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Jego Magnificencjo Panie Rektorze, 
Szanowny Panie Profesorze, 
Panie i Panowie.

Jest to szczególny dzień dla społeczności 
Akademii Górniczo-Hutniczej, a  zwłaszcza 
wydziałów reprezentujących nauki ścisłe na 
naszej uczelni obchodzących swe święto – 
Dni Hoborskiego. Dzisiaj po raz pierwszy 
przyznajemy „Diamentową Kulę” – Nagrodę 
imienia Profesora Antoniego Marii Hobor-
skiego za całokształt działalności naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej z chemii, fizy-
ki i matematyki. Tę „diamentową serię” roz-
poczyna dzisiaj chemia.

Myślę, że dla wszystkich, którzy znają hi-
storię i  obecny stan szeroko rozumianych 
nauk chemicznych na akademii, tegoroczny 
wybór kapituły jest oczywisty. Osobą, która 
poświęciła całe swoje życie AGH, która wy-
warła i nadal wywiera niepowtarzalny wpływ 
na nasze akademickie i  naukowe obsza-
ry, nazwiskiem rozpoznawalnym na świe-
cie jest dzisiejszy Laureat – profesor Ro-
man Pampuch.

Przypadł mi dzisiaj zaszczyt przybliżyć 
Państwu osobę pana profesora wygłasza-
jąc zgodnie z akademicką tradycją okolicz-
nościową laudację, to jest mowę głoszą-
cą chwałę uczonego, jego dzieł i dokonań. 
Jest to sprawa bardzo trudna, wręcz nie-
wykonalna ze względu na bogaty dorobek 
profesora w  badaniach, organizacji nauki, 
kształceniu, działalności publikacyjnej czy 
promowaniu kadry naukowej. Wszędzie tam 
pozostał trwały ślad działalności profeso-
ra Romana Pampucha, który wytyczył nowe 
drogi rozwoju w  wielu obszarach należą-

cych do szeroko rozumianej chemii ciała 
stałego, realizowanej w  dyscyplinach na-
ukowych określanych szczegółowo jako in-
żynieria materiałowa i nauka o materiałach, 
technologia chemiczna, mineralogia, inży-
nieria biomedyczna i  wiele innych. Doko-
nania profesora można znaleźć w  bogatej 
bibliografii naukowej, a nawet krótkie stresz-
czenie tego materiału biograficznego prze-
kracza możliwości tego wystąpienia.

Pozwólcie Państwo, że w  mojej krót-
kiej laudacji zwrócę uwagę jedynie na kil-
ka istotnych przesłanek, które uzasadniają 
przyznanie właśnie profesorowi Romano-
wi Pampuchowi tej szczególnej nagrody. 
Uprzedzam jednocześnie, że wybór wątków 
i to spojrzenie będzie subiektywne. Z jednej 
strony byłem bowiem członkiem kapituły, 
która przyznała profesorowi nagrodę i mam 

za zadanie uzasadnić tę decyzję, a  z  dru-
giej jako uczeń i  jeden z wielu kontynuato-
rów dzieła profesora mam swój emocjonal-
ny stosunek do osoby i tematu.

Nagroda im. Profesora Antoniego Marii 
Hoborskiego ma być przyznawana osobom 
trwale związanym z  Akademią Górniczo-
-Hutniczą, jej pracownikom lub absolwen-
tom, za wybitne zasługi w  obszarze nauk 
ścisłych. Osobom, które swoimi osiągnię-
ciami przyczyniły się do pomnażania sławy 
i promocji imienia AGH w kraju i na świecie. 
Można bardzo łatwo wykazać, że laureat 
spełnia z nadmiarem te wymagania.

