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Streszczenie
W roku bieĪącym przypada 60 rocznica dziaáalnoĞci na AGH Katedry Technologii Szkáa utworzonej w 1952 r. na ówczesnym Wydziale
Ceramicznym, a noszącej obecnie nazwĊ Katedry Technologii Szkáa i Powáok Amor¿cznych. Wówczas byáa to pierwsza w Europejskim
Szkolnictwie WyĪszym Katedra o takim pro¿lu dziaáania. W publikacji przedstawiono waĪniejsze osiągniĊcia naukowe Katedry w dziedzinie
tradycyjnej technologii szkáa, nowoczesnych zaawansowanych szkieá i materiaáów szkáo-ceramicznych, w tym materiaáów dla optoelektroniki, materiaáów bioaktywnych, hybrydowych organiczno-nieorganicznych szkieá i powáok na szkáa, emalii i warstw ochronnych na metale,
teorii stanu szklistego materii i krystalizacji szkieá, a takĪe archeometrii szkieá, korozji i konserwacji szkieá zabytkowych i in.
Sáowa kluczowe: rozwój nauki o szkle, nauczanie wiedzy o szkle

60 YEARS OF GLASS SCIENCE AND EDUCATION IN AGH
60 years ago, in the year 1952, the Department of Glass Technology (DGT) has been founded at the Faculty of Ceramics of the AGH
University of Science and Technology in Cracow, as the ¿rst department of such a pro¿le at the European Universities. Scienti¿c achievements of the Department of Glass Technology and Amorphous Coatings, which continues the tradition of DGT, are shortly described. They
comprise the traditional glass technology, modern advanced glasses and glass ceramics, including materials for optoelectronics, bioactive
materials, hybrid inorganic-organic glasses and coatings on glass, protective enamels and thin layers on metals, glassy state of matter
theory and glass crystallization, as well as glass archeometry and studies on corrosion and conservation of ancient glasses.
Keywords: Glass science development, Teaching of glass

1. Wprowadzenie
Zmiany geopolityczne jakie miaáy miejsce po II Wojnie
ĝwiatowej i przyáączenie do Polski ziem zachodnich miaáo
kluczowe znaczenie dla powstania duĪego nowoczesnego
przemysáu. Na terenie tych ziem znajdowaáo siĊ szereg nowoczesnych na ówczesne czasy, zmechanizowanych hut
szkáa, w tym nie wytwarzanego wczeĞniej, jak polerowane
szkáo lustrzane i szkáo optyczne. Wielkim osiągniĊciem i czynem patriotycznym byáo uruchomienie produkcji w tych zakáadach, niemal tuĪ za linią frontu. Zagospodarowanie Ziem
Zachodnich byáo wówczas fundamentalnym argumentem za
ich przyáączeniem do Polski. Szkáo byáo teĪ podstawowym
materiaáem dla odbudowy podnoszącego siĊ z ruin kraju.
W 1946 r. produkcja szkáa w Polsce wynosiáa 106 tys. ton [1].
Podstawowym czynnikiem utrudniającym zagospodarowanie istniejących zakáadów i tworzenie nowych, byá wówczas dramatyczny brak wykwali¿kowanych kadr. Dzieáo tworzenia przemysáu szklarskiego spadáo na barki kilku inĪynie-
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rów i niewielkiej liczby techników pracujących w przedwojennych hutach.
Potrzeby kadrowe wynikające z pilnego zagospodarowania Ziem Zachodnich leĪą u podstaw utworzenia na AGH
w 1949 r. Wydziaáu Ceramicznego, pierwotnie Wydziaáu Mineralnego, jako áączącego górnictwo odkrywkowe surowców ceramicznych i kamienia budowlanego oraz technologiĊ produkcji materiaáów budowlanych, ceramicznych i szkáa.
W roku 1951 wyodrĊbniá siĊ Wydziaá Ceramiczny jako samodzielna jednostka uczelniana, a w 1952 r. powoáano KatedrĊ Szkáa z inĪ. Pawáem Schleiferem, gáównym technologiem Jeleniogórskiej Wytwórni Optycznej, jako kierownikiem.
W lutym 1953 r. pierwsi wychowankowie Wydziaáu – w liczbie
40 – otrzymali dyplomy InĪyniera Ceramika, a wĞród nich 10
osób w zakresie Technologii Szkáa. WiĊkszoĞü z nich podjĊáa zaraz prace w przemyĞle szklarskim.
Polska ma dogodne warunki dla rozwoju przemysáu
szklarskiego, ze wzglĊdu na dostĊpnoĞü surowców mineralnych odpowiedniej jakoĞci (piaski szklarskie, wapienie,
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dolomity) i rozwiniĊty przemysá chemiczny, dostarczający
innych potrzebnych komponentów. W poáączeniu z ogromnym zapotrzebowaniem rynku, sprawiáo to, Īe w okresie powojennym powstaá nowoczesny przemysá szklarski z duĪymi zakáadami, jak kombinaty szkáa gospodarczego w KroĞnie i Tarnowie, Huta szkáa Opakowaniowego w Jarosáawiu,
Huta Szkáa Okiennego w Sandomierzu z technologią ÀRDW
sudeckie huty szkáa krysztaáowego i wiele innych. Odegraá
on równieĪ wielką rolĊ spoáeczną. Nowe zakáady lokowano
bowiem na terenach, gdzie wystĊpowaá nadmiar rąk do pracy, aby likwidowaü bezrobocie, co wówczas stanowiáo waĪny
priorytet. NajwiĊkszy rozwój przemysáu szklarskiego przypada na okres 1960-1985. Produkcja szkáa osiągnĊáa wówczas
1260 tys. ton na rok, co dawaáo Polsce 10-te miejsce w Europie. Wówczas nowe zakáady budowali, a nastĊpnie kierowali produkcją absolwenci Katedry Szkáa AGH [1].
W minionym dwudziestoleciu przemian gospodarczych
dla rozwoju przemysáu szklarskiego istotne znaczenie miaáo
wejĞcie na teren kraju wielkich koncernów zachodnich i inwestycje zagraniczne. Dla powstania tych ostatnich niebagatelną rolĊ odegraáo istnienie wykwali¿kowanej kadry w tym
technologów szkáa. Pojawiáy siĊ równieĪ nowe dziedziny produkcji, a w szczególnoĞci przetwórstwo szkáa z wielkim eksportem za granicĊ. Staáy siĊ one obszarem zainteresowania
inwestorów krajowych i miejscem zatrudnienia wielu osób.
Dziaáa wiele krajowych producentów szkáa gospodarczego
i artystycznego prowadzących maáe warsztaty rodzinne, ale
równieĪ duĪe nowoczesne huty. Szklarstwo jest nadal waĪnym kreatorem miejsc pracy. Obecna produkcja szkáa w Polsce ksztaátuje siĊ na poziomie 2400 tys. ton.
Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki AGH pozostaje nadal jedynym oĞrodkiem ksztaácenia technologów szkáa
na wszystkich trzech poziomach: inĪynierskim, magisterskim
i doktorskim. LiczbĊ ksztaáconych wyznaczają potrzeby kadrowe i rynek pracy, ale i zainteresowania kandydatów studiami, o czym decyduje atrakcyjnoĞü nauczania i jego poziom. Historia Katedry pokazuje, Īe dąĪy ona do jak najlepszego wywiązywania siĊ z tych zadaĔ. Drugim równolegáym
zadaniem Katedry w wyĪszej szkole technicznej jest ksztaátowanie nowoczesnej wiedzy o szkle, jako wkáad w naukĊ
Ğwiatową i niezbĊdny warunek nowoczesnoĞci ksztaácenia
oraz tworzenia postĊpu technologicznego. Zadanie to udaje siĊ realizowaü stosownie do istniejących moĪliwoĞci. Wychowankowie Katedry stanowili pierwszą kadrĊ naukową
ze stopniami doktorów i tytuáami profesorów, którzy tworzyli
nowe oĞrodki badawcze zajmujące siĊ szkáem. W ten sposób szkáo do niedawna nie zauwaĪane, zaistniaáo w ĞwiadomoĞci nauki krajowej jako nowoczesny kierunek badaĔ nad
nowymi materiaáami, wyznaczający kierunek postĊpu cywilizacyjnego. Stanowi zarazem promocjĊ krajowego przemysáu szklarskiego jako Ğwiadectwo jego nowoczesnoĞci.

