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Przed dwoma laty po¿egnaliœmy zmar³ego 11 marca 2004
roku dr in¿. Andrzeja Kubicza, wieloletniego cz³onka Polskiego
Towarzystwa Geologicznego, emerytowanego adiunkta Zak³adu
Z³ó¿ Surowców Skalnych AGH, doskona³ego nauczyciela akademickiego, który umiejêtnie wykorzystywa³ swoj¹ wiedzê z zakresu ceramiki i geologii.
Urodzi³ siê 6 maja 1933 r. w Krakowie. Studia na Wydziale
Ceramicznym AGH ukoñczy³ w 1956 r. i podj¹³ pracê w Katedrze
Z³ó¿ Surowców Skalnych AGH, równoczeœnie studiuj¹c geologiê
na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym tej Uczelni, uzyskuj¹c w 1961 r. dyplom geologa górniczego. Dziêki bardzo dobremu
przygotowaniu z zakresu chemii, spe³ni³ wa¿n¹ rolê w pracach
prowadzonych w Katedrze, gdzie zajmowa³ siê badaniami nad
kwasoodpornoœci¹ piaskowców, których rezultaty zosta³y opublikowane w monograficznej pracy Kwasoodpornoœæ piaskowców
gór Œwiêtokrzyskich i Dolnego Œl¹ska na tle ich w³asnoœci petrograficznych. W rozwoju naukowym m³odego asystenta z up³ywem
czasu wyraŸnie wzrasta zainteresowanie geologi¹. Wœród prac
zdecydowanie nastawionych na in¿ynieriê materia³ow¹ dotycz¹cych wyrobów wysokoogniotrwa³ych, wermikulitu, czy te¿ kwestii wypalania wyrobów chromitowo-magnezytowych pojawiaj¹
siê te¿ publikacje dotycz¹ce potrzeby uporz¹dkowania eksploatacji wapieni na obszarze Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Jego
praca doktorska, w której zaj¹³ siê ska³ami serpentynitowymi okolicy Grochowej i Braszowic, jest wspania³ym przyk³adem po³¹czenia posiadanej wiedzy z dwóch dziedzin. Wnikliwe obserwacje
terenowe i petrograficzne opracowanie prób œwiadcz¹ o du¿ych
umiejêtnoœciach geologiczno-petrograficznych, zaœ interpretacje
sk³adu chemicznego na tle uk³adów równowag fazowych, jak te¿
i rozwa¿ania na temat mo¿liwoœci surowcowego wykorzystania
opracowywanych ska³ mia³y swój pocz¹tek w ceramicznych zainteresowaniach autora. Po³¹czenie nabytych przez dr Kubicza
umiejêtnoœci dawa³y mu doskona³e przygotowanie w zakresie
dzia³alnoœci naukowej i prowadzenia dydaktyki zwi¹zanej z problematyk¹ wykorzystania surowcowego kopalin skalnych.
Z biegiem lat problematyka geologiczna coraz silniej stawa³a
siê przedmiotem zainteresowañ dr Kubicza. Zaj¹³ siê petrografi¹
ska³ wêglanowych i ich znaczeniem surowcowym, a Jego ceramiczne wykszta³cenie da³o o sobie znaæ w szeregu publikacjach

poœwiêconych kwestiom mo¿liwoœci ich wykorzystania jako materia³ów ogniotrwa³ych. Dr Kubicz zebra³ bogate materia³y
dotycz¹ce rozwoju wapieni triasu opolskiego. W latach siedemdziesi¹tych, w zakresie znajomoœci tych utworów, nale¿a³ do osób
najbardziej kompetentnych w Polsce, co znalaz³o swój wyraz w
materia³ach Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na
OpolszczyŸnie, a tak¿e w innych, licznych publikacjach o bardzo
zró¿nicowanym zakresie tematycznym. S¹ wœród nich bardzo, jak
na owe lata, nowoczesne prace sedymentologiczne, dotycz¹ce diai epigenezy, jak te¿ i o charakterze surowcowym. Trzeba tu podkreœliæ, ¿e by³ On redaktorem i g³ównym wykonawc¹ monumentalnego opracowania geologiczno-surowcowego Opolskiego
Okrêgu Eksploatacji Surowców Skalnych. Dzie³o to pozosta³o
niestety wœród materia³ów archiwalnych, ale do dziœ zachowa³o
sw¹ wartoœæ i mo¿e byæ podstaw¹ do wszelkich prac poszukiwawczych jak te¿ i dla planowania przestrzennego, tym bardziej,
¿e podstawowe mapy tego atlasu zosta³y wykonane w podzia³ce
1:25000.
