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X Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego
Zakopane, 17–20 września 2015
Tegoroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, odbywająca się w dniach 17-20 września 2015
roku w Zakopanym, była już dziesiątą z serii. Tym razem
udział wzięło 185 uczestników z Polski i z zagranicy, którzy przedstawili swoje prace w formie wykładów i plakatów.
Konferencji, oprócz części polskojęzycznej, towarzyszyły
trzy spotkania satelitarne z udziałem zagranicznych gości.
Seminarium Projektu Sintercer „Inﬂuence of advanced techniques of sintering on microstructure and physico-mechanical properties of nanomaterials” oraz „Nanomaterials sintering with the use of SPS and HP-HT techniques workshop”
dały uczestnikom możliwość zapoznania się z kilkunastoma
referatami wybitnych specjalistów międzynarodowych. Z kolei w czasie 1st Polish-Korean Joint Workshop on Advanced
Ceramics 11 naukowców polskich i koreańskich zaprezentowało wyniki swoich prac z dziedziny ceramiki funkcjonalnej
lub konstrukcyjnej.
Referaty podczas sesji plenarnej wygłosili: prof. Krzysztof
Haberko (AGH w Krakowie), dr Dagmar Galuskova (Uniwersytet w Trenčinie) oraz prof. Marek Faryna (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN W Krakowie).
Tegoroczne Nagrody Towarzystwa przypadły profesor Lucynie Jaworskiej z Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie za wkład w rozwój technologii
ceramiki konstrukcyjnej oraz prezesowi Dariuszowi Osińskiemu, szefowi Związku Ceramików Polskich za całokształt
działalności popularyzatorskiej i integracyjnej w środowisku ceramików.

Ważną decyzją zarządu PTCer, podjętą na posiedzeniu
w Zakopanem, była uchwała ustanawiająca nową nagrodę
PTCer, która będzie nosić imię profesora Leszka Stocha,
zmarłego na początku tego roku założyciela i wieloletniego
prezesa Towarzystwa. Opracowano regulamin Nagrody oraz
powołano kapitułę. Pierwsza Nagroda im. Profesora Leszka
Stocha zostanie wręczona podczas XI Konferencji PTCer
za dwa lata.



Patronat medialny:

Foto: Grzegorz Grabowski
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Brittle Matrix Composites Conference
Od trzydziestu lat Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk organizuje konferencję Brittle Matrix Composites. Tegoroczna, 11-ta edycja odbyła się w Pałacu Staszica w dniach 28-30 września. Naukowcy z różnych
krajów mieli możliwość bezpośredniej wymiany informacji
dotyczących najnowszych osiągnięć, pomysłów, wyników
i trendów badawczych z zakresu materiałów kompozytowych
o kruchej osnowie.
Obrady odbyły się w następujących sesjach tematycznych:
– Microstructure characterization,
– Advanced ceramic materials,
– Durability of concrete,
– Inﬂuence of ﬁbres,
– Damage and fracture,
– Nuclear applications,
– Innovative and environmentally friendly materials,
– Structural elements.
W tym roku spotkanie zgromadziło 60 uczestników, którzy
zaprezentowali 47 referatów.

Foto: Zbigniew Pędzich

Referaty zaproszone wygłosili:
– Martijn Stroeven – „Demonstration and validation by simple
examples of a complete analogue porosimetry methodology
for virtual cement pastes on micro-level”,
– Warda Ashraf – „Chemo-mechanical comparison of
the carbonation and hydration reaction products of synthetic
tricalcium silicate”,
– Christopher K.Y. Leung – „Tension and shear behavior of
hybrid-ﬁber pseudo-ductile cementitious composites”,
– Alessandro P. Fantilli – „Ductility index for deﬂection hardening of FRC beams in bending”,
– Hans W. Reinhardt – „Water-entraining agents in concrete”,
– Frédéric Skoczylas – „Sealing of concrete conﬁning structures of French nuclear reactors”.


