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Prof. dr hab. inż. Leszek Stoch (1931‒2015) –
Wspomnienie
W dniu 20 stycznia 2015 r. odszedł prof. Leszek Stoch,
wybitny uczony, którego nowatorskie osiągnięcia naukowe
na trwałe zapisały się w naukach o ziemi oraz inżynierii materiałowej i ceramice.
Prof. Leszek Stoch przez całe swoje życie naukowe i zawodowe był związany z Akademią Górniczo-Hutniczą im.
Stanisława Staszica w Krakowie. Pracę naukową rozpoczął
będąc studentem Wydziału Mineralnego (obecnie Wydział
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) AGH w Krakowie.
Na tym wydziale Profesor pracował przez 30 lat, zajmując
stanowiska od zastępcy asystenta do profesora. Kolejne 21
lat prof. Stoch pracował na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, gdzie przez dwie kadencje był Dziekanem
Wydziału, a do momentu przejścia na emeryturę w 2001 r.
sprawował funkcję Kierownika Katedry Szkła i Emalii.
Pierwszą trwającą wiele lat pasją naukową Profesora były
minerały ilaste, których szerokie badania dotyczyły genezy
oraz jej związków ze strukturą i możliwościami ich praktycznych zastosowań. Były to prace pionierskie, a główna
uwaga prowadzonych przez Profesora badań skierowana
była na kaoliny i inne skały ilaste Polski, a także na piaski
szklarskie i kwarce żyłowe. Prof. Stoch wniósł istotny wkład
w opracowanie naukowych podstaw wielu technologii surowców mineralnych dotyczących na przykład wytwarzania wyrobów petrurgicznych z bazaltów Dolnego Śląska, produkcji
ziem odbarwiających czy też wytwarzania szkła kwarcowego z krajowych kwarców żyłowych oraz szkieł i materiałów
ceramicznych z wykorzystaniem odpadów przemysłowych.
Uznanie w świecie naukowym znalazły badania profesora
Stocha dotyczące mechanizmów transformacji minerałów
i tworzenia się nowych faz w procesach wietrzenia skał,
przebiegających w obecności roztworów o różnych pH, zawierających jony o różnej aktywności chemicznej. Wyrazem
uznania osiągnięć naukowych profesora Stocha na arenie
międzynarodowej w zakresie mineralogii i surowców mineralnych było przyznanie Mu Medalu im. Borickiego przez
Uniwersytet Karola w Pradze.
Wielce znaczące są osiągnięcia prof. Stocha w zakresie
badań dotyczących natury stanu szklistego oraz tworzenia
się szkieł o mieszanej więźbie. W oparciu o obszerne badania materiałów szklistych o różnym składzie i typie struktury
opracował On oryginalny model struktury szkła, wskazując
na elastyczność struktury wewnętrznej jako kryterium trwałości struktury amorficznej. Prof. Stoch zbadał i wyjaśnił,
po raz pierwszy wykorzystując kryteria krystalochemiczne,
zjawisko wielostadialnej krystalizacji materiałów szklistych
poprzez powstawanie faz metatrwałych oraz odmieszanie w stanie amorficznym. Wyniki badań podstawowych

prof. Stoch zawsze starał się rozwijać w kierunku uzyskania
efektów utylitarnych natury technologicznej. Efekty prac nad
wielostadialną krystalizacją szkieł posłużyły do opracowania
podstaw technologii otrzymywania nanokrystalicznej szkłoceramiki o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej oraz
przezroczystej szkło-ceramiki tlenkowo-fluorkowej przydatnej w optoelektronice. Widząc przyszłość krajowej ceramiki
w wytwarzaniu materiałów dla ochrony środowiska z Jego
inicjatywy i przy Jego wiodącym udziale opracowano m.in.
bioaktywne wollastonitowo-apatytowe szkła i materiały
szkło-ceramiczne przydatne w medycynie i farmacji, filtracyjne szkła mikroporowate, ekologiczne szkła nawozowe,
czy też sensory szklane do badań zjawisk korozyjnych na
zabytkach sztuki szklarskiej. Za pionierskie badania nad wielostadialną krystalizacją materiałów szklistych i opracowanie
niekonwencjonalnych szkieł dla zastosowań proekologicznych został uhonorowany prestiżową Nagrodą Fundacji Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych („Polski Nobel”).
Istotny nurt działalności naukowo-badawczej Profesora
poświęcony był metodom analizy termicznej. Jako pierwszy
w kraju (1956 r.) wprowadził do praktyki badawczej analizę
termiczną jako metodę analizy fazowej i określania składu
mineralnego surowców, w szczególności surowców ilastych.
Opracowanie przez Niego kilku prototypów aparatów do analizy termicznej, a także opublikowanie szeregu prac metodycznych przyczyniło się do rozpowszechnienia tej metody
w kraju już pod koniec lat 50-tych i do dzisiaj jest powodem
utożsamiania jej z Akademią Górniczo-Hutniczą – miejscem
działalności profesora Stocha, prekursora tej metody w kraju.
