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Vivat Academia, Vivat Professor ! 
 

NOMINACJA PROFESORSKA 
 

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że  w dniu 7 sierpnia 2012 Pan Prezydent RP 

podpisał akt nadania tytułu naukowego profesora nauk technicznych  w zakresie technologii 

chemicznej dla dr hab. inż. Heleny Janik. 

Jest to oczywiście wielki sukces osobisty Pani Profesor, sukces na który bez wątpienia 

zasłużyła, ale należy podkreślić, że z Jej osiągnięcia cieszymy się wszyscy, bo nasz Wydział 

rośnie w siłę i staje się coraz bardziej widoczny na mapie dobrych ośrodków akademickich. 

 

Wyrażając naszą radość wszyscy życzymy pani profesor wielu nowych 

osiągnięć,  satysfakcji z pracy zawodowej oraz zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. 
 

       Profesor Jacek Namieśnik 

                                                                                                 Dziekan 

 

 

HOMING PLUS 
 

 Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje kilka programów stypendialnych i 

subwencyjnych skierowanych do uczonych na różnych etapach kariery naukowej. Poprzez 

różne formy ich wsparcia Fundacja stara się możliwie elastycznie reagować na najistotniejsze 

potrzeby środowiska naukowego. 

  

Jednym z tych programów jest Programu HOMING PLUS. Jego celem jest zachęcenie 

młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w 

przypadku uczonych z zagranicy). Program HOMING PLUS polega na przyznawaniu 

młodym uczonym subsydiów zachęcających do podjęcia lub kontynuowania  pracy 

badawczej w Polsce. Program jest adresowany do osób, które:   
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- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i znajdują się na wczesnym etapie  

kariery naukowej (do 4 lat po doktoracie);  

- przebywały za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy (prowadząc badania 

naukowe, odbywając staż podoktorski lub przygotowując pracę doktorską);  

- zamierzają przyjechać do Polski w terminie do 6 miesięcy od końcowej daty 

przyjmowania wniosków lub przyjechały do Polski nie wcześniej niż 12 miesięcy 

przed tą datą;  

- pracują w Polsce w jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskały z niej 

promesę zatrudnienia co najmniej na czas projektu. 

  

W tegorocznej, piątej już edycji programu HOMING UP finansowanie uzyskało 

czternastu uczonych. którzy przedstawili innowacyjne projekty z obszaru bio, info, techno, a 

łączna kwota dofinansowania wynosi 4 mln złotych.Wśród laureatów znalazły się dwie panie, 

które będą prowadzić badania w Gdańsku. Jedną z nich jest dr inż. Lidia Jasińska-Walc z 

Katedry Technologii Polimerów na naszym Wydziale. Drugą laureatką jest dr Karolina 

Siwicka z Wydziału Lekarskiego GUMed.  

 Pani dr inż. Lidia Jasińska-Walc otrzymała164 tys. złotych na realizację projektu pt. 

"Nowe poliamidy oparte na izoheksydach; synteza i charakterystyka". Innowacyjność 

tego projektu polega między innymi na tym, że w syntezie poliamidów wykorzystane  są 

monomery otrzymane z cukrów. Otrzymywane w ten polimery mają właściwości 

mechaniczne oraz odporność termiczną zbliżone do właściwości tradycyjnych produktów 

otrzymanych na drodze przerobu ropy naftowej. Badania  mają więc doniosły aspekt 

ekologiczny, eliminują bowiem zużycie monomerówpochodzących z ropy naftowej. 

 Poliamidy oparte na izoheksydowych pochodnych skrobii to nowy kierunek badań w 

chemii polimerów. Dynamicznie dziś rozwijająca się dziedzina, w najbliższej przyszłości 

stanowić będzie jeden z głównych nurtów rozwoju nowoczesnych materiałów polimerowych 

będących produktami ekologicznymi. Są one przecież syntetyzowane z monomerów 

pochodzenia naturalnego. 

 

 

OBÓZ NAUKOWEGO KOŁO CHEMIKÓW 

WŁADYSŁAWOWO 09-27 LIPCA 2012. 
 

 W dniach 09-27 lipca 2012 roku we Władysławowie w siedzibie Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego odbyła się kolejny, tradycyjny już obóz naukowy organizowany przez 

Naukowe Koło Chemików działające przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. 

Brało w nim udział 20 uczestników (lista w wersji internetowej)  Wśród nich znalazło się aż 6 

studentów z I roku, w tym 5 objętych programem kształcenia zamawianego. Kierownikiem 

obozu była studentka III roku Technologii Chemicznej Pani Marta Synowczyk, obecny prezes 

NKCh, natomiast opiekunem naukowym obozu Pani dr inż. Justyna Gromadzka, pracownik 

Katedry Chemii Analitycznej.Wszyscy byli zakwaterowani w Błękitnej Szkole, 

Władysławowo,ulica ks. Merkleina 1. Warto dodać, że Błękitna Szkoła to ośrodek edukacji 

ekologicznej działający przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Działalność placówki 

finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku i Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  

 



 

 
 

Logo Błękitnej Szkoły we Władysławowie  

 

 Podczas trwajacego 3 tygodnie obozu jego uczestnicy realizowali badania naukowe 

związane z 6-oma projektami badawczymi: 

 · Badanie czystości wody w wybranych rzekach w okolicy Władysławowa 

 · Badanie stopnia biodegradowalności folii z dodatkami polimerów naturalnych 

 · Bilans fosforu w oczyszczalni ścieków „Swarzewo” 

 · Wykorzystanie elektroforezy do odwadniania osadu nadmiernego 

 · Analiza czystości powietrza we Władysławowie 

 · Badanie właściwości pianotwórczych środków gaśniczych 

 W trakcie obozu został również przygotowany w pierwszej wersji maszynopis 150 

stronicowego skryptu do zajęć dla licealistów, prowadzonych już od 8 lat przez członków 

NKCh. Skrypt po korekcie i recenzji zostanie umieszczony na stronie domowej Wydziału. 

Podjęte zostaną również starania aby go wydać drukiem. 

  Uczestnicy obozu wzięli ponadto udział w wyjeździe do Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów EKO Dolina w Łężycach (11.07.2012), w 16-godzinnych warsztatach z zakresu 

komunikacji (15-16.07.2012), w seminarium z zakresu prezentowania wyników naukowych 

(18.07.2012) oraz w wyjeździe do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 Obóz zakończyło seminarium podsumowujące wyniki projektów badawczych 

zrealizowanych przez studentów w trakcie pobytu we Władysławowie (26.07.2012). Wśród 

zaproszonych na seminarium gości była Pani dr hab.inż. Żaneta Polkowska, prof. nadzw. PG, 

która merytorycznie nadzorowała projekt badania czystości wód, dr hab. inż. Marek Lieder 

opiekun NKCh, dr Stanisław Cytawa główny technolog w Spółce Wodno-Ściekowej 

„Swarzewo”, Pan Bartosz Płóciennik Główny Specjalista ds. Edukacji w Błękitnej Szkole 

oraz Pan Jarosław Jaszewski kierownik Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 

 

 Chciałbym serdecznie podziękować Pani Marcie Synowczyk  i Pani dr inż. 

Justynie Gromadzkiej za sprawna organizację i wysoki poziom naukowy obozu.  
 

         TAK TRZYMAĆ! 

                                                                                               

                                                                                    Profesor Jacek Namieśnik 

                                                                                                   Dziekan 
 

http://www.blekitnaszkola.npk.org.pl/

