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Z aobnej karty
Profesor Bronisaw Weryski
W dniu 14 kwietnia 2009 roku odszed od nas prof. dr
in. Bronisaw Weryski, dugoletni, niezwykle zasuony
pracownik Przemysu Budowlanych Materiaów Wicych
w Polsce.
Prof. B. Weryski urodzi si 8 listopada 1931 r.
w Rawie Ruskiej (dawne województwo Lwowskie). Studia
wysze ukoczy w roku 1954 na Wydziale Ceramicznym
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (obecnie Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki). Bezporednio po
ukoczeniu studiów podj prac zawodow w Cementowni
„Groszowice”, gdzie peni obowizki kierownika Wydziau
Produkcji Tlenku Glinu. Nastpnie od roku 1958 pracowa
w Cementowni „Odra” jako Kierownik Produkcji. W roku 1966
przeszed do pracy w Instytucie Przemysu Wicych Materiaów Budowlanych gdzie zorganizowa Zakad Technologii
Produkcji Kompleksowych. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w roku 1972 na Wydziale
Inynierii Materiaowej i Ceramiki AGH, zosta powoany na
stanowisko zastpcy dyrektora ds. naukowo-badawczych,
a w roku 1982 na stanowisko dyrektora naczelnego Instytutu
Przemysu Wicych Materiaów Budowlanych, które peni
a do roku 1996.
Gówne kierunki dziaalnoci badawczej prof. B. Weryskiego to prace w zakresie metod kompleksowego
wytwarzania tlenku glinu i cementu z surowców nieboksytowych, metod wytwarzania cementów szybkotwardniejcych i cementów wysokich marek, energooszczdnych
metod otrzymywania klinkieru cementowego, wykorzystania odpadów jako surowca i nonika energii oraz metod
wytwarzania ceramiki porowatej o maym wspóczynniku
przewodnoci cieplnej. Wyniki prac byy prezentowane na

licznych konferencjach, sympozjach i kongresach w kraju i na
wiecie. Zostay take ogoszone drukiem w wielu artykuach
w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz stanowiy
tre kilku rozdziaów w wydawnictwach monogra cznych.
W czasie swojej dugoletniej pracy na stanowisku dyrektora
przyczyni si wydatnie do rozwoju kadry naukowej Instytutu.
By te jednym z inicjatorów budowy w Polsce nowoczesnych
cementowni „Górade” i „Oarów”.
Wyrazem wysokiej oceny pozycji naukowej prof. B.
Weryskiego by Jego udzia w licznych komitetach i komisjach Polskiej Akademii Nauk, jak na przykad w Komisji
Nauk Ceramicznych, w Komitecie Inynierii rodowiska,
w Komitecie Inynierii Ldowej i Wodnej, w Komitecie
Gospodarki Surowcami oraz uczestnictwo w wielu radach
naukowych. By te bardzo aktywnym czonkiem Polskiego
Towarzystwa Ceramicznego, bdc przewodniczcym Oddziau lskiego.
Prof. B. Weryski swoje bogate dowiadczenia przemysowe i naukowe wykorzysta take do celów dydaktycznych
rozpoczynajc w roku 1975 prac w Wyszej Szkole Inynierskiej w Opolu (obecnie Politechnika Opolska) prowadzc
wykady i wiczenia z Podstaw Inynierii Materiaowej oraz
Technologii Materiaów Budowlanych. W roku 1985 uzyska
tytu profesora nadzwyczajnego, a od roku 1998 by zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.
Za osignicia naukowe, techniczne i organizacyjne
otrzyma wiele nagród pastwowych, resortowych i wojewódzkich, midzy innymi: Srebrny i Zoty Krzy Zasugi
oraz Krzye Kawalerski, O cerski i Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski.
Prof. Bronisaw Weryski pozostanie na zawsze w naszej
pamici jako Czowiek prawego charakteru o gbokiej wiedzy, obdarzony wyjtkow umiejtnoci czenia dowiadcze przemysowych, naukowych i dydaktycznych.
Andrzej Kielski

i

Konferencja EcerS

W dniach 21 – 25 czerwca br. odbya si w Krakowie
11-ta Konferencja i Wystawa Europejskiego Towarzystwa
Ceramicznego (11th ECerS Conference & Exhibition).
Konferencja zostaa zorganizowana przez Polskie
Towarzystwo Ceramiczne we wspópracy z Akademi
Górniczo-Hutnicz w Krakowie. Spotkao si ponad 650
uczestników z 43 krajów z caego wiata. Obrady odbyway
si w trzynastu sesjach tematycznych obejmujcych prak-

