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o ró¿nym pochodzeniu. Znaczniki typowe dla „m³odych” wód podziem-
nych jak SF6 i tryt powinny byæ stosowane rutynowo przy wyznaczaniu 
naturalnych standardów wód podziemnych.

D³ugoletnie trendy zmian jakoœci wód podziemnych (pakiet roboczy 
WP6) by³y obserwowane w wiêkszoœci krajów, ale stosunkowo czêsto, np. 
w procesach reorganizacji przedsiêbiorstw wodoci¹gowych zosta³y utra-
cone. Takie trendy, jeœli s¹ dostêpne, zwykle wykazuj¹ zarówno zmiany 
naturalne jak i wywo³ane przez modyfikacjê kierunków przep³ywu wywo-
³anych eksploatacj¹ oraz mog¹ byæ wywo³ane przez zanieczyszczenie 
wód. Zaobserwowaæ mo¿na dwa g³ówne typy trendów naturalnych:

 – trend naturalny, wywo³any przez zale¿ne od czasu reakcje geoche-
miczne, który manifestuje siê g³ównie zmianami przestrzennymi,

 – trend wywo³any eksploatacj¹ (np. intruzja wód morskich).

W ramach projektu wypracowano szereg metod geostatystycznych 
pozwalaj¹cych oceniæ zarówno trendy przestrzenne, jak równie¿ wynika-
j¹ce z nich trendy czasowe generowane po rozpoczêciu eksploatacji 
wód.

Rozpoznanie prowadzone wœród u¿ytkowników i producentów wody 
oraz wœród zarz¹dzaj¹cych gospodark¹ wodn¹ (pakiet roboczy WP8) wy-
kaza³o, ¿e sprawy utrzymania wysokiej jakoœci wód pitnych oraz ich 
ochrony stanowi¹ fundamentalne zadanie regulacji prawnych i zasad go-
spodarowania wod¹. Obserwuje siê mimo tego powolne ale ci¹g³e po-
garszanie siê jakoœci wód podziemnych g³ównie pod wp³ywem rolnictwa 
(nawozy), rzadko odnotowywana jest poprawa. 

Zachowanie w³aœciwej jakoœci wód podziemnych jest ci¹g³¹ trosk¹ 
wszystkich u¿ytkowników i producentów wody. Zauwa¿a siê tak¿e fakt, ¿e 
zbyt czêsto wody podziemne o wysokiej jakoœci s¹ u¿ywane do celów 
nieodpowiednich z punktu widzenie ich wartoœci. Istnieje poparcie dla 
rozszerzenia informacji skierowanej do spo³ecznoœci oraz zwiêkszenia in-
tensywnoœci dzia³añ dotycz¹cych ochrony jakoœci wód podziemnych.

W ramach pakietu WP9 opracowano kierunki monitoringu wód pod-
ziemnych niezbêdnego do:

 – okreœlenia naturalnego t³a hydrogeochemicznego zbiorników wód 
podziemnych

 – okreœlenia jak szybko i w jakim kierunku mog¹ nast¹piæ zmiany jakoœci 
wód podziemnych.

Drug¹ czêœæ seminarium stanowi³a sesja poœwiêcona 70 rocznicy uro-
dzin prof. dr hab. in¿. Andrzeja Zubera. Sylwetkê Jubilata przedstawi³ 
Prof. Kazimierz Ró¿añski, nastêpnie o swojej wspó³pracy z Profesorem 
opowiadali Jego uczniowie, koledzy i przyjaciele (m.in. prof. Wojciech 
Ciê¿kowski, prof. Piotr Ma³oszewski, prof. Jacek Motyka, prof. Jerzy Nie-
wodniczañski, prof. Kazimierz Przew³ocki, prof. Andrzej Sadurski).

Materia³y z seminarium dostêpne s¹ na stronie internetowej Zak³adu 
Hydrogeologii i Ochrony Wód AGH: www.zhow.agh.edu.pl.

