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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 

Katedra Chemii Fizycznej. 

E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl, tel. 58-347-1610 

 

Gaudeamus Igitur! 

Vivat Academia, Vivant Professores! 
 

 

NOMINACJA PROFESORSKA 
 

 Z przyjemnością informuję, że  12 maja 2011 Pan Prezydent RP podpisał akt nadania 

tytułu naukowego profesora nauk technicznych  dla dr hab. inż. Haliny Szeląg. 

 To jest oczywiście wielki sukces Pani Profesor, na który niewątpliwie zasłużyła, ale 

cieszymy się z Jej osiągnięcia wszyscy bo Wydział rośnie w siłę i staje się coraz bardziej 

widoczny na mapie dobrych ośrodków akademickich. 

 

 Wszyscy cieszymy się z tego sukcesu i życzymy Pani Profesor wielu nowych osiągnięć 

oraz satysfakcji z pracy zawodowej a także zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.  

. 

       Profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

                                                              Dziekan 

 

 

 

IX BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI NA WYDZIALE CHEMICZNYM 
 

Wydział Chemiczny przygotował 51 imprez, najwięcej ze wszystkich wydziałów PG. 

W ich przygotowaniu brało udział 110 osób, w tym 38 doktorantów, 40 studentów, a nawet 3 

osoby ze szkoły podstawowej. Nasze imprezy odwiedziło 7000 słuchaczy i widzów. 3 

imprezy nie odbyły się z różnych powodów.  

Ze względu na to, że rok bieżący ogłoszono Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie 

przygotowaliśmy aż 3 imprezy związane z tą wielką polską uczoną. Jedna z nich była już 

szczegółowo przedstawiona w poprzednim wydaniu BIULETYNU dostępnym na stronie 

domowej Wydziału 

mailto:wgrzyb@chem.pg.gda.pl


Niestety, nie wszyscy pracownicy, nie wszystkie katedry naszego Wydziału brały 

udział w imprezach składających się IX Bałtycki Festiwal Nauki. Warto więc wymienić te 

które aktywnie uczestniczyły i przygotowały chociaż 1 imprezę.Oto one: 

· Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego - 3 imprezy. 

· Katedra Chemii Analitycznej  - 12 imprez. 

· Katedra Chemii Nieorganicznej - 4 imprezy.  

· Katedra Chemii Nieorganicznej z Polską Akademią Dzieci - 2 imprezy. 

· Katedra Chemii Organicznej  - 3 imprezy.  

· Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności - 1 impreza. 

· Katedra Technologii Chemicznej - 8 imprez. 

· Katedra Technologii Polimerów - 3 imprezy. 

· Katedra Technologii Tłuszczów i Detergentów - 1 impreza. 

 

  Warto było zwrócić szczególną uwagę na dwie imprezy zorganizowane przez Katedrę 

Chemii Nieorganicznej wspólnie Polską Akademią Dzieci: 

1. „Igraszki z powietrzem”  

             Autorzy: Zuzanna Ślizień, Barbara Wirska, dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska. 

2. „I Ty możesz zostać superbohaterem...!” 

        Autorzy: Przemysław Lisowski (lat 10), dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska. 

 

 Koło Studentów Biotechnologii PG zorganizowało 5 imprez. Tyle samo imprez 

przygotowało Naukowe Koło Chemików Studentów PG, w tym jedną pod tytułem 

„Energetyka jądrowa” we współpracy ze  Studenckim Kołem Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich (SK SEP). Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego „Hybryda” zorganizowała 1 imprezę. 

 

W festiwalu czynny udział brał również Samorząd Studentów Wydziału Chemicznego 

PG organizując punkt informacyjny przed budynkiem Chemii A.  

 

 Prof. Marek Biziuk - Koordynator BFN na Wydziale  Chemicznym składa 

wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

serdeczne podziękowania. 

 

 Wszystkim uczestnikom i organizatorom BFN, pracownikom, doktorantom i 

studentom Wydziału Chemicznego PG składam serdeczne podziękowania za entuzjazm 

i za pracę włożoną w przygotowanie wszystkich tak ciekawych i różnorodnych imprez.  

 

       Profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

                                                             Dziekan 
 

 

 

ERAZM WOJCIECH FELCYN, NAJLEPSZY FOTOGRAFIK WŚRÓD 

CHEMIKÓW, NAJLEPSZY CHEMIK WŚRÓD FOTOGRAFIKÓW 
 

 Jedną z bardziej oryginalnych imprez, które odbyły się w ramach IX Bałtyckiego 

Festiwalu Nauki była wystawa prac fotograficznych Erazma Wojciecha Felcyna zatytułowana 

„INWAZJA  -  Śmieci w Środowisku”. Jej motto to słowa zaczerpnięte z “Szoku przyszłości” 

AlvinTofflera:  



 “Przedmioty wytworzone przez ludzi wkraczają do świadomości człowieka i 

ubarwiają ją. Ich liczba  - zarówno bezwzględna, jak i mierzono w stosunku do 

środowiska naturalnego - rośnie z wybuchową siłą” 
 Ta wydana czterdzieści lat temu futurologiczna książka, już wtedy traktowana jako 

alarmistyczna, nabrała teraz nowego wydźwięku. 

 Przypomnijmy PT czytelnikom Biuletynu Dziekana, że dr inż. Erazm W. Felcyn jest 

absolwentem naszego Wydziału, który ukończył w roku 1970 . W latach 1970-1983, pracował 

na Wydziale Chemicznym PG, a w roku 1981, za badania w dziedzinie chemii związków 

krzemoorganicznych, uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Od roku 1983 jest 

prywatnym przedsiębiorcą, współwłaścicielem i zastępcą dyrektora firmy CREON, 

specjalizującej się w wentylacji, klimatyzacji i ogrzewaniu powietrzem. 

 Cały czas, równolegle ze studiami, pracą na uczelni i pracą w sektorze prywatnym 

Erazm W. Felcyn oddaje się swojej pasji, czyli fotografii artystycznej, początkowo jako 

fotoreporter i Redaktor Naczelny legendarnej „Kroniki Studenckiej”, a następnie jako członek 

i animator wielu grup twórczych zajmujących się fotografią artystyczną. Ma na swoim koncie 

wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw zarówno krajowych jak i zagranicznych.  

 Materiał do wystawy prezentowanej w ramach IX BFN tworzył w latach 2003-2011. 

Jest to swoisty rodzaj kontemplacji obecności śmieci w naszym otoczeniu oraz buntu 

przeciwko zalewowi nimi środowiska naturalnego. Niech nas nie zwiedzie piękno fotografii, 

śmieci są czymś obcym i niepożądanym w naszym otoczeniu i o tym jest ta wystawa. Tym 

samym doktor nauk chemicznych Erazm Wojciech Felcyn powrócił do tematyki związanej z 

chemią, a ściślej z ochroną środowiska. Gratulujemy sukcesów i prosimy o jeszcze. 

 Wystawa została zorganizowana przy pomocy, przy współudziale pracowników 

Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. Serdeczne podziękowania należą  Dyrektor 

Biblioteki Pani inż. Bożenie Hakuć. Wystawa czynna jest do 30 czerwca 2011 i można ją 

obejrzeć  w holu przed Biblioteką Główną PG.  

 Warto teź dodać, że jednym ze sponsorów Wystawy był Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

       


