wielkiej Brytanii. Członkini
eksperckiejpolonijnejradykon-
sultacyjnejprzyAmbasadzieRP
wLondynie.

Wubiegłymrokuotrzymała
wyróżnieniezrąkRadosławaSi-
korskiego za działalność
na rzecz społecz-
nościpolskichstu-
dentów w Wiel-
kiej Brytanii. Kil-
ka miesięcy póź-
niej otrzymała odz-
nakęufundowaną
przez Zbigniewa
Pełczyńskiego,
emerytowane-
go profesora
Uniwersyte-

tuOksfordzkiego - „JestemZA-
Paleńcem”.W ubiegłym roku
nominowana była do nagrody
PolkaRokunaWyspachBrytyj-
skich.

Mojewielkiegdyńskie
wesele
Joanna Bagniewska podkreśla,
żePolskętrzebapromowaćzaw-
szeiwszędzie, takżenieformal-
nie, bo świadomość walorów
naszegokrajujestnaświeciena-
dalniewielka.

Najejgdyńskimweseluzok-
sfordczykiemzAustralii, które-
go zaraziłamiłością do Polski,
poloneza tańczyli przedstawi-

cielepięciukontynen-
tów.

-Goście pochodzili
z osiemnastu krajów,
awiększośćznichpoja-
wiła sięwPolscepo raz
pierwszy. Przedtemal-
bo nie mieli z Polską
żadnychskojarzeń,albo
mieli dość negatywne -

popobyciewTrójmieście
zmienili zdanie. Kolega
zBermudówzachwycałsię

zieleniąipogodą.Jakwiększość,
wyobrażał sobie Polskęw sza-
rościach i zimnie. Amerykanka
upajałasięzabiegamiSPAwSo-
pocie,aAustralijczycybyliocza-
rowani gdańską architekturą.
ŻądniwrażeńAnglicy najpierw
pojechali zwiedzać zamek
wMalborku, awprost zwesela
w klubie Marynarki Wojennej
„Riwiera” poszli na plażę, żeby
wykąpać się wmorzu o piątej
nad ranem.Wielu osobompo-
dobałasięotwartość,życzliwość
i atmosfera optymizmu
i proeuropejskości, zachwycili
się jedzeniem.

Kilkasłówojakościżycia
Od zeszłego roku Bagniewska
zaangażowana jest w działal-
nośćKongresuObywatelskiego.
To długofalowy projekt, które-
go celem jest uczynienie z Pol-
ski lepszegomiejsca do pracy
iżycia.Wjegoramachorganizo-
wane są dwa wydarzenia:
wGdańskuiWarszawie.Uczest-
nikówtych spotkań łączy to, że
losykrajuniesąimobojętne.Jak
twierdzą,wspólniewyprzedza-
ją przyszłość i zastanawiają się
nad rozwojem Polski. Wśród
nich jest Joanna Bagniewska,
która wystąpi na VIII Pomor-
skimKongresie Obywatelskim
18 kwietnia 2015 r. na Politech-
nice Gdańskiej. Jego tematem
będziejakośćżycianaPomorzu.

Badaczka,któraodlatmiesz-
kazagranicą, zpewnościąopo-
wie, jakwyglądaPomorze iPol-

skawoczachob-
cokrajowców.
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