Po pierwsze związki z AGH

– te są oczywiste. Oprócz pierwszych mło-
dzieńczych lat swojej kariery naukowej, od 

Laudacja z okazji otrzymania Nagrody Imienia prof. Antoniego Marii Hoborskiego 
przez prof. Romana Pampucha

Nagroda im. A. Hoborskiego  
dla Profesora Romana Pampucha
W dniach 7–15 listopada 2015 roku obchodziliśmy „Dni Hoborskiego – Święto Nauk Ścisłych” w Akademii Górniczo-
Hutniczej. W ramach konferencji naukowej „Nauki podstawowe w AGH” została wręczona Nagroda Imienia Antoniego Marii 
Hoborskiego. Za całokształt działalności w zakresie chemii „Diamentową Kulę” otrzymał prof. Roman Pampuch. Nagrodę 
wręczył prof. Tadeusz Słomka – Rektor AGH, laudację odczytał prof. Jerzy Lis – Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki, uroczystość poprowadził dr Jerzy Stochel – Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej.

Anna Grobarczyk
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1962 roku, a więc już ponad 50 lat profesor 
jest wierny akademii zarówno jako jej czyn-
ny pracownik jak i obecnie profesor w sta-
nie spoczynku. Profesor Pampuch nigdy od 
1962 roku do dzisiaj nie miał w swojej dzia-
łalności innej afiliacji niż AGH. To prawdzi-
wy patriota naszej uczelni, co należy pod-
kreślać, cenić i  stawiać jako wzór innym 
zwłaszcza najmłodszym naszym koleżan-
kom i kolegom.

Po drugie nauki ścisłe, czyli chemia i wkład 
profesora w jej rozwój

Profesor jest chemikiem z  wykształcenia 
i  powołania. Studiował chemię na Wydzia-
le Chemicznym Politechniki Śląskiej. Jako 
symbol przyszłych związków z  AGH moż-
na potraktować pierwsze miejsca zatrud-
nienia profesora. Zaczął bowiem od gór-
nictwa, pierwszą pracą jaką podjął w 1948 
roku był Główny Instytut Górnictwa, gdzie 
tworzył będący w  strukturach GIG Zakład 
Chemicznej Przeróbki Węgla później prze-
kształcony w  dobrze nam znany Instytut 
w Zabrzu. Kolejno z górnictwa przeszedł do 
metalurgii, bo pracował od 1955 do 1962 
roku w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych 
w Gliwicach nad materiałami ogniotrwałymi 
dla przemysłu metalurgicznego. Wreszcie 
od 1962 roku związał się z AGH, z wydzia-
łem zwanym wtedy Ceramicznym, a obec-

nie Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Prze-
szedł tu karierę akademicką od docenta 
do profesora zwyczajnego. Pełnił wszystkie 
funkcje kierownicze na wydziale: kierowni-
ka katedry, dyrektora instytutu, prodziekana 
i  dziekana. Za całokształt pracy akademia 
odwdzięczyła się przyznając w  1999 roku 

profesorowi tytuł Doktora Honoris Causa. 
Roman Pampuch to uczony światowej sła-
wy, autor pionierskich prac, publikacji i ksią-
żek, członek rzeczywisty PAN, twórca i były 
prezydent the World Academy of Ceramics, 
laureat wielu prestiżowych nagród krajo-
wych i międzynarodowych.
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W nauce zwłaszcza w akademii (a o tym 
mamy przede wszystkim mówić dzisiaj), 
profesor Roman Pampuch to pionier che-
mii stosowanej ukazującej w  swoich pra-
cach i wybitnych osiągnięciach zastosowa-
nie chemii, a zwłaszcza chemii ciała stałego 
w  innych dziedzinach nauki i  techniki. Po-
zwólcie, że hasłowo wymienię te najważniej-
sze obszary.

Jest to przede wszystkim chemia w  in-
żynierii materiałowej. Profesor Pampuch 
jako jeden z  twórców w  latach 70. nowej 
dyscypliny nauki – inżynierii materiałowej 
od początku reprezentował chemiczną 
„twarz” inżynierii materiałowej. Bez chemii, 
a zwłaszcza chemii ciała stałego i techno-
logii chemicznej nie ma bowiem inżynie-
rii materiałowej. Profesor razem z  innymi 
uczonymi z wydziału tworzącymi inżynierię 
zwłaszcza z profesorami Edwardem Goer-
lichem i  Stanisławem Mrowecem utworzył 
krakowską, „aghowską chemiczną” szko-
łę inżynierii materiałowej. Inżynieria ma-
teriałowa w  AGH zaczęła się od chemii 
i  „ceramiki”, a  potem kształcenie na in-
żynierii materiałowej rozpoczęły wydziały 
metalurgiczne. Obecnie AGH jest uznawa-
nym, najmocniejszym kadrowo i  meryto-
rycznie ośrodkiem inżynierii materiałowej 
w Polsce.