Foto: Zbigniew Pędzich
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Domki z ulicy Akuku
Dariusz Osiński to człowiek – instytucja. Dla ceramiki nie
szczędzi czasu, pracy, pieniędzy…
Organizuje, propaguje, dokumentuje… Niektórzy sądzą,
że koncentrując się na działalności społecznej, na działalność artystyczną nie ma już czasu. A tu niespodzianka, a tu
„a kuku”, kolejna indywidualna wystawa i nowe, przed chwilą
wyjęte z pieca prace (…) Obecna wystawa nosi zabawny,
nieco przewrotny tytuł. Jego celem jest przypomnienie o sobie, zaskoczenie tych, którzy sądzą, że Dariusz Osiński porzucił ceramiczną praktykę.
(Bożena Kostuch, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie).
Wrzesień 2015 roku niewątpliwie należał do Darka
Osińskiego. Aż 3 wyjątkowe wydarzenia ukazały wieloletnią
pracę Artysty i jego niezwykłe zaangażowanie w integrację
środowiska ceramicznego. Były także namacalnym świadectwem jego kunsztu ceramicznego.
W dniach 12-27 września 2015 roku mieliśmy okazję podziwiać wystawę rzeźb, pod zabawnym, przewrotnym i zarazem tajemniczym tytułem „A kuku”. Byliśmy także świadkami uhonorowania Artysty nagrodą za całokształt pracy
na rzecz promowania ceramiki przez Polskie Towarzystwo
Ceramiczne oraz mogliśmy uczestniczyć w Czwartku Ceramicznym, śledząc rozwój, karierę i pełną przygód drogę
fascynacji ceramiką.
Ale po kolei…
W sobotni wieczór 12 września 2015 roku, drzwi warszawskiej Wizytującej Galerii otwarte były na oścież, zapraszając do środka każdego spragnionego spotkania z wyjątkową
sztuką. A spragnionych tej sztuki, okazało się być sporo.
Zaledwie w kilkanaście minut galeria wypełniła się przyjaznym gwarem rozmów, gratulacji i szczerych życzeń licznie
przybyłych gości.

Jak na wystawę o tytule „A kuku” przystało, nie zabrakło
niespodzianek i zaskoczeń. Rozpoczynając wernisaż, Artysta stłukł gliniane naczynie, które z charakterystycznym
sobie dźwiękiem wprawiło w osłupienie przybyłych gości.
W taki oto nietuzinkowy sposób wernisaż, jak i cała wystawa,
zostały otwarte, a na gości czekała kolejna niespodzianka
– jedna ze ścian okazała się być ruchoma i kryła za sobą
przestrzeń z wieloma zakamarkami, w których czekały różnorodne instalacje.
Każdy miał okazję obejrzeć oryginalne prace Artysty, który pomimo swojego talentu i zasług wniesionych w rozwój
polskiej ceramiki, pozostał osobą skromną i pełną pokory.
Wystawa pozwoliła zajrzeć delikatnie w Jego duszę: ceramikę, którą tworzy, wiersze, które pisze, ﬁlmy z realizacji
ceramicznych projektów oraz życie wypełnione glinianą pasją, potwierdzając tym samym, że to Artysta dużego formatu,
miłośnik sztuki, a przede wszystkim ceramiki. To wszystko
widać było w prezentowanych na wystawie pracach.
Dziesięć ceramicznych rzeźb, konstrukcji architektonicznych o kilku kondygnacjach, a w nich świat, w którym toczy się
życie. Każdy inny, a jednak wszystkie, stojąc obok siebie,
stworzyły spójną całość. Wystarczyło przez liczne okna zajrzeć
do środka, aby podejrzeć tam życie ceramicznych mieszkańców. Ludzie, zwierzęta, przedmioty, powołane przez Artystę
do życia i niemalże wprawione w ruch. Scenki schowane za
ścianami, dzięki otwartym oknom, pozwoliły się podejrzeć,
a nawet sfotografować. Niewątpliwie tak zaprezentowane
ceramiczne formy architektoniczne stały się metaforą miasta
i życia w nim ludzi, których podglądamy, sytuacji, w których się
znajdujemy, czy prac, które wykonujemy. Gra światła i cienia, przestrzeń stworzona dzięki specyﬁcznemu oświetleniu galerii, pozwoliła podejrzeć człowieka lepiącego z gliny,
słuchającego muzyki, śpiącego. Do jednego z pomieszczeń
wjechał motocykl, czy kosiarka, po innym biegał pies, spacerował żółw. Opowiedzieć ceramiką o codziennym życiu
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wydawałoby się niezwykle trudno. Artysta uczynił to w fantastyczny sposób, gdyż dla niego tworzenie przedmiotów
w glinie jest tak samo oczywiste jak oddychanie. W kawałku
gliny widzę duszę, pragnę ją dotknąć, nawet muszę (Wiersze Gliniane).