2. Etapy rozwoju Katedry w jej 60-cio letniej
historii
Początek ksztaácenia na poziomie wyĪszym technologów szkáa przypada na rok 1952 i wiąĪe siĊ z powstaniem
Katedry Technologii Szkáa na ówczesnym Wydziale Ceramicznym AGH, pod kierownictwem mgr inĪ. Pawáa Schleifera. Byá on absolwentem Wydziaáu Technologii Chemicznej przedwojennej Politechniki GdaĔskiej, gáównym techno-

logiem Jeleniogórskiej Wytwórni Optycznej. WczeĞniej dziaáaá w ĝląskiej Grupie Operacyjnej, która uruchamiaáa huty
szkáa na Ziemiach Zachodnich i byá dyrektorem Hut Szkáa
OkrĊgu DolnoĞląskiego w Jeleniej Górze. Pierwszymi pracownikami Katedry byli asystenci Danuta LuĞniak-Wójcicka
i Jan Grochola, póĨniejszy dyrektor techniczny Zjednoczenia Hut Szkáa w Sosnowcu. Laborantem byá wówczas pan
Kazimierz Mrowiec. Z czasem doáączyá do nich chemik mgr
Wáadysáaw Bugajski.
W owym czasie podstawowym zadaniem staáo siĊ stworzenie laboratorium koniecznego dla ksztaácenia technologów i podjĊcia prac badawczych. Podstawową metodą
badania szkieá stanowiáo wtedy okreĞlenie ich skáadu chemicznego, a analiza krzemianów stanowiáa trudne zadanie.
W krótkim czasie powstaáo w katedrze laboratorium chemiczne, a nastĊpnie skompletowano laboratorium technologiczne
wyposaĪone w urządzenia do pomiaru podstawowych wáaĞciwoĞci szkáa, jak temperatura miĊkniĊcia, jednorodnoĞü
chemiczna, lepkoĞü. Wytwarzaá je technik-mechanik Stefan
Trzewiczek w utworzonym do tego celu warsztacie mechanicznym. W zamierzeniu byáo, Īe bĊdzie on sáuĪyá budowaniu
aparatury dla laboratoriów hut szkáa. Zamiar ten czĊĞciowo
zrealizowano. Obróbki palnikowej uczyá Józef Firlet - znany
krakowski specjalista w tej branĪy, zajmowaá siĊ teĪ wytwarzaniem aparatury szklanej. Powstaáa teĪ pierwsza instalacja do nanoszenia powáok metalicznych na szkáo metodą naparowywania (K. Reyman i E. àukaszewicz).
Pierwsi asystenci po ukoĔczeniu studiów odeszli do pracy w przemyĞle. W ich miejsce pojawili siĊ nowi pracownicy naukowi, rekrutujący siĊ z absolwentów. Wymagaáa tego
rosnąca liczba studentów specjalnoĞci Technologii Szkáa.
Wkrótce z inicjatywy W. Bugajskiego powstaáa unikalna specjalnoĞü Technologia Emalii.
Pracownikami naukowymi zostali wówczas i na trwaáe związali siĊ z Katedrą: ElĪbieta Rykiert, Anna Jowanowicz, Zygmunt CzerwiĔski (zmaráy w 1983 r.), Jan Kucharski,
M. Borczuch-àączka, Stanisáaw Siwulski, Bogusáaw Gruszka,
Bernadetta Procyk, Marek NocuĔ, Jan Wasylak. Pracowali
teĪ Bogumiá Jarzmik, Bolesáaw Ziemba, H. Wilk, Andrzej Stypuáa, Ryszard StĊpieĔ, którzy po uzyskaniu stopnia doktora
odeszli do pracy w innych oĞrodkach naukowych.
Okres ten charakteryzuje siĊ rozwijaniem badaĔ potrzebnych do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych, wymaganego od pracowników naukowych uczelni. Doktoryzowaá siĊ równieĪ kierownik Katedry P. Schleifer i otrzymaá
stanowisko docenta. Kierunki dziaáalnoĞci naukowej w tym
okresie charakteryzuje tematyka prac doktorskich wówczas
wykonywanych. WaĪne miejsce zajmowaáa wówczas problematyka związana z krystalizacją szkáa w aspekcie wytwarzania tworzyw szklano-krystalicznych (B. Jarzmik, J. Kucharski, S. Siwulski), nowych materiaáów niedawno odkrytych, o szczególnych wáaĞciwoĞciach, na których skupiaáa
siĊ uwaga nauki Ğwiatowej. Badano teĪ czynniki wpáywające
na wáaĞciwoĞci optyczne szkáa (A. Jowanowicz) oraz wpáyw
jonów niektórych pierwiastków na widma optyczne szkieá
(M. àączka, E. Rykiert). PodjĊto równieĪ tematykĊ związaną
z technologią szkáa piankowego (Z. CzerwiĔski) oraz emalii
na wyroby stalowe (B. Gruszka).
W roku 1969 nastĊpuje reorganizacja Wydziaáu i Katedra
Technologii Szkáa, jako Zakáad Szkáa, wszedá w skáad Instytutu Materiaáów Budowlanych i Ceramiki, jego kierownikiem
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mianowany zostaá doc. dr Wáadysáaw Bugajski. Doc. dr Paweá Schleifer pozostaá w tym Zakáadzie do 1979 r. kiedy to
przeszedá na emeryturĊ.
W roku 1980, na wniosek dziekana Wydziaáu prof. Jerzego Grzymka, powierzono mi kierownictwo Zakáadu Szkáa,
w 1990 r. przemianowanym na KatedrĊ Szkáa i Emalii. Byáem
bowiem wówczas jedynym profesorem tytularnym nauk technicznych, habilitowanym z zakresu technologii szkáa, mającym doĞwiadczenie w tej dziedzinie zdobyte pracą w Centralnym Laboratorium Przemysáu Szklarskiego w Szczakowej i w OBR Przemysáu Szklarskiego w Krakowie oraz przez
liczne ekspertyzy przemysáowe. Moja habilitacja dotyczyáa,
waĪnego wówczas dla bieĪącej produkcji przemysáowej problemu, korozji materiaáów ogniotrwaáych i opieraáa siĊ wyáącznie na doĞwiadczeniach technologicznych [2]. W dziedzinie szkáa pozostaje ona do tej pory jedyną o takim charakterze. ZaĞ doĞwiadczenie naukowe zdobyáem pracując
przez 30 lat na Wydziale Geologicznym AGH jako mineralog.
Utworzyáem tam szkoáĊ naukową mineralogii technicznej
specjalizującą siĊ w badaniach wáaĞciwoĞci uĪytkowych surowców mineralnych i ich ksztaátowaniem poprzez mody¿kowanie struktury wewnĊtrznej. Są one tam kontynuowane
pod kierunkiem prof. dr hab. inĪ. Krzysztofa Bahranowskiego, równieĪ absolwenta Katedry Technologii Szkáa.
Równolegáe uprawianie róĪnych dziedzin wiedzy daáo mi
szersze spojrzenie na naukĊ oraz zdeterminowaáo póĨniejszy sposób dziaáania.
Jako pilne zadania stojące przed Katedrą w jej ówczesnym stanie obrane zostaáo:
– ukierunkowanie dziaáalnoĞci naukowej na zaawansowane nowoczesne szkáa, przy równolegáym rozwijaniu badaĔ sáuĪących aktualnym potrzebom przemysáu,
– nadanie nauce o szkle znaczącej pozycji w krajowym
Ğrodowisku naukowym i wáączenie Katedry w nurt Ğwiatowej nauki i nawiązanie wspóápracy z zagranicznymi
oĞrodkami badawczymi i organizacjami miĊdzynarodowymi zajmującymi siĊ szkáem,
– rozszerzenie dziaáalnoĞci naukowej Katedry na zagadnienia waĪne dla wspóáczesnej cywilizacji i rozwijane
przez UniĊ Europejską, w których rola szkáa jest lub powinna byü znacząca (ochrona oraz ksztaátowanie Ğrodowiska i materiaáy bioaktywne, historia kultury materialnej
i ochrona dziedzictwa kulturalnego, szkáo artystyczne),
– intensywne ksztaácenie kadry naukowej poprzez doktoraty i habilitacje, aby pilnie zwiĊkszyü liczbĊ profesorów
tytularnych w Katedrze.
Nowe zadania wymagaáy poszerzenia kadry tym wiĊcej,
Īe Katedra cieszyáa siĊ wĞród studiujących popularnoĞcią
i byáo wielu chĊtnych do specjalizowania siĊ w niej. W 1979 r.
wróciá po studiach doktoranckich w Instytucie Technologicznym w Petersburgu dr inĪ. Jan Wasylak, a póĨniej z Wydziaáu Geologii – dr Irena Wacáawska, chemik mineralog oraz dr
inĪ. Alfred ĝwiątek specjalista w dziedzinie tworzyw z topionego i rekrystalizowanego bazaltu, pracownik ZTB w Starachowicach. Z Wydziaáowej Pracowni Analitycznej przyszáa
dr inĪ. Maágorzata CieciĔska. Przygotowanie preparatów
do badaĔ mikroskopowych optycznych i elektronowych zabezpieczaá wyspecjalizowany w tej dziedzinie mgr inĪ. Marek Lisiecki. Z Instytutu Szkáa i Ceramiki przyszáa specjalizująca siĊ w technologii szkieá artystycznych dr inĪ. ElĪbieta
Greiner–Wrona. Grono pracowników Katedry poszerzyli inĪ.
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Grzegorz KuciĔski i doktoryzowani w Katedrze dr inĪ. Katarzyna Cholewa-Kowalska i dr inĪ. Marcin ĝroda.
Udaáo siĊ uzupeániü wyposaĪenie Katedry o nowoczesną
aparaturĊ, co wówczas nie byáo áatwe. Zakupiono nowoczesny zestaw aparatury do analizy termicznej oraz aparat do
analizy rentgenogra¿cznej, mikroskopy polaryzacyjne. Opiera siĊ na nich dziaáalnoĞü badawcza Katedry do dziĞ. Z Instytutu Szkáa i Ceramiki pozyskano zestaw do badaĔ modelowych przepáywów masy w wannach szklarskich waĪny
dla ksztaácenia technologów szkáa.
Udaáo siĊ zdobyü ¿nansowanie badaĔ prowadzonych
w Katedrze z Centralnych Projektów Badawczo-Rozwojowych, dotyczących wykorzystania surowców – koordynowanych przez AGH i PolitechnikĊ ĝląską – oraz ziemiom
rzadkim (Politechnika Wrocáawska). Oznaczaáo to zarazem
pokazanie obecnoĞci Katedry w nauce krajowej. Od chwili
utworzenia Komitetu BadaĔ Naukowych tematyka badawcza
Katedry, a w szczególnoĞci sáuĪąca realizacji prac doktorskich i habilitacyjnych, ¿nansowana byáa grantami ze Ğrodków tej instytucji.