218

INFORMACJE BIE

CE

tycznie wszystkie tematy dotyczce ceramiki, zarówno tej
dla najnowoczeniejszych zastosowa technicznych jak
i tradycyjnych. Specjalna sesja powicona bya dziedzictwu
historycznemu ceramiki.
W cigu piciu dni wygoszono 320 referatów i zaprezentowano 380 posterów. Podczas konferencji tradycyjnie
wrczono prestiowe nagrody za osignicia w dziedzinie
nauk ceramicznych. Stuijts Award otrzyma prof. Gilbert Fantozzi z Francji, a Brook Award wrczono prof. Frederickowi
f. Lange ze Stanów Zjednoczonych.
Laureatami tradycyjnego konkursu na najlepszy referat
studencki zostali: Ashley White (Wielka Brytania), Philippe
Aubry (Francja) i Petr Vasiliev (Szwecja).
Podczas konferencji zainaugurowano równiez nagradzanie najlepszych prac publikowanych w „Journal of the
European Ceramic Society”. Pierwszym laureatem zosta
zespó Raul Bermejo, Javier Pascual, Tanja Lube, Robert
Danzer. Kolejn incjatyw byo zainaugurowanie dziaalnoci
Young Ceramist Network, skupionej na integracji doktorantów
i studentów nauk ceramicznych z caej Europy.
Szczegóy dotyczce konferencji mozna zanle  na
stronie www.ecers.2009.pl.

i

Jubileusz 60-lecia Wydziau Inynierii
Materiaowej i Ceramiki
W dniu 28 maja 2009 r. odbyy si w Krakowie uroczystoci zwizane z jubileuszem 60-lecia WIMiC skoordynowane
z uroczystociami 90-lecia powstania Akademii GórniczoHutniczej.
W cigu szeciu dekad swojego istnienia wydzia dopracowa si swojej specy ki - pro lu chemiczno-technologiczno-materiaowego, którego podstaw stanowi chemia oraz
inynieria materiaowa. Taka podstawa otwiera szerokie moliwoci w zakresie bada i ksztacenia w obszarze nowych
technologii materiaowych. Specy k Wydziau s gównie
materiay i technologie ceramiczne, obejmujce take materiay budowlane i szko oraz specjalne zaawansowane materiay ceramiczne. Ta pierwsza grupa materiaów jest cile
powizana z wielkotonaowymi technologiami materiaowymi
obejmujcymi przemys materiaów wicych i betonów,
ceramiki budowlanej, szlachetnej, sanitarnej, elektrotechnicznej, ogniotrwaej i szka. Druga grupa dotyczy materiaów
funkcjonalnych, gównie kompozytów przeznaczonych m.in.
dla elektroniki, energetyki, medycyny.
Jednym z priorytetów Wydziau jest kontynuacja istniejcej i nawizanie nowej wspópracy w zakresie kluczowych
dla gospodarki polskiej kierunkach badawczych oraz rozwoju
nowoczesnych technologii. Wydzia Inynierii Materiaowej
i Ceramiki prowadzi wspóprac z orodkami naukowymi
i uczelniami w kraju w zakresie naukowo-badawczym oraz
dydaktyki. Wspópraca w zakresie naukowo-badawczym