Podobnie można odczytać te rzeźby, które wpisują się
w nurt decentryzmu i to one właśnie witały wchodzących do
galerii gości. Postać ze zdziwieniem patrząca w górę, bez
nóg z założonymi z tyłu rękami, wewnętrznie pusta, niemal natychmiast budzi uczucie zaciekawienia. Jej wzrok
utkwiony gdzieś powyżej, prowadzi automatycznie nasz
wzrok w jakiś punkt, nieokreślony cel… Obok trzy rozrzucone w nieładzie taborety, na których chciałoby się usiąść.
Wyobraźnia jednak podpowiada, że na pewno ktoś na nich
siedział, może są zajęte, dlaczego jeden jest przewrócony?
Zaciekawienie zaprezentowanymi pracami budziło liczne
pytania zwiedzających. A możliwych interpretacji było tak
wiele, jak wielu pojawiło się gości.
Kolejną niespodzianką było zaproszenie do wspólnej
zabawy ceramicznymi literkami. Można było stworzyć
wyrazy, a nawet napisać całe zdanie. Nie dziwi fakt, że
najczęściej pisanym zwrotem było: „a kuku”, a po dwóch
tygodniach trwania wystawy: „do widzenia”. Mam nadzieję,
że do zobaczenia niebawem.
Wśród ceramicznych opowieści, stworzonych w duszy
Artysty, lepionych jego rękoma, pełnych ludzkiej wrażliwości, uczuć i osobistych przemyśleń znalazła się także praca
oczywista i nieprawdopodobna niemalże w swojej wymowie.
Gliniany motocykl „Sokół 600” w skali 1:1. Motocykl powstał
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w 2008 roku i od tamtego czasu gości na najważniejszych
wystawach.
Nie było osoby, która odmówiłaby sobie pozowania do
wspólnej fotograﬁi z tak precyzyjnie wykonanym modelem.
Co więcej, dzięki wyświetlanej na ścianie obok prezentacji
multimedialnej, można było uczestniczyć w jego budowie,
suszeniu, a nawet wypalaniu podczas Nocy Muzeów w Fabryce Norblina w Warszawie.
Nie wszyscy wiedzą, że Darek Osiński to również poeta. Jego „Wiersze Gliniane” zajęły oddzielne pomieszczenie
w galerii. Tam można było ich wysłuchać lub samemu je
przeczytać, a pięknie wydane w formie tomiku, zabrać ze
sobą do domu.
Kolejną niespodzianką, tym razem także dla bohatera
wieczoru, była, w kolejnym niewidocznym na pierwszy rzut
oka zagłębieniu galerii, kompilacja ﬁlmików nagranych przez
przyjaciół. W kilku słowach zwracali się oni do Artysty z gratulacjami, życzeniami i podziękowaniami za jego dotychczasową działalność społeczną i artystyczną.
Wystawa została zorganizowana w taki sposób, aby
nieustannie budzić ciekawość, zmuszać do indywidualnych
reﬂeksji, pobudzać wyobraźnię, ale nade wszystko zachwycać poziomem prezentowanych prac.