Istotne znaczenie w dziaáalnoĞci naukowej Katedry odgrywaáy badania nad szkáami dla optoelektroniki, zapoczątkowane przez prof. dr hab. inĪ. J. Wasylaka, ukierunkowane
na szkáa Ğwiatáowodowe fosforanowe [3-5], oparte na tlenkach metali ciĊĪkich. Prowadzone byáy one we wspóápracy
z zespoáem prof. Andrzeja Waksmundzkiego z Uniwersytetu
Lubelskiego, twórcy polskich Ğwiatáowodów, a póĨniej z zespoáem prof. Jana Dorosza na Politechnice Biaáostockiej.
Wiodącym kierunkiem badawczym katedry staáy siĊ równieĪ szkáa bioaktywne [6]. Badania nad szkáami bioaktywnymi dla medycyny (implanty chirurgiczne) rozwinĊáa prof. dr
hab. inĪ. Maria Borczuch-àączka z doktorantkami: dr inĪ. M.
CieciĔską i dr inĪ. K. Cholewą-Kowalską [6-9], rozszerzając nastĊpnie o problematykĊ ich syntezy i o oddziaáywania
pomiĊdzy szkáem a Īywą komórką (wspóápraca z Akademią
Medyczną w Zabrzu). Prace nad tymi materiaáami powiązane
są obecnie z kierunkiem „Biomateriaáy” rozwijanym na AGH.
Opracowano oryginalne szkáa odporne na dziaáanie wody,
z których systemy korzeniowe roĞlin pobierają potrzebne im
skáadniki w iloĞci stosowanej od stadium ich rozwoju [10, 11].
Są to ekologiczne nawozy mineralne. Wspólnie z Oddziaáem Instytutu Szkáa i Ceramiki w Krakowie wytworzono partiĊ informacyjną takiego nawozu o nazwie VITROFOSMAK.
Otrzymaá on záoty medal z wyróĪnieniem na MiĊdzynarodowych Targach InnowacyjnoĞci w Brukseli i szereg nagród
na wystawach i targach krajowych. W związku z przejĞciem
prof. Ireny Wacáawskiej do Katedry Ceramiki i Materiaáów
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Ogniotrwaáych, gáównego realizatora badaĔ nad tym rodzajem materiaáów, tematyka bioaktywnych szkieá dla rolnictwa
tam jest obecnie rozwijana.
Innym kierunkiem badawczym, powstaáym w Katedrze,
staáo siĊ wykorzystanie odpadów przemysáowych jako surowców zastĊpczych dla obniĪenia kosztów wytwarzania
przez zmniejszenie zuĪycia energii oraz zmniejszenia emisji
substancji szkodliwych. Obecnie temat taki staá siĊ preferowanym przez UniĊ Europejską i nakazany jej dyrektywami.
Gáównymi realizatorami tej tematyki byli dr inĪ. Jan Kucharski i dr inĪ. Bernadetta Procyk. W wyniku tych prac wprowadzono popióá z elektrociepáowni jako Ğrodek barwiący szkáo
opakowaniowe oraz odĪelazianie ĪuĪla z Huty Katowice dla
jego wykorzystania w produkcji szkáa páaskiego [12]. Opracowano technologiĊ wytwarzania szkáa piankowego z odpadów przemysáowych jako skáadnika gáównego, w tym z popioáów ze spalania odpadów [13-15]. Otwiera to perspektywĊ przetwarzania powstających masowo odpadów w uĪyteczny materiaá sáuĪący ograniczeniu strat energii cieplnej.
Opracowano szkáa jako zasypki smarujące do krystalizatorów stalowniczych oraz luty szklane do áączenia ceramiki
z metalem (L. Stoch, M. CieciĔska ) [16, 17].
Dr inĪ. ElĪbieta Greiner-Wrona zainicjowaáa kierunek badawczy i dydaktyczny poĞwiĊcony korozji szkieá historycznych i ich ochronie przed korozją, dla potrzeb konserwatorskich [18]. Wchodzą one w zakres archeometrii, nowej dyscypliny sáuĪącej wykorzystaniu nauki o materiaáach w naukach historycznych. Podsumowanie tych badaĔ jest zawarte
w monogra¿i „Korozja Szkieá Zabytkowych” jej autorstwa [19].
Nowe rodzaje szkieá o niekonwencjonalnym skáadzie jakie opracowywane są w Ğwiecie, jak i badania prowadzone w Katedrze pokazują, Īe obowiązujący w nauce model
struktury szkáa Zachariasena-Warrena z jednorodną ciągáą
wiĊĨbą i jej mody¿katorami wymaga uaktualnienia. Powstaá
on bowiem kiedy najlepiej poznane byáy szkáa krzemianowe, a dziĞ znanych jest wiele szkieá do których trudno go
odnieĞü, m.in. szkáa metaliczne. PodjĊto zatem prace zmierzające do uaktualnienia tego modelu w oparciu o badania
struktury i krystalizacji szkieá posiadających wieloskáadnikową (mieszaną) wiĊĨbĊ i sód oraz wapniowce jako mody¿katory (L. Stoch, I. Wacáawska, M. ĝroda, M. CieciĔska). Byáy
to szkáa krzemianowo-fosforanowe, glinokrzemianowo-fosforanowe, glinianowe, tlenkowo-halogenkowe, szkáa odwrócone barowo-krzemianowe [20-23, 17]. W interpretacji zjawisk posáugiwano siĊ teorią wiązaĔ chemicznych E. Görlicha. Wykazano, Īe w wielu szkáach granica pomiĊdzy skáadnikami wieĨbotwórczymi i mody¿katorami jest nieostra. Uniwersalnym warunkiem istnienia struktury amor¿cznej, w tym
stanu szklistego jest elastycznoĞü struktury, którą nadają jej
wiązania bezkierunkowe (jonowe, metaliczne, Van der Waalsa), które powinny wystĊpowaü w odpowiedniej proporcji do wiązaĔ sztywnych kowalencyjnych (L. Stoch). Stabilizatorami struktury amor¿cznej są oddziaáywania natury
chemicznej i prowadzące równieĪ do powstawania obszarów Ğredniego uporządkowania [24]. Wykazano, Īe krystalizacja szkáa w zakresie bliskim temperaturze transformacji
zachodzi drogą reorganizacji struktury obszarów Ğredniego
uporządkowania. Jest to mechanizm przebudowy struktury
wewnĊtrznej, wáaĞciwy przemianom fazowym w ciaáach staáych. W ten sposób powstają materiaáy nanokrystaliczne [25].
Krystalizacja wedáug tradycyjnego mechanizmu nukle-
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acja – wzrost krysztaáów, wáaĞciwa dla roztworów nasyconych, zachodzi w wysokich temperaturach, gdy masa szklana jest cieczą o maáej lepkoĞci. Badania nad stanem szklistym i krystalizacją szkieá zostaáy wyróĪnione nagrodą Fundacji Nauki Polskiej - „Polski Nobel„ (L. Stoch 1998 r.).
W Katedrze rozwijane byáy równieĪ badania podstawowe
o innej tematyce. NaleĪą do nich prace M. Borczuch-àączki
nad wáaĞciwoĞciami optycznymi szkieá przedstawione w monogra¿i „Optyka i Spektroskopia Szkieá” jej autorstwa [26].
Znaczącą pozycjĊ w nauce zajĊáy badania w zakresie analizy termicznej i termochemii reakcji wewnątrz strukturalnych
materiaáów i mineraáów (L. Stoch, I. Wacáawska) [27]. Przykáadem są kompleksowe badania I. Wacáawskiej nad boranami, zaprezentowane w rozprawie „Rozkáad Termiczny
i Przemiany Fazowe Boranów” [28].
Katedra nawiązaáa staáą wspóápracĊ z miĊdzynarodową
nauką o szkle. Wyrazem tego byáy Seminaria Polsko-Niemieckie organizowane w latach 1990-1997 wspólnie z Politechniką w Clausthal (przemiennie w Clausthal i w AGH).
PodjĊto równieĪ wspóápracĊ z Politechniką we Freibergu.
Przedstawiciele Katedry weszli w skáad Rad (Council) ,QWHU
QDWLRQDO&RPPLVLRQRQ*ODVV (L. Stoch) i (XURSHDQ6RFLHW\
RI *ODVV 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\ (L. Stoch, E. GreinerWrona), a prace Katedry są stale prezentowane na Kongresach Szkáa i konferencjach miĊdzynarodowych.
Odchodząc w 2001 r. na emeryturĊ zostawiáem KatedrĊ
Szkáa i Emalii z trzema profesorami tytularnymi (prof. Maria Borczuch–àączka, prof. Jan Wasylak, prof. Irena Wacáawska), dwóch doktorów miaáo zaawansowane rozprawy
habilitacyjne (dr inĪ. Marek NocuĔ, dr inĪ. Marcin ĝroda).
KaĪdy tytuá i stopieĔ naukowy nadawany jest na podstawie
znacznego dorobku wyraĪonego liczbą publikacji ogáoszonych w powaĪnych czasopismach miĊdzynarodowych, co
Ğwiadczy o znaczącej pozycji w nauce jaką osiągniĊto. Jest
to dorobek i zasáuga caáego zespoáu pracowników Katedry.
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3. Katedra dzisiaj
Od 2001 roku kierownictwo Katedry objąá prof. dr hab.
inĪ. Jan Wasylak. StanĊáo przed nim zadanie dostosowania
jej dziaáalnoĞci do zmian w dydaktyce oraz postĊpu w nauce i przemyĞle szklarskim, szybko zachodzących, szczególnie w ciągu lat ostatnich. Zmieniono jej nazwĊ na Katedra Technologii Szkáa i Powáok Amor¿cznych, mając na uwadze znaczenie jakie odgrywają obecnie szkáa z powáokami,
a takĪe powáoki na innych materiaáach. W nauce nastaáa era
nanomateriaáów i nanotechnologii. Zmieniáa siĊ organizacja
nauczania i na Wydziale powstaá nowy kierunek Ceramika
i nowa miĊdzywydziaáowa specjalnoĞü Chemia Budowlana, prowadzona wspólnie z Wydziaáem Budownictwa Politechniki àódzkiej . Nastąpiáy teĪ zmiany kadrowe wynikające
z podyktowanych wiekiem odejĞü czĊĞci dawnych pracowników i zmian organizacyjnych. Prace w Katedrze podjĊáa absolwentka studium doktoranckiego dr inĪ. Manuela Reben,
adiunktem zostaá dr inĪ. Marcin Drajewicz, a asystentem dr
inĪ. Justyna Pawlik. Sekretariat prowadzi mgr inĪ. Katarzyna Sáup. W badaniach uczestniczy równieĪ kilku doktorantów. Rozwój Katedry w nowych uwarunkowaniach pozwolĊ
sobie scharakteryzowaü poniĪej.

