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Odeszli od nas 
Pomiędzy ostatnim a bieŜącym numerem przypadały obchody Wszystkich Świętych 

i Zaduszek. Pogoda zresztą utrzymuje nas nadal w tym nastroju. W okresie tym odeszło od 
nas kilku dawnych, ale równieŜ i nadal aktywnych pracowników. Na stronach internetowych 
Wydziału będzie im odtąd poświęcona osobna sekcja. KaŜdy zainteresowany wspomnie-
niem po nieŜyjącym juŜ współpracowniku, koledze, czy szefie, moŜe takowe napisać i prze-
słać je na adres redaktora, który spowoduje umieszczenie go w sieci. Cześć ich pamięci! 
 

Zmarł prof. dr hab. Józef Kur 
26 października 2016 roku nieoczekiwanie zmarł prof. dr hab. Józef Kur, wieloletni 

kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii. Urodzony w 1955 roku, 
w 1979 roku ukończył studia na UG, a następnie uzyskał tamŜe stopień dr nauk biologicz-
nych (1986), dr hab. n.b. (1993) i tytuł profesora n.b. (1998). Podczas pracy na UG odbył 
liczne zagraniczne staŜe naukowe m.in. dwukrotnie w McArdle Laboratory for Cancer 
Research ma University of Wisconsin w Madison, USA. Od roku 1991 związany z Wydzia-
łem Chemicznym PG. 

Prof. J. Kur specjalizował się w zagadnieniach związanych z biologią i biotechnologią 
molekularną. Prowadził badania związane z konstrukcją i zastosowaniem metod diagnosty-
ki molekularnej w mikrobiologii, molekularnymi mechanizmami patogenezy czynników in-
fekcyjnych, produkcją i wykorzystaniem białek organizmów ekstremofilnych w biotech-
nologii przemysłowej oraz medycznej, konstruowaniem nowych testów immunodiagnos-
tycznych i szczepionek nowej generacji. Jego dorobek obejmuje ponad 150 publikacji 
oryginalnych i przeglądowych w renomowanych czasopismach oraz około 200 komunika-
tów i referatów konferencyjnych. Wypromował ponad 30 doktorów. Prowadził szeroką 
współpracę naukową z zagranicą. W latach 2001-2009 organizował ogólnopolskie konfe-
rencje naukowe BioMillenium pod tytułem „Biotechnologia molekularna”. 

W trakcie swojej pracy słuŜył wiedzą i doświadczeniem instytucjom i organizacjom 
naukowym w Polsce m.in. jako członek Komitetu Mikrobiologii PAN, członek Komitetu 
Biotechnologii PAN, członek Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju 
Biogospodarki w MNiSzW, członek Polskiej Platformy Biotechnologicznej, członek i 
przewodniczący Rady Naukowej IMMiTr w Gdyni, członek Rady Naukowej Instytutu Biologii 
Medycznej PAN w Łodzi, Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Mikrobiologów. 

Jedną z ostatnich informacji jakie odebrał, a którą przekazał mu JM Rektor PG, było 
to, iŜ został wyróŜniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów. 
 

PoŜegnaliśmy mgr Ligię Zasławską 
W dniu 27 października odbył się takŜe pogrzeb emerytki PG, pani mgr Ligii Zasław-

skiej, wieloletniej pracownicy Katedry Chemii Analitycznej, a ostatnio – do 2006 roku – jej 
sekretarki. 
 

Odszedł doc. dr inŜ. Aleksander Stankiewicz 
 12.11.2016 zmarł w wieku 91 lat dawny absolwent i emerytowany pracownik PG, doc. 
dr inŜ. Aleksander Stankiewicz. długoletni nauczyciel akademicki naszego wydziału. Był 
absolwentem PG z rocznika 1951, długoletnim pracownikiem dydaktycznym w ówczesnej 
Katedrze InŜynierii i Aparatury Chemicznej, wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń 
studentów. 
 

Z Ŝycia Wydziału 
 

Kierunek praktyczny na Wydziale Chemicznym 
Powołana została komisja ds. programu studiów dla nowego kierunku studiów na 

naszym wydziale. Jego robocza nazwa to: InŜynieria i Ekoefektywne Technologie Nośni-
ków Energii (tylko II stopień). Nowością jest takŜe to, Ŝe kierunek ten będzie pierwszym na 
naszym wydziale kierunkiem o profilu praktycznym, gdy wszystkie dotychczasowe kierunki 
mają profil ogólnoakademicki. Na przewodniczącego komisji wyznaczony został dr inŜ. 
Grzegorz Boczkaj z Katedry InŜynierii Chemicznej i Procesowej. śyczymy powodzenia! 
 

Dar dla Biblioteki PG 
 Prof. dr hab. inŜ. Roman F. Nalewajski (nasz absolwent z rocznika 1970), obecne 
miejsce pracy Katedra Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
wydał ksiąŜkę pt. „Quantum Information Theory of Molecular States”, z serii Classical and 
Quantum Mechanics, Nova Publisher, New York 2016. Równocześnie przekazał jej egzem-
plarz na ręce Dziekana z przeznaczeniem dla naszej biblioteki. Szczerze gratulujemy 
osiągnięcia i dziękujemy za dar! Równocześnie wyraŜamy przekonanie, Ŝe dobry inŜynier 
jest dobry na wszystko, czego pan Profesor jest najlepszym dowodem. 
 