Urodzi³em siê w 28 listopada 
1933 w Mediolanie, gdzie mój oj-
ciec pracowa³ jako wicedyrektor 
pañstwowej firmy naftowej, bêd¹c 
tak¿e oficerem polskiego wywiadu. 
Moim dziadkiem by³ prof. Rudolf 
Zuber, badacz fliszu karpackiego, 
a stryjem prof. Stanis³aw Zuber, 
zwany ojcem geologii Albanii, wiê-
ziony i zamordowany przez albañ-
skich komunistów, którzy nie chcieli 
go wypuœciæ, mimo otrzymania 
przez niego nominacji na profesora 
AGH. Obecnie jest on zaliczony do 
grona zas³u¿onych bohaterów tego 
kraju. Moim dziadkiem stryjecznym 
ze strony matki by³ genera³ Tadeusz 
Rozwadowski, szef sztabu polskiej 
armii w bitwie zwanej „cudem nad 
Wis³¹”. Zarówno ojciec jak i matka 
otrzymali medale za bohatersk¹ 
obronê Lwowa w czasie polsko-
ukraiñskich walk o to miasto. 

W 1936 r. razem z matk¹ i o 4 la-
ta starszym bratem Kazimierzem 
wróciliœmy do Polski i zamieszkali-
œmy we Lwowie. Wakacje w 1939 r. 
spêdzaliœmy nad Zbruczem i tam 
po raz ostatni widzia³em ojca 16 
wrzeœnia, a nastêpnego dnia byli-
œmy ju¿ pod okupacj¹ sowieck¹. 
Wkrótce po dotarciu do Lwowa zo-
staliœmy w ci¹gu 15 minut wyrzuce-
ni z naszego mieszkania, zarekwiro-
wanego dla oficera rosyjskiego. 
Wkrótce rodzice mojej matki zostali 
wywiezieni na Sybir i wszelki s³uch 
o nich zagin¹³. Podobna wywózka 
dotknê³a wszystkich innych naszych 
krewnych zamieszka³ych na zie-
miach wschodnich, z których wojnê 
prze¿y³a jedynie siostra mojej matki 
i jej syn, dziêki wst¹pieniu do armii 
gen. Andersa. Nas od wywiezienia 
uratowa³o rozpoczêcie wojny nie-
miecko-sowieckiej.

Nasz pobyt we Lwowie pod w³a-
dz¹ niemieck¹ równie¿ nie by³ zbyt 
bezpieczny. Moja matka, jako pó³-
krwi austryjaczka, by³a wzywana do 
Gestapo dla podpisania zgody na 
obywatelstwo niemieckie, a w razie 
odmowy gro¿ono jej wysy³k¹ razem 
z dzieæmi do Oœwiêcimia. Dla unik-
niêcia przeœladowañ przenieœliœmy 
siê do Krakowa, gdzie przebywa³a 
pozosta³a czêœæ rodziny. W Krako-
wie zamieszkaliœmy u m³odszej sio-
stry mojej matki. W dwóch pokojach 
czteropokojowego mieszkania ¿yli-
œmy grupce piêciorga dzieci (mój 
brat, ja oraz trójka naszych kuzy-
nów) pod opiek¹ naszych matek, 
których niezwyk³y wysi³ek i poœwiê-
cenie pozwoli³y nam prze¿yæ woj-
nê i pierwsze lata powojenne. M¹¿ 
cioci, Stefan Zachwieja, by³ dyrekto-
rem Huty Królewskiej w £agiewni-
kach i w przeddzieñ wojny na czele 
oddzia³u robotników obroni³ hutê 

przed dywersantami niemieckimi. 
Zgin¹³ tragicznie 2 wrzeœnia 1939 r., 
w czasie wycofywania siê ze Œl¹ska, 
zabity omy³kowo w obecnoœci przy-
jació³ przez nadgorliwego polskiego 
¿o³nierza, na stacji kolejowej w Bu-
kownie k. Olkusza.

Ostatnie dwa lata wojny spêdzi-
³em we W³ostowicach k. Koszyc. Ist-
nia³y tam bardzo aktywna partyzant-
ka Armii Krajowej, du¿o mniej liczna 
i mniej aktywna partyzantka Batalio-
nów Ch³opskich oraz Gwardia Lu-
dowa, która g³ównie trudni³a siê roz-
bojem. Po powrocie do Krakowa 
okaza³o siê, ¿e mieszkanie na ul. 
Powiœle zosta³o zniszczone i kom-
pletnie ograbione, gdy¿ akurat 
w czasie nieobecnoœci domowni-
ków Niemcy wysadzili most dêbnic-
ki, co spowodowa³o powyrywanie 
okien i drzwi z futrynami. 

