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Dr in. ANDRZEJ KLOSKA
W dniu 21 stycznia 2011 r. w wieku 70 lat zmar po cikiej chorobie dr in. Andrzej Kloska, wieloletni pracownik naukowy Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Dr in. Andrzej Kloska urodzi si w dniu 4 sierpnia 1940 r.
w omnie (woj. witokrzyskie) w rodzinie nauczycielskiej.
W 1957 r. zda egzamin dojrzaoci w III Liceum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. W nastpnym roku podj studia
na Wydziale Ceramicznym AGH, które ukoczy w 1963 r.,
uzyskujc tytu mgr in. chemika-ceramika. Z macierzystym
Wydziaem zwiza si zawodowo bezporednio po studiach
zajmujc si przez wiele lat - a do przejcia na emerytur
w 2005 r. – problematyk zwizan z technologi materiaów ogniotrwaych. Specjalizowa si zwaszcza w zagadnieniach dotyczcych materiaów przeznaczonych do nowoczesnych procesów metalurgicznych i cieplno-energetycznych.
Dr in. Andrzej Kloska wiele wniós zwaszcza do problematyki glinokrzemianowych materiaów ogniotrwaych. wiadczy o tym m.in. tematyka jego rozprawy doktorskiej pt. „Wyroby ogniotrwae wytwarzane z surowców ilastych z dodatkiem metalicznego aluminium”, w której w 1971 r. przedstawi wyniki bada nad uzyskaniem wyrobów ogniotrwaych
o podwyszonej zawartoci mullitu poprzez mody kacj wyjciowego zestawu surowcowego. Zagadnienie to nie stracio
na swojej aktualnoci, o czym wiadcz m.in. wyniki bada
przedstawianych ostatnio w krajowej literaturze ceramicznej
przez modsz generacj badaczy. Dr in. Andrzej Kloska
podsumowa wyniki swoich bada w ponad osiemdziesiciu
publikacjach, dwóch rozdziaach w ksikach, pitnastu patentach i trzydziestu opracowaniach z wykonanych ekspertyz przemysowych. Wyniki przeprowadzonych bada byy
te przedmiotem jego prezentacji na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Prac badawcz umiejtnie czy z dziaalnoci dydaktyczn, o czym wiadczy
m.in. czterdzieci magisterskich i inynierskich prac dyplomowych wykonanych pod jego naukowym kierownictwem.
Od pocztku dziaalnoci zawodowej dr in. Andrzej Kloska cile wspópracowa z przemysem materiaów ogniotrwaych i z przemysem hutniczym. Przez wiele lat peni
funkcj doradcy d/s naukowo-technicznych w licznych zakadach, a zwaszcza w Opoczyskich Zakadach Materiaów Ogniotrwaych. Utrzymywa te ywe kontakty naukowe z zagranicznymi orodkami czego przykadem bya m.in.
Jego wieloletnia wspópraca z Akademi Górnicz we Freibergu (Niemcy) oraz referaty naukowe przedstawione na
tej Uczelni.
Dr in. Andrzej Kloska by zaangaowany w dziaalno
na rzecz rodowiska ceramicznego. By czonkiem Polskiego Towarzystwa Ceramicznego oraz Stowarzyszenia Iny-