Artysta od wielu lat podaje odbiorcom sztukę pełną
zarówno artystycznego kunsztu, jak i wielu znaków zapytania w jej interpretacji i odbiorze. To zaangażowanie
i nieustająca fascynacja szeroko pojętą ceramiką zostały
po raz kolejny dostrzeżone i nagrodzone. 18 września br.
w Zakopanem Darek Osiński odebrał nagrodę przyznaną mu przez Polskie Towarzystwo Ceramiczne za „Całokształt działalności popularyzatorskiej i integracyjnej
w środowisku ceramików”. Pięknie zdobiony, ceramiczny
talerz wręczał prezes Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zbigniew Pędzich.
Nagroda była uhonorowaniem wielu lat i wysiłków, jakie
Darek Osiński włożył w popularyzację ceramiki, zarówno
w naszym kraju, jak i za granicą. Zbigniew Pędzich odwiedził
również wystawę „A kuku” w Warszawie. Była dzięki temu
wyśmienita okazja do rozmowy w otoczeniu wyjątkowym
i oryginalnym.
Pięknym zwieńczeniem wystawy był Czwartek Ceramiczny
– comiesięczne, wieczorne spotkanie poświęcone ludziom,
których pasją jest ceramika. W wyjątkowej scenerii wystawy
„A kuku” tym razem bohaterem był sam inicjator spotkań. Mię-
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dzy ceramicznymi rzeźbami zebrali się jego przyjaciele, znajomi oraz goście wystawy, aby posłuchać o wędrówce przez
życie z gliną w dłoni.
Nie mogło zabraknąć wspomnienia autorytetów, których spotkał na swojej drodze i dzięki którym rozpoczęła
się ta długa, ceramiczna przygoda. Wśród nich wymienić
należy takie znakomitości jak profesor Rudolf Krzywiec,
artysta ludowy Ryszard Necel czy technolog doc. Zygmunt
Supel.

Dariusz Osiński zdobywał swoje pierwsze szlify, aby
wreszcie samemu nowatorsko tworzyć, eksperymentować
i po latach, dzielić się swoją wiedzą. Zaangażowanie
w tej dziedzinie doprowadziło do powstania licznych
blogów i stron poświęconych ceramice, jak choćby „Garncarz Nowator”, „Ceramikon Polski” czy „Poradnik dla
początkujących ceramików”, do korzystania z którego
przyznaje się już kolejne pokolenie adeptów tej dziedziny sztuki.
Również dzięki Darkowi Osińskiemu spotykamy się na
corocznych Warszawskich Spotkaniach Ceramicznych, które powołał do życia i niestrudzenie organizuje społecznie
od ponad 11 lat.
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Wydarzenie wpisało się już na stałe w kalendarz imprez
warszawskich i każda jego edycja odwiedzana jest przez
tysiące warszawiaków oraz licznych gości z kraju i zagranicy.

Od maja 2003 roku Darek Osiński jest organizatorem
Czwartków Ceramicznych, comiesięcznych spotkań poświęconych artystom ceramikom i ludziom zasłużonym dla
propagowania sztuki i edukacji ceramicznej. Jest również
inicjatorem wielu wystaw ogólnopolskich pod nazwą Różne
Oblicza Ceramiki.
Dariusz Osiński to nie tylko niestrudzony działacz społeczny i od 10 lat prezes Związku Ceramików Polskich, to
przede wszystkim przyjaciel i artysta, który, odsłaniając
przed nami swoje prace, powstałe w zaciszu pracowni,
odsłonił nam siebie, pozwolił zajrzeć do swojego świata
pełnego fascynacji i ciągłych poszukiwań. Nie zdziwmy się
zatem jeśli znów, zupełnie niespodziewanie, zaskoczy nas
kolejnym fantastycznym pomysłem i powie: „a kuku!”.
Teskt: Dorota Łasisz, kurator wystawy
Foto: Marek Łasisz
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