przejawia si wspólnymi projektami badawczymi, rozwojowymi i zamawianymi oraz ekspertyzami i doradztwem
realizowanym wspólnie ze szkoami wyszymi, instytutami
PAN i oraz instytutami branowymi. Wydzia jest atrakcyjnym
partnerem dla zagranicznych orodków naukowych, uniwersyteckich oraz przemysowych. Prowadzi aktywn polityk
zmierzajc do rozszerzania wspópracy midzynarodowej
zarówno w obszarze bada jak i dydaktyki. Wspópraca badawcza prowadzona jest aktualnie z czoowymi orodkami
naukowymi w Europie i na wiecie. Wzrasta udzia pracowników i studentów WIMiC w programach midzynarodowych,
w zakresie edukacji, takich jak LLP Erasmus, czy CEEPUS.
Wydzia jest inicjatorem i opiekunem 21 umów w ramach
programu LLP Erasmus.
Jednym z celów strategicznych Wydziau jest kreowanie
pozycji nowoczesnej i elitarnej jednostki naukowo-badawczej
bazujcej na trwaych powizaniach z przemysem. Wadze
Wydziau od lat bardzo dobrze rozumiej, e skuteczne
ksztacenie studentów nie moe odbywa si w oderwaniu od
realiów przemysowych. Kadego roku nasi studenci – przyszli
inynierowie, wyjedaj na stae i wakacyjne praktyki do
rónych zakadów w Polsce, a ostatnio coraz czciej równie
do zakadów w innych krajach Europy. Poszczególne Katedry
i Zakady Wydziau pozostaj w staych relacjach badawczych
z wieloma rmami w kraju i poza granicami Polski. W wielu
przypadkach zwizane jest to z rozwizywaniem biecych
problemów techniczno-technologicznych, a w innych dotyczy
dziaa wyprzedzajcych o charakterze innowacyjnym. Warto
podkreli, e wydzia utrzymuje cise relacje badawcze
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czystoci uwietni swoj obecnoci jego magni cencja rektor
AGH prof. Antoni Tajdu oraz prorektor AGH prof. Jerzy Lis.
Jubileusz 60-lecia Wydziau sta si inspiracj do ustanowienia specjalnej nagrody „honorowego wyrónienia
‘Keramos’”, które przyznawane jest osobom nie bdcymi
pracownikami wydziau, które w istotny sposób przysuyy
si do jego rozwoju. Laureaci, w myl przyjtego przez Rad
wydziau IMiC regulaminu, wybierani s przez kapitu, której
przewodniczy urzdujcy dziekan i w której skad wchodz
byli dziekani. Tegorocznymi laureatami honorowego wyrónienia „Keramos” zostali: Andrzej Balcerek, Jerzy Dbrowski,
Krzysztof J. Kurzydowski, Wiesaw Ochman, Andrzej Ptak,
Józef Siwiec, Emil Staszków, Janusz Suszczyski i Stanisaw
Tpiski. Pamitkowe statuetki „Keramosa” zostay wrczone przez prorektora AGH prof. Jerzego Lisa i dziekana Jana
Chopka. W trakcie uroczystoci podzikowano wszystkim
byym dziekanom wydziau oraz byemu rektorowi AGH prof.
Mirosawowi Handke.
zarówno ze wiatowymi liderami szeroko
rozumianego przemysu ceramicznego
i materiaów budowlanych, jak i z bardzo liczn grup rednich i maych przedsibiorstw.
Wspópraca Wydziau Inynierii Materiaowej i
Ceramiki z przemysem obejmuje trzy gówne
obszary: wspóprac badawcz prowadzc
do innowacyjnych rozwiza technologicznych, organizacj praktyk i stay przemysowych (jestemy wydziaem technologicznym,
wic stae s niezmiernie wane), oraz
ksztatowanie przyszego absolwenta pod
rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Wan rol
peni powoane w roku 2003 Forum Wydzia
– Przemys. Skupiajc w swoim gronie osoby zarzdzajce
przedsibiorstwami oraz przedstawicieli Rady Wydziau,
Forum stao si niezmiernie wan platform dyskusji na
temat oczekiwanego przez dzisiejszy przemys pro lu absolwenta. Tutaj pojawiaj si nowe pomysy skutkujce biec
modernizacj programów nauczania, prowadzce w efekcie
do podniesienia wartoci przyszego absolwenta na coraz
bardziej wymagajcym rynku pracy.
Jubileusz sta si doskona okazj do spotkania ludzi
reprezentujcych rodowisko zwizane z wydziaem, przedstawicieli przemysu i wiata nauki, studentów i absolwentów.
Uroczystoci jubileuszowe odbyy si w Centrum Dydaktyki
AGH (U2), którym przewodniczy dziekan prof. Jan Chopek
wraz z prodziekanami prof. Wadysawem Kubiakiem, dr hab.
Wodzimierzem Mozgaw i dr hab. Robertem Filipkiem. Uro-