3.1. Ksztaácenie
W ciągu swego istnienia Katedra wyksztaáciáa okoáo 800
magistrów inĪynierów technologów szkáa, na studiach dziennych oraz drugie tyle inĪynierów na studiach zaocznych,
w tym w oddziaáach zamiejscowych, a wczeĞniej w punktach konsultacyjnych organizowanych przy wiĊkszych hutach szkáa (Krosno, OĪarów, Sandomierz, Woáomin). Obecnie profesorowie Katedry nauczają technologii szkáa na Uniwersytecie Technicznym w Tarnowie.
Katedra prowadzi ksztaácenie na wszystkich rodzajach
studiów przewidzianych obecnym systemem ksztaácenia, to
jest studiów inĪynierskich stacjonarnych i zaocznych, studiów
magisterskich stacjonarnych i uzupeániających oraz studiów
doktoranckich. Ponadto prof. J. Wasylak zorganizowaá semestralne studia podyplomowe pt. „Nowoczesne kierunki
w produkcji i przetwórstwie szkáa”. DziaáalnoĞü dydaktyczną Katedry cechuje dąĪnoĞü do zainteresowania szkáem studiujących na innych specjalnoĞciach i kierunkach przez szeroka ofertĊ przedmiotów obieralnych. Przykáadowo moĪna
wymieniü niektóre z nich: nanomateriaáy i nanotechnologia,
technologia Ğwiatáowodów (J. Wasylak ), stan szklisty, optyka
i spektroskopia szkieá (M. Borczuch-àączka), metody wytwarzania szkieá barwnych, kierowana krystalizacja szkieá i tworzywa szklano-krystaliczne (K. Cholewa-Kowalska), tworzywa amor¿czne, szkliste materiaáy termoizolacyjne (M. CieciĔska), powáoki amor¿czne (M. NocuĔ), przetwórstwo szkáa
(M. Reben), szkáa i emalie artystyczne, archeometria szkieá
i emalii (E. Greiner-Wrona). Do programu nowo powstaáego
kierunku Ceramika poza zajĊciami obowiązkowymi z technologii szkáa wprowadzono przedmioty: podstawy technologii konserwacji szkieá i emalii (E. Greiner-Wrona) i metody
wytwarzania szkieá barwnych (K. Cholewa-Kowalska). Jest
to tematyka nowoczesna i pokazuje znaczenie szkáa w Īyciu, technice i sztuce.
W nauczaniu technologii szkáa duĪą trudnoĞü stwarza
brak dostĊpnej literatury podrĊcznikowej. Wydana w 1987 r.
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„Technologia Szkáa”, dzieáo zbiorowe powstaáe pod redakcją prof. B. Ziemby z udziaáem doĞwiadczonych technologów praktyków, staáa siĊ juĪ trudno dostĊpna. Powstaáą lukĊ
uzupeánia czĊĞciowo opracowany w Katedrze podrĊcznik pt.
„Technologia Szkáa – WáaĞciwoĞci Fizykochemiczne – Metody BadaĔ”. Oprócz opisu metod badaĔ zawiera on obszerne informacje dotyczące wáaĞciwoĞci szkieá i technologii wytwarzania.