Posiadane przez dr Kubicza materia³y terenowe, wyniki badañ petrograficznych i chemicznych, a tak¿e w³aœciwoœci fizyczno-mechanicznych, dawa³y pe³ne mo¿liwoœci dla dokonania
syntezy rozwoju utworów wêglanowych triasu Opolszczyzny.
Prace w tym zakresie by³y ju¿ silnie zaawansowane. Wtedy zadzia³a³ los, nieszczêœliwy dla doktora. Rodzinna tragedia spowodowa³a zmianê w Jego ocenach ró¿nych wartoœci w ¿yciu, zmianê
hierarchii wagi ró¿nych ludzkich dzia³añ. Wydaje siê, ¿e nie
znajdowa³ w sobie wystarczaj¹co silnej motywacji, aby powróciæ
do zebranych materia³ów. Po latach, wtedy kiedy ju¿ by³o wiêcej
czasu, kiedy przeszed³ na emeryturê, pojawi³a siê ciê¿ka choroba,
której d³ugi czas siê nie poddawa³ i z któr¹ walczy³ wykazuj¹c
czasem zadziwiaj¹ce w takiej sytuacji poczucie humoru.
Po ceramice i geologii trzeci¹ pasj¹ Andrzeja Kubicza by³a
historia i zabytki Krakowa, Jego miasta rodzinnego, miasta którego na d³u¿ej nie opuœci³ przez ca³e ¿ycie. By³ dyplomowanym
przewodnikiem krakowskim. Te pasje uda³o siê doktorowi po³¹czyæ w czwartej jego pasji, jak¹ by³o nauczanie. Przygotowa³
wyk³ad Kamieñ w architekturze Krakowa, w którym po³¹czy³ geologiê, historiê miasta ze znajomoœci¹ materia³ów kamiennych, a
tak¿e ró¿nych odmian ceg³y. Ten w³aœnie wyk³ad ceni³ sobie
szczególnie, a by³ to wyk³ad nieobowi¹zkowy, fakultatywny,
mimo to bardzo chêtnie wybierany przez studentów. W³aœnie ten
wyk³ad sta³ siê zal¹¿kiem dla otwarcia na dwóch Wydzia³ach
AGH: Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska oraz Górnictwa
i Geomechaniki specjalnoœci Kamieñ i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie. Czêœæ geologiczna tej specjalnoœci jest prowadzona w macierzystej Katedrze œp. dr in¿. Andrzeja Kubicza.
Dr Kubicz lubi³ uczyæ, ta dzia³alnoœæ wyraŸnie go poci¹ga³a
i nigdy nie nu¿y³a. To by³o wyczuwalne w sposobie prowadzenia
przez Niego wyk³adów i æwiczeñ. Ukoñczenie dwóch fakultetów
i zdobyte doœwiadczenie stworzy³o mu doskona³e podstawy do
prowadzenia bardzo zró¿nicowanych tematycznie zajêæ dydaktycznych w zakresie surowców mineralnych. Od pocz¹tku swej
pracy jako asystent prowadzi³ ró¿nego rodzaju æwiczenia ze studentami Wydzia³u Geologiczno-Poszukiwawczego, póŸniej nazwanego Wydzia³em Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska,
a tak¿e Wydzia³ów: Górniczego, Wiertniczo-Naftowego, Geodezji oraz w latach 1958-1964 tak¿e na Wydzia³ach L¹dowym i
Wodnym Politechniki Krakowskiej. Pod Jego kierunkiem wykonanych zosta³o prawie 40 prac magisterskich, z których du¿a czêœæ
zosta³a oceniona na bardzo dobrze, a s¹ wœród nich prace wybitne,
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które z powodzeniem mog³yby siê znaleŸæ wœród prac doktorskich.
Dr in¿. Andrzej Kubicz wniós³ znacz¹cy wk³ad w rozwój
Wydzia³u a przede wszystkim Katedry Z³ó¿ Surowców Skalnych,
w której przepracowa³ 42 lata – ca³e swoje zawodowe ¿ycie. Bez
Jego dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej by³aby to inna Katedra
i inni byliby jej wychowankowie. Jego postaæ na d³ugo pozostanie
w naszej pamiêci i w pamiêci jego studentów.
Jan Bromowicz
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