Pani profesor BoŜenna Kawalec-Pietrenko uhonorowana. 
 Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, 
dnia 20.10.2016 wybrała na stanowisko prezesa XIX kadencji panią prof. dr hab. inŜ. Bo-
Ŝennę Kawalec-Pietrenko, dawniej z KIChiP na naszym wydziale. Pani profesor jest ak-

Wydarzenia, terminy 
 
 15 grudnia 2016 roku rozpoczęte będą nabo-
ry wniosków na następujące konkursy (zakończe-
nie naboru wniosków 15 marca 2017): 
 
SONATINA 1 – nowy konkurs 
 Konkurs Sonatina, który zastąpi dotychczas-
sowy Iuventus Plus, ma być uzupełnieniem oferty 
dla naukowców po doktoracie, którzy dotychczas 
mogli korzystać z konkursów Sonata oraz Sonata 
Bis. Skierowana będzie do naukowców, którzy 
stopień doktora uzyskali do 3 lat temu. W ramach 
budŜetu konkursu moŜliwe będzie pokrycie 
kosztów etatów badawczych oraz krótkotermino-
wych (od 3 do 6 miesięcy) staŜy zagranicznych. 
Po raz pierwszy w tym konkursie zostanie zasto-
sowana zasada umoŜliwiająca kobietom posiada-
jącym dzieci przedłuŜenie okresu jaki upłynął od 
uzyskania przez nie stopnia naukowego doktora 
oraz przedziału czasowego w jakim oceniany jest 
dorobek naukowy o 18 miesięcy za kaŜde uro-
dzone bądź przysposobione dziecko. 
 
ETIUDA 5 
 Konkurs na stypendia skierowany do osób 
rozpoczynających karierę naukową. Wymogiem 
koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA 
jest brak stopnia naukowego doktora. Wniosko-
dawca musi być na etapie przygotowywania roz-
prawy doktorskiej i mieć wszczęty przewód dok-
torski. 
 
UWERTURA 1 
 Konkurs na staŜe w zagranicznych zaspo-
łach naukowych realizujących granty ERC skiero-
wany jest do osób planujących wystąpienie o fi-
nansowanie projektów badawczych przez Euro-
pejską Radę ds. Badań Naukowych (European 
Research Council, ERC). 
 
CHIST-ERA 
 Konferencja oraz zapowiedź nowego konkur-
su finansującego badania naukowe z zakresu 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (In-
formation and Communication Science and Tech-
nologies, ICST) 
_______________________________________ 
 
 Do 31 stycznia 2017 moŜna zgłaszać kan-
dydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za 
działalność naukową, naukowo-techniczną lub ar-
tystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wy-
róŜnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione 
osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego lub stopnia 
doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia 
naukowe i naukowo-techniczne 
_______________________________________ 
 
 Od 3 kwietnia 2017 r. ruszy nabór wniosków 
w trybie ciągłym w konkursie Miniatura (wcześ-
niejsza nazwa Małe granty), którego organizato-
rem będzie Narodowe Centrum Nauki. Potwier-
dzają się takŜe informacje, Ŝe w ramach konkur-
su Sonatina moŜliwe będzie sfinansowanie peł-
noetatowych miejsc pracy oraz zagranicznych 
staŜy naukowych dla młodych naukowców (infor-
macja zaczerpnięta ze strony NCN). 
 



tywnym członkiem federacji, gdzie dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i troską o przy-
szłość zawodu inŜyniera. Gratulujemy i Ŝyczymy powodzenia! 
 

Przesłanie od pani Prodziekan ds. Kształcenia 
 Przypominam, Ŝe zgodnie z Wydziałowymi Zasadami Organizacji Studiów Stacjonar-
nych obowiązującymi na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w r. akad. 2016/17 
(punkt 41): „na studiach I stopnia w czasie egzaminu dyplomowego student ma obowiązek 
odpowiedzieć na minimum 3 pytania dotyczące problematyki studiów (student losuje 2 py-
tania z puli pytań ogólnych i 1 pytanie z puli pytań z zagadnień specjalizacyjnych). Student 
nie musi przedstawić prezentacji dotyczącej swojej pracy dyplomowej. Na studiach II stop-
nia w czasie egzaminu dyplomowego student ma obowiązek przedstawić 5 min. Prezentac-
ję dotyczącą tez swojej pracy dyplomowej oraz odpowiedzieć na pytania recenzenta z zak-
resu pracy dyplomowej i minimum 3 pytania dotyczące problematyki studiów (student losu-
je 2 pytania z puli pytań ogólnych i 1 pytanie z puli pytań z zagadnień specjalizacyjnych). 
Pytania są ogólnodostępne.” Przypominam teŜ o konieczności umieszczenia na stronie Ka-
tedr aktualnych list pytań i zagadnień oraz o przestrzegania regulaminu w czasie egzami-
nów dyplomowych 
 

Informacja od pani Prodziekan ds. Nauki 
 Aktualnie otwarte konkursy NCN (ich zamknięcie nastąpi 15 grudnia 2016 roku): 
 
OPUS 12 
 Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatu-
ry naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów 
 
PRELUDIUM 12 
 Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę nau-
kową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
 
SONATA 12 
 Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową posiadające stopień naukowy doktora 
 
POLONEZ 3 
 Konkurs dla naukowców przyjeŜdŜających z zagranicy 
 
BEETHOVEN 2 
 Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, 
społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane 
przez zespoły polsko-niemieckie 
 
 Informacje nt. nowo otwieranych konkursów znajdują się w sekcji „Wydarzenia, termi-
ny”. 
 