Wanym elementem uroczystoci jubileuszowych bya
sesja naukowa powicona perspektywom rozwoju wydziau oraz przemysu materiaów ceramicznych, budowlanych
i szka, której przewodniczy prof. Jan Deja. Swoje wystpienia
przedstawili kolejno: prodziekan Dr hab. Robert Filipek i prof.
Mirosaw Handke jako przedstawiciele wydziau oraz prezesi
Stowarzyszenia Producentów Cementu - Andrzej Balcerek,
Stowarzyszenia Producentów Betonów - Mieczysaw Sobo,
Zwizku Pracodawców Ceramiki Budowlanej i Silikatów – Micha Staszewski, Zakadów „Ceramika Parady” - Stanisaw
Tpiski, Zakadów Magnezytowych „Ropczyce” - Józef
Siwiec, Zakadów Ceramiki Sanitarnej „Hybner” - Stanisaw
Hybner, Zwizku Pracodawców „Polskie Szko” - Jan witek
– jako przedstawiciele przemysu. Cz o cjaln uroczystoci
zakoczy uroczysty koncert. Uroczystociom jubileuszowym
towarzyszyy wystawy rm wspópracujcych
z wydziaem oraz zwiedzanie laboratoriów
i spotkania w katedrach. W godzinach
wieczornych odby si bankiet z udziaem
zaproszonych goci, partnerów, absolwentów, pracowników, studentów oraz przyjació
i sympatyków wydziau.
Z okazji jubileuszu zosta wydany album
zatytuowany „60 lat Wydziau inynierii
Materiaowej i ceramiki AGH” oraz okolicznociowe pamitki.
Jan Chopek
Robert Filipek
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O Wydziale
Pocztki Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki
sigaj roku 1949, kiedy w Akademii Górniczo-Hutniczej
powoano Wydzia Mineralny, przeksztacony w 1951 r.
w Wydzia Ceramiczny. Idea powoania Wydziau zrodzia si
w grupie polskich ekspertów uczestniczcych w Konferencji
Poczdamskiej, wród których byli profesorowie Akademii
Górniczo-Hutniczej: Andrzej Bolewski i Walery Goetel. Duy
wkad w organizacj Wydziau Ceramicznego wniós wybitny
uczony prof. Jerzy Grzymek. Obecna nazwa pojawia si
w roku 1971 w zwizku z otwarciem pierwszego w Polsce
i jednego z pierwszych w Europie, nowego kierunku ksztacenia - inynierii materiaowej. Stao si to dziki staraniom
grupy profesorów (E. Görlich, F. Nadachowski, S. Mrowec,
R. Pampuch), którym udao si przeama tradycyjne spojrzenie na technologie materiaowe. Technologia chemiczna
i inynieria materiaowa stanowi od tego czasu równorzdne
kierunki studiów. Pierwszy z tych kierunków odpowiada tradycyjnemu surowcowo-technologicznemu pro lowi wydziau.
Dotyczy on szeroko rozumianych tworzyw ceramicznych
obejmujcych ceramik budowlan, szlachetn, ogniotrwa
i techniczn, materiay wice i betony, materiay izolacyjne,
a take szko i emalie. Oprócz dotychczasowych specjalnoci, jakimi s ceramika i szko oraz materiay budowlane,
uruchomiono dwie nowe: analityk i kontrol jakoci oraz
materiay dla ochrony i ksztatowania rodowiska. Drugi
z kierunków, inynieria materiaowa odpowiada technologii
materiaów wysoko przetworzonych. Na Wydziale IMiC
ksztaci si obecnie na kierunku inynieria materiaowa
studentów w nastpujcych specjalnociach: materiay dla
elektroniki, materiay ceramiczne, biomateriay i kompozyty
oraz ochrona przed korozj.
Kadr naukow i dydaktyczna wydziau stanowi ok.
130 osób, w tym 43 profesorów i doktorów habilitowanych.
Dziaania nauczycieli akademickich s wspierane przez
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ok. 40 pracowników technicznych oraz 17 osób na stanowiskach administracyjnych. Na Wydziale studiuje ok. 1400
studentów, z tego ok. 950 na studiach stacjonarnych, a ok.
470 na studiach niestacjonarnych, oprócz tego ok. 50 osób
ksztaci si w stacjonarnym studium doktoranckim. Corocznie organizowane s równie poszerzajce wiedz studia
podyplomowe.
Skuteczne ksztacenie ceramików nie moe si odbywa bez wspópracy z przemysem oraz innymi orodkami
naukowo-badawczymi. Kadego roku studenci – przyszli
inynierowie wyjedaj na stae i wakacyjne praktyki do
rónych zakadów w Polsce, a take do szkó wyszych
w Niemczech, Francji, Szwajcarii czy Finlandii. Od niedawna
istnieje take moliwo uzyskania tzw. podwójnych dyplomów, honorowanych w Polsce, jak i w kraju, gdzie obrona
miaa miejsce. Wspópraca Wydziau z przemysem ma
dugoletni tradycj i dotyczy nie tylko brany ceramicznej
i materiaów budowlanych, lecz równie metalowej, energetyki i górnictwa. Owocna jest równie wspópraca Wydziau
z jednostkami medycznymi (w zakresie biomateriaów)
i instytucjami zajmujcymi si ochron rodowiska.
Rada Wydziau posiada uprawnienia do nadawania
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych i nauk chemicznych, w zakresie
dyscyplin naukowych: technologia chemiczna, inynieria
materiaowa i chemia.
Celem strategicznym Wydziau jest utrzymanie pozycji
nowoczesnej i elitarnej jednostki dydaktyczno-badawczej
o znaczeniu ogólnokrajowym i trwaych powizaniach
z przemysem, pogbienie wspópracy z innymi wydziaami
i uczelniami w kierunku tworzenia nowych specjalnoci interdyscyplinarnych oraz rozszerzenie kontaktów midzynarodowych w dziedzinie ksztacenia i bada naukowych.

i
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