O pracach profesora łączących chemię 
z  kolejną dyscypliną naukową – energety-
ką już wspominałem. Jego ówczesne pra-
ce w GIG nad pirolizą i uwodornieniem wę-
gla dla otrzymywania paliw ciekłych oraz 
utworzenie zakładu będącego początkiem 
przyszłego Instytutu Chemicznej Przerób-
ki Węgla w Zabrzu, na pewno są bliskie ko-
leżankom i kolegom z Wydziału Energetyki 
i Paliw oraz Centrum Energetyki.

Chemia w  metalurgii to prace nad ma-
teriałami ogniotrwałymi dla metalurgii, za-
równo te pierwsze w  IMO w  Gliwicach 
obronione jako habilitacja na Wydziale Me-
talurgicznym AGH jak i  te późniejsze nad 
specjalnymi materiałami ceramicznymi 
w zastosowaniach metalurgicznych.

Warto wspomnieć o badaniach profeso-
ra nad budową krzemianów warstwowych 
łączących chemię z mineralogią i geologią. 
Te pionierskie prace cytowane do dzisiaj 
wprowadzały w  latach 60. do badań nad 
strukturą krzemianów, nową wtedy metodą, 
spektroskopii w podczerwieni.

Jednak podstawowy kierunek prac pro-
fesora to podstawy chemiczne procesów 
technologicznych wytwarzania materia-
łów, czyli chemia w  technologii chemicz-
nej. Główne obszary działalności wiążą się 
z materiałami ceramicznymi, a są to:
– termiczny rozkład krzemianów jako pod-

stawa procesów otrzymywania cerami-
ki tradycyjnej,

– spiekanie jako podstawa otrzymywania 
zaawansowanej ceramiki specjalnej,

– procesy CVD dla otrzymywania materia-
łów w postaci proszków w tym diamen-
towych i warstw,

– procesy pirolizy dla otrzymywania mate-
riałów węglowych w tym włókien i kom-
pozytów,

– procesy spalania typu SHS dla otrzymy-
wania specjalnych ceramicznych mate-
riałów nietlenkowych.

Wszędzie w tych obszarach wyniki prac pro-
fesora były pionierskie i nadal są aktualne, 
cytowane i stosowane. W pracach tych pro-
fesor stosował także metody matematycz-
nego modelowania procesów i zjawisk.

Myślę, że obecni potwierdzą także, że 
profesor Roman Pampuch to uczony, któ-
ry włożył istotny wkład w  powstanie i  roz-
wój inżynierii biomedycznej pokazując che-
mię jako metodę otrzymywania materiałów 
dla medycyny zwłaszcza materiałów wę-
glowych.

I wreszcie chemia a  fizyka ciała stałe-
go, mechanika, elektronika czy telekomu-
nikacja. Bez świadomego stosowania che-
mii nie byłyby możliwe prace nad nowymi 
materiałami konstrukcyjnymi i  funkcjonal-
nymi, materiałami, które stanowią o rozwo-
ju naszej cywilizacji zwłaszcza nowych ma-
szyn i konstrukcji oraz cywilizacji IT. To także 
liczne prace profesora Romana Pampucha.

Myślę, że nie przypadkiem wymieniłem 
te dziedziny, którymi dzisiaj zajmują się chy-
ba wszystkie wydziały AGH. Potwierdza to 
prawdę, że Nagroda Antoniego Marii Ho-
borskiego dla profesora Pampucha w dzie-
dzinie chemii to nagroda całej AGH.

Po trzecie, mówiąc o zasługach dla AGH

nie można nie wspomnieć o wkładzie profe-
sora Romana Pampucha w rozwój systemu 
kształcenia i rozwoju młodej kadry.