3.2. Nauka i technologia
DziaáalnoĞü naukowa Katedry w ostatnich latach zachowuje wczeĞniej wypracowane kierunki, w których zdobyto odpowiednią pozycjĊ i doĞwiadczenie, rozszerzając
je o nowe, stosownie do aktualnych potrzeb oraz wiedzy
o szkle.
Gáównym kierunkiem badawczym pozostają szkáa dla
optoelektroniki ukierunkowane na szkáa o nieliniowych wáaĞciwoĞciach optycznych, dotowane ziemiami rzadkimi dla
wywoáania luminescencji z zastosowaniem na Ğwiatáowody
i diody ĞwiĊcące (J. Wasylak, M. Reben ). Oparte są one na
szkáach z ukáadu TeO2–PbO–WO3 oraz z dodatkiem La2O3
dotowanych ziemiami rzadkimi (Pr , Yb, Er).
Równolegle biegáy prace nad szkáami tleno-Àuorkowymi
dotowanych ziemiami rzadkimi o wáaĞciwoĞciach luminescencyjnych i otrzymaną z nich optycznie aktywną szkáoceramiką zawierającą nanokrystaliczny LaF3 jako noĞnik kationów ziem rzadkich. Szkáami bazowymi są domieszkowane LaF3 szkáa borokrzemianowe i szkáa glinokrzemianowe
sodowo wapniowe. Prace te stanowią podstawĊ wniosku
dr M. ĝrody, ich gáównego autora, o stopieĔ doktora habilitowanego [32-34].
WaĪne miejsce w dziaáalnoĞci Katedry zajmują nadal badania nad biomateriaáami prowadzone pod kierunkiem prof.
M. Borczuch-àączki i dr inĪ. K. Cholewy-Kowalskiej. Ich wynikiem byáo zastosowanie spiekanej porowatej ceramiki bioaktywnej o teksturze podobnej do koĞci jako implantu dla
chirurgii. Na uwagĊ zasáugują badania zmian biologicznych
w otoczeniu tych wszczepów [35]. Pracowano nad kompozytami záoĪonymi z odproteinowanej koĞci ludzkiej, hydroksyapatytu, fosforanu trójwapniowego i bioszkáa [36]. Opracowano bioszkáa wytwarzane techniką Īelową i zastosowano je do wytwarzania kompozytowych bioaktywnych powáok
z dodatkiem hydroksyapatytu na implanty metaliczne oraz
kompozytów ceramicznych i polimerowych. Te ostatnie badania prowadzone byáy wspólnie z Katedra Technologii Ceramiki (A. ĝlósarczyk) i Katedrą Biomateriaáów (E. Pamuáa)
[37]. Równolegle biegną prace nad szkáo-ceramiką z ukáadu Li2O-Al2O3–SiO2 mody¿kowaną dodatkami innych skáadników, dla zastosowaĔ stomatologicznych, we wspóápracy
ze szwajcarskim Instytutem Straumanna. Opracowywane
jest nowe szkáo bioaktywne na kompozyty o osnowie polimerowej i metalicznej.
Opracowano szereg materiaáów sáuĪących ochronie
Ğrodowiska. NaleĪy do nich bioaktywna porowata szkáoceramika wytwarzana techniką odwzorowywania tekstury
gąbki poliuretanowej jako materiaá ¿ltracyjny, zawierający
miedĨ, cynk i srebro jako skáadniki bakterio- i grzybobójcze(M. CieciĔska) [38]. Opracowano technologiĊ wykorzystania uciąĪliwego dla Ğrodowiska i bezuĪytecznego dotąd od-
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padu jakim jest browarnicza po¿ltracyjna ziemia krzemionkowa do wytwarzania szkáa (M. ĝroda) [39].
Kontynuowana i rozwijana jest tematyka hybrydowych
nieorganiczno–organicznych powáok funkcjonalnych na szkáo
wytwarzanych technika Īelową, zwáaszcza powáok barwnych. Zbadano m.in. mechanizm elektronowy barwienia takich powáok związkami metali przejĞciowych (M. àączka,
K. Cholewa-Kowalska) [40]. Wykazano teĪ przydatnoĞü materiaáów hybrydowych jako elektrolitów staáych (badania wraz
z E. ĩelazowską z Instytutu Ceramiki i Materiaáów Budowlanych i E. Rysiakiewicz-Pasek z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocáawskiej) [41].
Badania cienkich warstw na szkle prowadzonych pod kierunkiem dr hab. inĪ. Marka Nocunia prof. AGH dotyczyáy m.in.
mody¿kowania wáaĞciwoĞci powáok SnO2 dodatkami niektórych pierwiastków oraz mody¿kowaniem barwnych warstw
hybrydowych wytwarzanych metodą zol-Īel [42]. Opracowano równieĪ podstawy technologii wytwarzania warstw Īelowych TiO2 oraz TiO2-SiO2 o szczególnych wáaĞciwoĞciach
m.in. katalitycznych i antyreÀeksyjnych oraz warstw z koloidalnym srebrem o wáaĞciwoĞciach grzybobójczych. Zajmowano siĊ teĪ wpáywem degradacji korozyjnej powáok szklistych na ich wáaĞciwoĞci [43].
Opisane powáoki rozszerzają moĪliwoĞci produkcyjne
w dziedzinie przetwórstwa szkáa.
Nowy rodzaj powáok zostaá opracowany i wdroĪony
w przemyĞle szklarskim przez prof. J. Wasylaka. Powstaje
ona przez elektrostatyczne osadzanie nanocząstek tlenku
glinu na gorącą powierzchniĊ szkáa, co wywoáuje jej wzmocnienie [44]. Warstwa nanocząstek ZnO naniesiona na podáoĪe szkáa ÀRDW nadaje mu wáaĞciwoĞci antyreÀeksyjne zwiĊkszając jego przepuszczalnoĞü dla Ğwiatáa sáonecznego. Jest
to wprowadzenie nanotechnologii do produkcji szkáa [45].
Prof. Aleksander Gil pracuje nad powáokami polepszającymi ĪaroodpornoĞü stali m.in przez nanoszenie warstw Y2O3
i osadzanych plazmowo powáok typu MCrAlY [46, 47]. Kontynuowane byáy prace nad emaliami na metale [48].
Dr inĪ. Maágorzata CieniĔska prowadzi badania nad zastosowaniem mechanochemii w syntezie szkieá i kompozytów z matrycą szklistą. Efekt mechanochemicznej aktywacji reakcji chemicznych przez wspóáucieranie reagentów stosowane jest z powodzeniem w niskotemperaturowej syntezie stopów metali. Jego zastosowanie w wytwarzaniu szkieá
stanowi caákowitą nowoĞü, a zestawy surowcowe dla wielu
szkieá zawierają skáadniki, które odpowiednio aktywowane
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mogą wchodziü w wzajemne reakcje juĪ w niskich temperaturach, co obniĪy temperaturĊ topienia, obniĪy starty z tytuáu lotnoĞci skáadników i zwiĊkszy jednorodnoĞü szkáa [49].
Badania w zakresie archeometrii i korozji szkieá zabytkowych, prowadzone przez dr inĪ. ElĪbietĊ Greiner-Wronową,
ukierunkowane zostaáy na zjawiska degradacji szkieá w trakcie ich przechowywania w pomieszczeniach muzealnych
oraz w gablotach ekspozycyjnych. Wykorzystywana jest
w tych celach metoda sensorów szklanych wczeĞniej opisana [18] wraz z precyzyjnymi pomiarami zmian temperatury i wilgotnoĞci przy pomocy GDWD ORJHUyZ [50]. Pomiary te prowadzone byáy w Muzeum Narodowym i w Muzeum
Czartoryskich w Krakowie i w Paáacu w Wilanowie. Obecnie w ramach nawiązanej wspóápracy miĊdzynarodowej wytworzone w Katedrze sensory szklane zainstalowano w gablotach ze szczególnie cennymi obiektami wraĪliwymi na
korozje w :DOODFH&ROOHFWLRQ w Londynie i w 5DQJHU¶V0R
XVH w Greenwich.