nierów i Techników Przemysu Hutniczego Naczelnej Organizacji Technicznej, w którym peni funkcj przewodniczcego Koa Zakadowego na Wydziale Inynierii Materiaowej i Ceramiki AGH w latach 1980-1990, jak te by rzeczoznawc tego Stowarzyszenia.
Oprócz pracy zawodowej dr in. Andrzej Kloska powica wiele czasu na dziaalno spoeczn bdc w latach siedemdziesitych ubiegego wieku radnym i wiceprzewodniczcym Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków-Krowodrza.
Za aktywn i o arn prac w rónych dziedzinach swojej dziaalnoci dr in. Andrzej Kloska zosta uhonorowany
wieloma odznaczeniami, a zwaszcza Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zotym i Brzowym Krzyem Zasugi, Zot Odznak „Za prac spoeczn dla Ziemi Krakowskiej” oraz Srebrn Odznak „Za prac spoeczn dla Ziemi Piotrkowskiej”.
Przejcie dr in. Andrzeja Kloski na emerytur nie spowodowao osabienia wizi z Akademi Górniczo-Hutnicz,
gdy uczestniczy nadal w pracach badawczych Katedry
Technologii Ceramiki i Materiaów Ogniotrwaych niemal do
koca swojego ycia.
Przyjaciele zawsze doceniali wielkie walory Zmarego,
przejawiajce si zwaszcza w Jego yczliwoci dla innych
i w duej kulturze osobistej. One te decydoway o tym, e
by lubiany i szanowany zarówno przez kolegów i wspópracowników, jak te przez swoich studentów.
Koleanki i Koledzy z Katedry Technologii Ceramiki
i Materiaów Ogniotrwaych
Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
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GUIDELINES FOR AUTHORS
The original papers being within the scope of the Journal, written in Polish or English, are accepted.
Manuscript preparation
The paper must contain:
xTitle, names, af liations and addresses of the author and
all co-authors, e-mail address of the corresponding author.
xAbstract stating the main objectives, scope and ndings
of the work within approximately 300-500 words in both
Polish and English. The English versions of the title and
abstract are translated into Polish by the editorial staff in
the case of foreign authors.
xKeywords – up to 5 keywords are required for indexing.
xMain text with gures and tables.
xAcknowledgements (if applicable) and references.
Text of the paper has to be written by means of the MS
Word text editor on the A4 format with 25 mm margins on
all sides, using Arial 12 pts font and single spacing. Maximum length of the paper is 8 pages including gures and tables. Add page numbering at the bottom-centre of the page.
Equations should be justi ed to the left and equation
number (in parenthesis) to the right margin e.g.:
F(x) = a1x - 2b1y + c2xy

(1)

Figures, photographs and tables have to be prepared in
black and white, and included in the text. They should be
mentioned in the text by the whole word in lower case letters,
for example: “function f(x) is presented in Fig. 1 and the results of calculations are given in Table 1”. Publishing in colour requires additional agreements with the Editor.
List of references is located at the end of the text, in the
order of appearance. Reference to the list has to be made by
the numbers in parentheses, for example: [1, 5-8].
The reference formats for books, journal publications and
conference proceedings are shown below. The publisher
name as well as the names of all editors have to be added
in the case of books and conference proceedings. Examples:
[1] Garvie R.C., Hannink R.H., Pascoe R.T.: „Ceramic Steel?”, 258, Nature, (1975), 703-704.
[2] Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków ladowych, Wyd. PWN, Warszawa, (1999).
[3] Rutkowski P., Stobierski L., Bu ko M.M.: „Sintering, structure and microstructure of NbC-CryCz composite materials”, in Proc. 10th ECerS Conf., (Heinrich J.G., Aneziris
C., Eds), Göller Verlag, Baden-Baden, (2007), 1111-1115.
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Submitting the papers
The paper has to be submitted as the doc le containing the text, tables and gures by e-mail to the address:
pyda@agh.edu.pl. The original gures in the tif or jpg format with a resolution of 300 dpi have to be also attached.
All the contributions are peer reviewed by two reviewers, and the authors are noti ed about the evaluation results by e-mail.
Editors reserve the right to adjust style to certain standards of uniformity.
Copyright
For publication in the journal Materiay Ceramiczne/Ceramic Materials, the paper must not be published previously
anywhere else. The authors are responsible for copyright of
the materials included in the paper. Extensive quotations and
sources of illustrations must be acknowledged.
After the acceptance of the manuscript by the Editorial
Committee, the authors agree to transfer the rights of publication and translation of his paper to Akapit Scienti c Publisher for a period of one year after the date of its appearance. During this period, the publication elsewhere requires
a prior agreement of Akapit.
The authors of the manuscript published in MCCM agree
to make its electronic form available on a website of the Polish Ceramic Society, and in databases chosen by the MCCM
Editorial Committee.
Editorial ofce address
Polish Ceramic Society
Materiay Ceramiczne/Ceramic Materials
Al. Mickiewicza 30, pav. A3, r. 207
30-059, Kraków, Poland
www.ptcer.pl/mccm