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Efektem bogatej i różnorodnej działalności naukowej
prof. Stocha jest ponad 260 publikacji, głównie w czasopismach o obiegu międzynarodowym, autorstwo i współautorstwo wielu wydawnictw książkowych, 14 patentów
o zróżnicowanej tematyce, a także ponad 100 referatów
wygłaszanych w kraju i zagranicą, w wielu wypadkach jako
invited lecture. Na podkreślenie, jako szczególnie cenna pozycja w dorobku naukowym Profesora, zasługuje książka
Minerały Ilaste wydana w 1976 r., stanowiąca stale ważne
i aktualne źródło wiedzy.
Równolegle z działalnością naukową prof. Stoch tworzył
i stale unowocześniał proces kształcenia studentów. Jego
osobę studenci kojarzyli zwykle z wykładami: Surowce Ceramiczne lub Technologia Szkła. Do innych stworzonych
przez niego i wykładanych przez szereg lat przedmiotów
należały m.in.: Fizykochemia procesów minerałotwórczych,
Tworzywa amorficzne, Technologia surowców mineralnych,
Mineralogia techniczna, Materiały w ochronie środowiska.
Dla rozszerzenia zakresu kształcenia zorganizował studia
doktoranckie z zakresu Mineralogia Stosowana i Gospodarka Surowcami Mineralnymi, którymi kierował w latach
1973‒1980. Jako wieloletni nauczyciel akademicki, będąc
promotorem ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich
wychował wielu absolwentów zarówno Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, jak i Wydziału Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki. Profesor bardzo aktywnie uczestniczył w rozwoju
naukowym kadry akademickiej – był promotorem 30 doktorów. Na zaproszenie wielu wydziałów różnych uczelni i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów profesor Stoch był
autorem około 90 recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wniosków do tytułu profesora z zakresu mineralogii
i surowców, chemii ciała stałego, technologii szkła i ceramiki,
a także historii kultury materialnej.
Wiele uwagi i osobistego zaangażowania poświęcił profesor Stoch organizacji życia naukowego w kraju oraz aranżowaniu współpracy naukowej z zagranicą. Działalność taką
rozwijał w każdej z uprawianych przez siebie specjalności
naukowych. Dla rozwoju i popularyzacji problematyki minerałów ilastych prof. Stoch zorganizował Sekcję Minerałów
Ilastych działającą przy Polskim Towarzystwie Mineralogicznym, a następnie wprowadził tę sekcję do Europejskiego
Stowarzyszenia Minerałów Ilastych oraz Międzynarodowego
Stowarzyszenia Minerałów Ilastych. Był członkiem rad obu
tych organizacji. Z kolei dla rozwoju prac nad termochemią
i analizą termiczną zorganizował przy Komitecie Chemii
Analitycznej III Wydziału PAN Komisję Analizy Termicznej,
którą kierował przez kilkanaście lat. Brał udział w organizacji Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej
i jako wieloletni członek zarządu tego towarzystwa organizował cykliczne konferencje poświęcone analizie termicznej
i jej zastosowaniom. Był też członkiem Rady Europejskiego
Towarzystwa Analizy Termicznej i Kalorymetrii (ESTAC),
a po upływie przewidzianych regulaminem kadencji został
powołany w skład Rady Międzynarodowej Konfederacji Analizy Termicznej i Kalorymetrii (ICTAC). Prof. Stoch był współinicjatorem powołania Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (PTCer). Kierował PTCer jako Prezes Zarządu od 1985
do 1997 r., a jego zaangażowanie w prace Towarzystwa
trwało nieprzerwanie do końca życia. Ponadto był członkiem
rad: International Commission of Glass, European Society of
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Glass Science and Technology oraz British Society of Glass
Science and Technology.
Aktywna i zróżnicowana działalność przyniosła Profesorowi uznanie w postaci przyznania mu członkostwa w Polskiej
Akademii Umiejętności oraz szeregu Komitetach, Zespołach i Radach Naukowych (Komitet Nauki o Materiałach IV
Wydział PAN, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi
VII Wydział PAN, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej IV Wydział PAN, Komisja Nauk Ceramicznych PAN
Oddział w Krakowie, Komitet Nauk Mineralogicznych VII
Wydział PAN, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Stowarzyszenie Producentów Szkła, Komitet Badań Naukowych).
Prof. Stoch otrzymał też tytuły członka honorowego trzech
różnych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa
Mineralogicznego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego
i Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej.
Za wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii
i Analizy Termicznej nagrodzony został medalem im. W.
Świętosławskiego. Polskie Towarzystwo Ceramiczne i Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej nadały
mu również godność honorowego prezesa.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został wyróżniony Nagrodami Indywidualnymi Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrodą Zespołową Komitetu Badań i Techniki, a także odznaczeniami państwowymi:
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz licznymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.
W uznaniu zasług naukowych i dydaktycznych macierzysta uczelnia w 2011 roku nadała profesorowi Leszkowi
Stachowi tytuł Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Odszedł od nas Profesor, który był wielkim autorytetem,
niewyczerpanym źródłem nowatorskich pomysłów, a równocześnie zwyczajnym, skromnym, dobrym, tryskającym
humorem człowiekiem, zawsze gotowym do udzielenia
rady i pomocy. Pamięć o Nim i czas, kiedy był wśród nas
na zawsze zachowamy w naszych sercach.
Opracowały: Irena Wacławska i Elżbieta Greiner-Wronowa
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