4. Wychowankowie Katedry w kraju i na
Ğwiecie
Wychowankowie Katedry odegrali istotną rolĊ w uruchamianiu hut szkáa po zakoĔczeniu dziaáaĔ wojennych uzupeániając ówczesne braki kadrowe. Jeden z pierwszych absolwentów inĪ. Jan Wójcicki, póĨniej docent w Instytucie Szkáa
i Ceramiki, zastąpiá w Jeleniogórskiej Wytwórni Optycznej
profesora Schleifera, u którego studiowaá, gdy ten przeszedá
na stanowisko kierownika Katedry Technologii Szkáa w AGH.
Wraz z inĪ. Z. Lubosem i innymi kolegami ze studiów rozbudowali produkcje szkáa optycznego, tak Īe liczba wytwarzanych gatunków dorównaáa wytwarzanej przez ¿rmĊ Zeiss w Jenie. Wychowankowie Katedry dokonali rozbudowy
i unowoczeĞniania produkcji szkáa w Polsce. Ich dzieáem
byáy kombinaty takie jak KroĞnieĔskie Huty Szkáa, Lubelskie
Huty Szkáa, CzĊstochowskie Huty Szkáa, Huta Szkáa Opakowaniowego Jarosáaw i wiele innych. Uruchamiali produkcje
szkáa budowlanego technologią Pitsburgh oraz szkáa walcowanego, aĪ wreszcie produkcje szkáa páaskiego najnowszą
technologią ÀRDW w Hucie Szkáa Sandomierz i przez szereg
lat kierowali tym zakáadem. Tworzyli teĪ zaplecze naukowe
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przemysáu. Mgr inĪ. Ernest Jowanowicz utworzyá pierwszą
przemysáową jednostkĊ badawczo szklarską, jaką byá OĞrodek Badawczo Rozwojowy Przemysáu Szklarskiego w Krakowie, przeksztaácony póĨniej w Oddziaá Instytutu Szkáa i Ceramiki. Wywodzący siĊ z Katedry profesorowie W. TuszyĔski
i B. Ziemba organizowali Instytut Szkáa w Warszawie i peánili
w nim funkcje kierownicze. Kierowaá nim przez wiele lat mgr
inĪ. Aleksander Szczytowski. Dr inĪ. D. LuĞniak-Wójcicka organizowaáa OBR Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów
w Krakowie i byáa jego dyrektorem naukowym. Mgr inĪ. Danuta Biernacka–Pruszkowska od wielu lat prowadzi z powodzeniem czasopismo Szkáo i Ceramika szerzące wiedzĊ
o krajowych i zagranicznych osiągniĊciach.
Kilku absolwentów Katedry uzyskaáo tytuáy profesorskie
i dziaáa w róĪnych dziedzinach nauki. Prof. dr hab. inĪ. Kazimierz Przybylski z AGH ma znaczące osiągniĊcia w dziedzinie nadprzewodników wysokotemperaturowych, materiaáów
póáprzewodnikowych i ogniw wysokotemperaturowych. Jest
zapraszany jako profesor wizytujący przez czoáowe uczelnie USA i Japonii. Prof. dr hab. inĪ. Krzysztof Bahranowski
na Wydziale Geologii i Ochrony ĝrodowiska AGH rozwinąá
mineralogie eksperymentalną i techniczną, znane są opracowane przez podpierane mineraáy warstwowe jako katalizatory chemiczne nowej generacji.
Dr inĪ. Bogumiá Jarzmik, byáy adiunkt w Katedrze Technologii Szkáa i Emalii, jest obecnie profesorem w 6HQHFD
&ROOHJH<RUN8QLYHUVLW\ w Toronto w Kandzie, gdzie wykáada inĪynieriĊ materiaáową. Jego droga Īyciowa byáa szczególnie zawiáa.
W roku 1974 wyjechaá do Nigerii w ramach porozumienia pomiĊdzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Ahmadu Bello University (ABU) w Zarii, Nigeria. Porozumienie zostaáo
zawarte z inicjatywy prof. Adama Skompskiego, przedwojennego profesora AGH, po wojnie osiadáego w Nigerii. Zadaniem dr Jarzmika byáo zorganizowanie specjalizacji technologii szkáa na tamtejszym uniwersytecie. Nigeria, z 80-cio
milionową ludnoĞcią, posiadaáa zaledwie dwie huty szkáa,
a istniaáo ogromne zapotrzebowanie, szczególnie na szkáo
opakowaniowe. Caákowity brak miejscowych technologów
szkáa nie sprzyjaáo rozwojowi tego przemysáu.
Opracowany przez niego 3-letni program studiów inĪynierskich zostaá zatwierdzony przez tamtejsze wáadze, a powstaáa Sekcja Technologii Szkáa, weszáa w skáad nowoutworzonej katedry 'HSDUWPHQWRI,QGXVWULDO'HVLJQ. Zostaá on
mianowany kierownikiem tej katedry i w okresie jego pobytu wypromowaá 21 technologów o tej specjalizacji i opracowaá równieĪ 4-letni magisterski program, zatwierdzony przez
&RPPRQZHDOWK8QLYHUVLW\&RPPLVVLRQ, co sprawiaáo, Īe dyplomy byáy uznawane w krajach Wspólnoty Brytyjskiej. Specjalizacja Technologia Szkáa w ABU byáa pierwszą i jedyną
wĞród uniwersytetów AfrykaĔskich.
Na zlecenie Federalnego Ministerstwa Przemysáu oraz
ministerstw stanowych Kano, Kaduna i Bauchi, prowadziá
projekty, poszukiwania i oceny przydatnoĞci lokalnych surowców ceramicznych, a w szczególnoĞci piasków szklarskich. We wspóápracy z polskimi chemikami i geologami zatrudnionymi w ABU zidenty¿kowane zostaáo kilka záóĪ. Wyniki tych projektów staáy siĊ podstawą decyzji budowy huty
szkáa w stanie Bauchi. W Nigerii prof. Jarzmik przebywaá do
roku 1985. Jego biogra¿Ċ zamieĞciáo kilka Ğwiatowych wydawnictw :KR¶V:KR.
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Doktoryzowany w Katedrze Libijczyk, dr Tau¿k K. Aboud
jest profesorem $O)DWHK 8QLYHUVLW\ w Trypolisie. Pochodzący z Jordanii dr Sami Kraishan zająá waĪne stanowisko w $UDE3RWDVK&RPSDQ\ oraz we wáadzach rządowych
swego kraju.
Wielu polskich inĪynierów wyksztaáconych w Katedrze
pracując na kontraktach zagranicznych budowaáo przemysá
szklarski w krajach arabskich.

