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Laudacja

Z koñcem roku 2007 przejdzie na emeryturê prof. dr hab. in¿.
Ireneusz Lipiarski, osoba wybitna i wielki autorytet w dziedzinie
nauki, któr¹ tak zaszczytnie reprezentuje. Ju¿ od wielu lat jest On dla
nas, pocz¹tkowo uczniów, a teraz tak¿e kolegów, wzorem uczonego,
jakim ka¿dy z nas chcia³by byæ.

Szacunek nasz i dalszego otoczenia zjedna³y Profesorowi takie
cnoty, jak: pomys³owoœæ i dociekliwoœæ, nadzwyczajna rzetelnoœæ
i tytaniczna pracowitoœæ, ale przede wszystkim skromnoœæ. Dziêki
tym przymiotom uda³o Mu siê stworzyæ prawie od podstaw szko³ê
petrologii wêgla, która tym ró¿ni siê od innych, ¿e ma silne oparcie
w geologii z³ó¿ (zw³aszcza geologii formacji wêglonoœnych i z³ó¿

wêgla) oraz ich stratygrafii. Do ka¿dej z wymienionych dyscyplin Profesor wniós³ nowe
wartoœci i zapewne wiele jeszcze w nich osi¹gnie, na co wskazuj¹ miêdzy innymi szafy
pe³ne zebranych przez Niego i jeszcze nie opracowanych roœlinnych skamienia³oœci, znaj-
duj¹ce siê w pomieszczeniach i piwnicach Zak³adu.

Jego wieloletnie badania wêgla by³y dla nas Ÿród³em inspiracji, a tak¿e stworzy³y pod-
stawy metodyczne dla studentów realizuj¹cych prace dyplomowe poœwiêcone wêglowi.
Zosta³a tak¿e programowo opracowana przez Profesora nowa specjalnoœæ na Wydziale
Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH – geologia górnicza. Dzia³alnoœæ Profe-
sora przyczyni³a siê do tego, ¿e gospodarowanie naszym narodowym bogactwem, jakim jest
wêgiel, staje siê coraz bardziej racjonalne.

Wspó³praca z Profesorem jest dla nas niezmiernie satysfakcjonuj¹ca, bo choæ nie-
zwykle wymagaj¹cy wobec nas i swoich studentów – jest równie¿ taki sam w stosunku do
siebie. Bezkompromisowa postawa Profesora, za któr¹ jesteœmy Mu wdziêczni, wzbudza
nasz ogromny szacunek i dopinguje do coraz lepszej pracy.

Ten tom kwartalnika niech bêdzie skromnym upominkiem dla Profesora z okazji 70.
rocznicy urodzin i 46. rocznicy Jego pracy naukowej.

Uczniowie i koledzy
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