Profesor Roman Pampuch to jeden 
z  twórców kierunku inżynierii materiałowej. 
Lecz nie tylko „filozofii” tej powstałej w  la-
tach siedemdziesiątych nowej dyscypliny 
naukowej, o  czym wspominałem, lecz tak-
że praktyki kształcenia w  formie progra-
mów studiów i  ich treści. Od ponad 30 lat 
kształcimy na Wydziale Inżynierii Materiało-
wej i Ceramiki zgodnie z zasadami general-
nie określonymi w latach 70., gdy wytworzył 
się specyficzny „kanon kształcenia” łączą-
cy chemię, technologię i  inżynierię mate-
riałową. Jednym z  twórców tego podejścia 
oprócz innych wielkich nazwisk tego okre-
su, profesorów Goerlicha, Grzymka, Mro-
weca, Stocha i  innych był profesor Roman 
Pampuch. Oczywiście programy są mo-
dyfikowane, a  treści uzupełniane zgodnie 
z postępem wiedzy, ale filozofia kształcenia 

pozostaje ta sama, bo sprawdza się dosko-
nale także w  XXI wieku, o  czym świadczą 
sukcesy naszych absolwentów.

Posiadając wyjątkowy talent wykładow-
cy profesor stworzył jeden z podstawowych 
na wydziale przedmiotów – „Naukę o  ma-
teriałach” stanowiących nadal centralną oś 
programów studiów na wszystkich kierun-
kach prowadzonych na wydziale. I  rzecz 
najważniejsza – podręczniki akademickie. 
Profesor Roman Pampuch swoją wiedzę 
w  sposób trwały pozostawił na papierze 
będąc autorem 15 książek i  podręczników 
akademickich w  tym czterech wydanych 
w  języku angielskim. Stanowią one nadal 
podstawowe źródła wiedzy dla studentów 
w kraju i  za granicą. Wspomnieć tu należy 
aktualną fundamentalną „Chemię ciała sta-
łego” autorstwa Habera, Derenia i Pampu-
cha, pierwszy w  Polsce autorski podręcz-
nik „Podstawy nauki o materiałach” i kolejne 
liczne książki z tego zakresu.

I wreszcie ostatnia kwestia – kształce-
nie kadry naukowej. Uniwersytet w  swo-
jej podstawie opiera się na ciągłości nauki 
i kształcenia, na relacjach „mistrz – uczeń”, 
na przekazywaniu pałeczki przez kolejne 
pokolenia akademickie. Myślę, że profe-
sor Roman Pampuch jest modelowym przy-
kładem prawdziwego „Mistrza” uniwersy-
teckiego, a  świadczą o  tym dobitnie jego 
uczniowie obecni tu na tej sali. W swojej Ka-
tedrze Nauki o Materiałach i Ceramiki Spe-
cjalnej stworzył sprzyjający klimat i warunki 
do rozwoju pracy naukowej, miał szczęśli-
wą rękę i niespotykane wyczucie w doborze 
młodzieży, powstała prawdziwa szkoła na-
ukowa i wylęgarnia naukowców: doktorów, 
a także przyszłych profesorów. Z Jego ręki 
wyszło bezpośrednio dziesięciu profesorów 
i doktorów habilitowanych, a tytuły profesor-
skie otrzymują obecnie już jego „naukowe 
wnuki”. Jego pięciu wychowanków było kie-
rownikami różnych katedr na wydziale.

Szanowny Panie Profesorze, nasz Mistrzu,

zebraliśmy się tu wszyscy, także Twoi 
uczniowie, aby wyrazić podziękowanie 
i wdzięczność za to wszystko co nam prze-
kazałeś. Za wiedzę naukową i dydaktyczną, 
za wskazanie kierunków rozwoju naukowe-
go i poprowadzenie tą trudną drogą. Lecz 
przede wszystkim za wytworzenie tej niepo-
wtarzalnej atmosfery współpracy i przyjaźni, 
która pozwoliła rozwijać się kolejnym poko-
leniom akademii.

Niech ta nagroda będzie kolejnym wyra-
zem wdzięczności AGH i prosimy o to, abyś 
dalej był naszym Mistrzem i Nauczycielem 
przez wiele, wiele lat.

Jerzy Lis
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