5. Posáowie
Wszystko co wyĪej powiedziano pokazuje, Īe dziaáalnoĞü
naukowa Katedry wyróĪnia siĊ szeroką tematyką badawczą,
uwzglĊdniającą waĪne problemy wspóáczesnej nauki o szkle,
jak i zagadnienia wychodzące naprzeciw potrzebom nowoczesnej technologii. Badania i nauczanie, zgodnie z dawnymi zamierzeniami, rozszerzyáy swój zakres, wchodząc w obszar chemii ciaáa staáego i nauki o materiaáach jako istotne
ich elementy, a takĪe do ochrony zdrowia, ochrony Ğrodowiska, historii kultury materialnej i twórczoĞci artystycznej.
Stanowi to zasáugĊ wszystkich jej pracowników.
Są wszelkie dane, aby w swej obecnej postaci Katedra
Technologii Szkáa i Powáok Amor¿cznych AGH zajĊáa wiodące miejsce wĞród jednostek naukowych zajmujących siĊ
szkáem, których istnieje juĪ w kraju szereg. Wymaga to utrzymywania z nimi wspóápracy opartej na wzajemnym szacunku
i uznaniu, jak to jest oczekiwane od placówki akademickiej.
Istnieją warunki i potrzeba rozszerzenia wspóápracy z zagranicą w jej róĪnych formach miedzy innymi przez udziaá
w programach Unii Europejskiej. Warto teĪ wróciü do ksztaácenia studentów zagranicznych, jako Īe stają siĊ oni ambasadorami Polski w swoich krajach.
W przekonaniu, Īe Katedra ma wszelkie warunki dla pomyĞlnego rozwoju, naleĪy Īyczyü jej nowych sukcesów naukowych, mądrego nauczania i szacunku u nauczanych oraz
kontynuowania wszystkich dobrych tradycji uksztaátowanych
w ciągu minionych lat jej istnienia.

Literatura
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Stoch L.: „Rozwój technologii i nauki o szkle w Polsce”, Szkáo
i Ceramika, 56, (2005), 26-31.
Stoch L: „Korozja materiaáów ogniotrwaáych przez stopione
szkáa krzemianowe w Ğwietle zagadnieĔ rozpuszczania fazy
staáej”, Zeszyty naukowe AGH, Rozprawy nr 51, Wydawnictwa
Naukowego AGH, Kraków, (1965).
Wasylak J.: „Special phosphate glasses for the „GRIN”
type materials. Special glasses and amorphous materials”,
Ceramica/Ceramics, 43, (1983), 49-55.
Wasylak J.: „Struktura i wáaĞciwoĞci bezalkalicznych
szkieá fosforanowych”, Zeszyty naukowe AGH, Rozprawy,
Wydawnictwa Naukowego AGH, Kraków, (1985).
Wasylak J. Czerwisz E., Diduszko R.: „Untersuchungen der
Struktur und der physikochemischen Eigenschaften von
Phosphatglassern”, Sprechsaal, 120, (1987), 739–743.
Stoch L., ĝwiątek A., StĊgowski M: „Otrzymywanie
bioaktywnych
materiaáów
szkáo-krystalicznych
drogą
spiekania proszków szklanych. Szkáa Specjalne.” Ceramika/
Ceramics, 40, (1992), 47-64.
àączka M., CieciĔska M.: „Preparation and properties of gel
layers of the silica-phosphate systems”, Ceramica/Ceramics,
43, (1993), 173-178.
àączka M., CieciĔska M.: „Preparations structure and
properties of silicate-phosphate glasses obtained by means
of sol-gel method”, J. Sol-Gel Science and Technology, 3,
(1994), 219- 227.

60 LAT KSZTAàCENIA KADR I BADAē NAUKOWYCH NAD SZKàEM NA AGH

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]
[16]

[17]

[18]

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

[24]
[25]

[26]
[27]

[28]
[29]

[30]

[31]

[32]

