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Dnia 11 czerwca 2014 r. uroczyście zainaugurowano działalność Centrum Szkła i Ceramiki
w Krakowie przy ulicy Lipowej 3.
Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie dr inż. Henryk Szeląg przywitał gości
oraz przedstawił genezę powstania Centrum Szkła
i Ceramiki. Następnie zastępca dyrektora dr inż.
Paweł Pichniarczyk zaprezentował zarys historii
szkła w ciekawym wykładzie pt. „Szkło wczoraj i dziś”. Odczytano również
listy gratulacyjne od marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy oraz
prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Po uroczystym poświęceniu Centrum przez ks. dr. Krzysztofa Wilka, dyrektora
Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Krakowskiej, nastąpiło symboliczne
przecięcie wstęgi przez dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr. hab. inż. Adama Witka, prof. ICIMB oraz Dyrektora Oddziału. Przybyli
goście mieli możliwość zobaczenia na żywo pokazu ręcznego formowania szkła
w wykonaniu artysty hutnika szkła Henryka Rysza. Nie mniejsze zainteresowanie zebranych wzbudziła stała wystawa „Szkło w Krakowie. Przemysł i sztuka
1931–1998”.
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Podniosłym momentem uroczystości było wręczenie Dyrekcji Oddziału Szkła
i Materiałów Budowlanych wizerunku św. Jana Pawła II, wykonanego na płytce
ceramicznej przez właściciela Grupy Paradyż S.A. Stanisława Tępińskiego z życzeniami opatrzności Bożej dla tak interesującego przedsięwzięcia.
Uroczystość otwarcia Centrum Szkła i Ceramiki zaszczyciło wielu gości: przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
w osobach dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prof. Jerzego
Lisa, prof. Jana Małolepszego, dr. hab. Manueli Reben, dr inż. Elżbiety Greiner-Wrony, przedstawiciele przemysłu, muzeów krakowskich i sztuki oraz pracownicy Oddziału, a także sympatycy i przyjaciele Instytutu.
Wydarzenie to było relacjonowane przez TVP Kraków, Radio Kraków, informację zamieszczono również w czasopiśmie branżowym „Szkło i Ceramika”.
Centrum Szkła i Ceramiki, tworzone od 2010 r. przy ulicy Lipowej 3 w Krakowie,
jest jedynym miejscem w Polsce zajmującym się kompleksowo szkłem i ceramiką – od strony artystycznej, historycznej, technologicznej, naukowo-badawczej i dydaktycznej. Celem jest osiągnięcie liczącego się w skali krajowej
i europejskiej poziomu w dziedzinie rozwoju badań i technologii materiałów
do konserwacji zabytków oraz nowych i tradycyjnych technologii szklarskich
i ceramicznych, a także popularyzacja historii technologii szklarskiej i dokonań
artystycznych w dziedzinie współczesnego szkła i ceramiki.
W skład Centrum Szkła i Ceramiki wchodzą:
• Galeria Lipowa 3 – organizująca cykliczne wystawy prac polskich artystów współczesnych oraz oferująca oryginalne, ręcznie wykonane wyroby ze szkła i ceramiki.
• Pokazy ręcznego formowania szkła „na żywo”.
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• „Szkło w Krakowie. Przemysł i sztuka 1931–1998” – stała ekspozycja dotycząca historii i technologii szklarstwa, obejmująca zbiór oryginalnych narzędzi
do ręcznego wytwarzania szkła, kolekcję zabytkowych naczyń szklanych z przełomu XIX i XX w., a także kolekcję artystycznych szkieł kolorowych wytworzonych w latach 1969–1998 przy Lipowej 3.

• Centrum kształcenia studentów, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej (makrokierunek „Ceramika”, specjalność „Materiały dla konserwacji i rewitalizacji”)
oraz Akademii Sztuk Pięknych (wydziały: Rzeźby, Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki), obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych, laboratoryjnych
i ćwierćprzemysłowych z zakresu produkcji szkła, ceramiki i materiałów budowlanych.
• Centrum produkcji krótkich serii materiałów budowlanych na bazie cementu romańskiego, w tym zapraw tynkarskich, murarskich, farb oraz szkła artystycznego,
płytek ceramicznych, kaﬂi, dachówek szkliwionych oraz zapraw do uzupełniania
fug w murach ceglanych i naprawy wyrobów z piaskowców – do wykorzystania
w konserwacji zabytkowej architektury.
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