àączka M., Cholewa K.: „Glass-Crystalline Materials in the
CaO-P2O5-SiO2 system, obtained by the sol-gel method”, J.
Mat. Sci. Let., 14, (1995), 1417-1420.
Stoch L.: „Szkliste nawozy mineralne o kontrolowanej
szybkoĞci rozpuszczania”, Biomateriaáy, Materiaáy w Ochronie
ĝrodowiska, Ceramika/Ceramics, 46, (1994), 173-182.
Stoch l., Wacáawska I.: „Szkliste, ekologiczne nawozy
mineralne
przywracające
równowagĊ
biochemiczną
Ğrodowiska”, Prace Komisji Nauk technicznych Polska
Akademia UmiejĊtnoĞci Kraków, 2, (2007), 181-200.
Stoch L., Kucharski J., Procyk B., DziĊcioá Cz., Stoch Z.,
BernaĞ R.: Zestaw szklarski do wytwarzania bezbarwnego
szkáa páaskiego, Patent nr 216111, 23.06.1987.
Stoch L., Procyk B., Kucharski J., Grochola K.: Sposób
wytwarzania termoizolacyjnego szkáa piankowego, Patent
Nr P - 307 371, 4.03.1998.
Procyk B., Kucharski J., Stoch L.: „Possibilities of utilization
of municipal waste combustion ash in the production of heatinsulated foam glass”, Prace Komisji Nauk Ceramicznych
PAN Oddziaá w Krakowie, Ceramika, 66, 1, 124–133.
Stoch L.: „Homogeneity and crystallization of vitri¿ed municipal
waste”, Glass Technology, 45, (2004), 71-73.
Stoch L., CieciĔska M.: „Szkliste zasypki smarujące do
krystalizatorów stalowniczych”, Ceramika/Ceramics, Polish
Ceram. Bull, 103, (2008), 591-598.
Stoch L., CieciĔska M., Stoch P.: „Luty szklane dla
wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych
(SOFC)”, Materiaáy Ceramiczne, 62, 4, (2010), 606-608.
Greiner-Wrona E., Stoch L., PaĞko M.: „Reprodukcja
Ğredniowiecznych szkieá witraĪowych jako sensorów
analizujących zjawiska korozyjne”, Ceramika/Ceramics, 54,
(1997), 409-416.
Greiner-Wrona E.: „Korozja Szkieá Zabytkowych”, Ceramika/
Ceramics, 85, (2004).
Stoch L: „Szkáa o mieszanej wiĊĨbie. Szkáa Specjalne.
Ceramika/ Ceramics, 40, (1992), 5-25.
Stoch L., ĝroda M.: „Stabilized 2CaO×Al2O3 Glass”, Ceramika/
Ceramics, 42, (1993), 170-176.
Stoch L., ĝroda M., Olejniczak Z.: „Synthesis and structure of
AlPO4-BPO4-SiO2 glasses”, Ceramika, 53, (1997),[
Stoch L., ĝroda M.: „InÀuence admixtures on on vitreous
PbO formation and stability. Properties of glasses with
modifying compounds”, Ceramica/Ceramics, 49, (1996 ),
63-74.
Stoch L.: Stan szklisty, Prace Komisji Nauk Technicznych
Polskiej Akademii Nauk, 3, ( 2009), 13-26.
Stoch L.: „Middle range internal structure ordering as a factor
governing the glass and amorphous solids crystallization”,
Realibility of Ceramics, Ceramika/Ceramics, 97, (2006),
161-184.
Borczuch–àączka M.: „Optyka i Spektroskopia Szkieá”,
Ceramika/Ceramics, 58, (1999).
Stoch L.: „Nature and philosophy of thermal processes
in minerals and inorganic materials”, Journal of Thermal
Analysis, 48, (1997), 121-133.
Wacáawska I.: „Rozkáad termiczny i przemiany fazowe
boranów”, Ceramica/Ceramics, 56, (1998).
Reben M., Wasylak J., at al.: Er-Pr tellurite glass as promising
materials for white light Emitting white light emiting diodes”,
J. Materials Sci., Materials for Electronics., 23, (2012), 631634.
Jaglarz J., Reben M., Burtan B., Wasylak J. i in.: „The
inÀuence of ytterbium on the optical properties of tellurite
glasses”, Physics Status Solidi. C. Current Topics in Solid
State Physics., 8, (2011), 2637-2640.
Reben M., Wasylak J.: „InÀuence of active admixtures onto
tellurite glass refractive index”, Bulletine of Polish Academy
of Science. Technical Sciences., 58, (2010), 519-520.
ĝroda M.: „Wpáyw CaO i Al2O3 na stabilnoĞü termiczną szkieá
z ukáadu CaO-Na2O-Al2O3-SiO2 mody¿kowanych LaF3”,
Polska Ceramika 2006, Ceramica/Ceramics, 96, (2006),
569-574.

[33] ĝroda M., Paluszkiewicz Cz.: „The structural role of alkaline
earth ions in oxyÀuoride aluminosilicate glasses-infrared
spectroscopy study”, Vibrational Spectroscopy, 48, (2008),
246-250.
[34] ĝroda M., Olejniczak Z.: „MAS-NMR study of strontium
oxyÀuoride aluminosilicate Glasses”, J. Molecular Structure.,
1001, (2011), 78-82.
[35] àączka M., Cholewa-Kowalska K., Menaszek E.: „AktywnoĞü
mikrofagów i koncentracji biaáek morfogenetycznych koĞci
(BMP-4) oraz kalogenu typu II w sąsiedztwie wszczepu
bioaktywnego”, InĪyniera Biomateriaáów, 9, (2006), 227-230.
[36] àączka M., ĝlósarczyk A. i in.: „Comparison of biological
properties of pure deprotonised human bone mixed with bioglass and tricalcium phosphate preparation”, Polish Journal
of Environmental Studies, 17, (2008), 198-201.
[37]Kokoszka J., Cholewa-Kowalska K., àączka M., Pamuáa
E.: „Wpáyw dodatku bioszkáa na wáaĞciwoĞci kompozytów
ceramicznych i polimerowych”, InĪynieria Biomateriaáów,
12, (2009), 24-31.
[38] CieciĔska M.: „Wielofunkcyjna bioaktywna szkáo-ceramika”,
Materiaáy Ceramiczne, 58, (2006), 64-67.
[39] ĝroda M., Kowalska-Cholewa K. Grzyb K.: „Po¿ltracyjny
odpad ziemi okrzemkowej jako surowiec do produkcji szkáa”,
Materiaáy Ceramiczne, 60, (2008), 125-129.
[40] àączka M., TerczyĔska A., Cholewa-Kowalska K.: „Powáoki
Īelowe na szkle”, ĝwiat Szkáa, 13, (2008), 40-43.
[41] ĩelazowska E., Borczuch-àączka M., Rysiakiewicz-Pasek
E.: „Organic–inorganic hybryd materiale for solid state
electrolytes”, European Journal pf Glass Science and
Technology part.B, Physics and Chemistry of Glass, 49,
(2008), 198-2001.
[42] NocuĔ M., Pająk Z.: „Wpáyw dodatków Ca, Sb, Sr i Zn na
wáaĞciwoĞci optyczne i Elektryczne cienkich warstw”,
w PostĊpy Technologii Ceramiki, Szkáa i Materiaáów
Budowlanych, Ceramica/Ceramics, 103/2, 1415-1422.
[43] NocuĔ M., KwaĞny S., Zontek J.: „Optical properies of
TiO2/SiO2+ thin layers preparedby sol-gel method”, Optica
Applicata, 41, (2011), 986-987.
[44] Drajewicz M., Wasylak J.: „Badanie powierzchni szkáa
sodowo-wapniowo-krzemianowego
po
uszlachetnianiu
nanoczastkami zwiazków glinu”, Szkáo i Ceramika, 59,
(2008), 4-7.
[45] Wasylak J., Zontek J., Reben. M.: „The inÀuence of ZnO
nano-particles on the optical properties of Àoat glass
surface”, Slovenska a Ceska konferencia o skle. Trencinske
Teplice 2011. Sklar a Keramik, 61, (2011), 12-17.
[46] Gil A., Wyrwa J., Dąbek J., Rekas M.: Sposób polepszenia
ĪaroodpornoĞci
stali
wysokochromowej.
Zgáoszenie
patentowe PL 391128A.1.
[47] Gil A., Wyrwa J., Godlewska E., Dąbek J., Rajchel B.: „Wpáyw
implantowanego itru na wysokotemperaturowe utlenianie
stali ferrytycznej Crofer”, Ochrona przed Korozją, 54, (2011),
352-354.
[48] Gruszka B., Madej M.: „PrzyczepnoĞü emalii bezpoĞrednich
do stali niskowĊglowej”, PostĊpy Technologii Ceramiki, Szkáa
i Budowlanych Materiaáów WiąĪących., Ceramika/Ceramics,
103/2, ( 2008), 1381-1388.
[49] CieciĔska M.: „PrzydatnoĞü mechanochemii w otrzymywaniu
szkieá specjalnych”, Szkáo i Ceramika, 59, (2008),15-22.
[50] Greiner-Wrona E.: „Wpáyw warunków przechowywania na
tworzenie siĊ biaáego osadu korozyjnego na powierzchnia
powierzchni szkieá muzealnych i wykopaliskowych”, w PostĊpy
Technologii Ceramiki, Szkáa i Budowlanych Materiaáów
WiąĪących., Ceramika/Ceramics, 103/2, (2008), 1283-1290.

i

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 2, (2012)

293