W 1951 r. ukoñczy³em liceum im. 
Jana Sobieskiego i jeszcze przed 
zdaniem ustnej matury rozpocz¹-
³em pracê na etacie technika w La-
boratorium Badawczym Mechaniki 
Gruntów przy Katedrze Górnictwa II, 
AGH. Kierownikiem Katedry by³ 
prof. Feliks Zalewski, a szefem La-
boratorium prof. Wojciech Pogany. 
Laboratorium to by³o g³ównie zak³a-
dem us³ugowym dla badania grun-
tów pod budowle w po³udniowej 
Polsce i zajmowa³o ca³e pierwsze 
piêtro nowego pawilonu A1 wraz 
z przyleg³¹ hal¹. Zatrudnionych by³o 
kilkadziesi¹t osób, pracuj¹cych na 
dwie zmiany. 

Po roku pracy przyst¹pi³em do 
egzaminu wstêpnego na studia na 
Wydziale Geologiczno-Poszukiwaw-
czym AGH. By³ to okres najgor-
szych represji stalinowskich, kiedy 
to nawet drobnym dowcipem poli-
tycznym mo¿na by³o przekreœliæ ca-
³e swoje ¿ycie. Egzamin wstêpny 
zda³em na bardzo dobrze, ale 
przedstawiciel UB w komisji przyjêæ 
sprzeciwia³ siê mojemu przyjêciu na 
studia. Wybroni³ mnie jednak prze-
wodnicz¹cy komisji doc. Ignacy 
Furmañski, o czym dowiedzia³em 
siê du¿o póŸniej. 

Po ukoñczeniu pierwszego roku, 
namówi³em najlepszego studenta 
na naszym roku, Jana A. Czubka, 
do wspólnego przeniesienia siê na 
sekcjê geofizyki, co wi¹za³o siê 
z koniecznoœci¹ zdania w czasie 
wakacji piêciu dodatkowych egza-
minów (cztery z matematyki i jeden 
z fizyki). Razem uczyliœmy siê 
w czasie wakacji nad morzem Ro-
zewiu, gdzie morze by³o odgrodzo-
ne kolczastym drutem, ma³a pla¿a 
dostêpna dopiero w Jastrzêbiej Gó-
rze, a rybacy mieli poprzecinane ³o-
dzie na pó³ przez funkcjonariuszy 
UB. Na naszym roku niektórzy kole-

Andrzej Zuber – ¿yciorys

Uroczyste otwarcie sesji Jubileuszowej poœwiêconej 70. rocznicy urodzin 

Prof. Andrzeja Zubera przez Prof. Andrzeja Szczepañskiego
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dzy nale¿¹cy do PZPR, lub zatrud-
nieni w UB, starali siê szkodziæ 
wszystkim myœl¹cym nieco inaczej, 
ale byli wœród nich tak¿e uczciwi lu-
dzie, broni¹cy nas w miarê swoich 
mo¿liwoœci. Dziêki temu, wszyscy 
przetrwaliœmy ten ponury okres.

Pod koniec studiów, prof. Le-
opold Jurkiewicz zaproponowa³ mi 
pracê w Katedrze Fizyki II, pocz¹t-
kowo charakterze woluntariusza a 
od 15 grudnia 1956 r. na etacie po-
mocnika asystenta. Ta propozycja 
zadecydowa³a o moim przysz³ym 
¿yciu, gdy¿ zainteresowa³em siê za-
stosowaniami fizyki j¹drowej. Po-
dobnie zatrudnieni byli moi koledzy 
z roku, póŸniejsi profesorowie Jan 
A. Czubek, Bohdan Dziunikowski 
i Jerzy Niewodniczañski, a naszym 
kierownikiem by³ starszy kolega, 
prof. Kazimierz Przew³ocki. Opraco-
waliœmy wtedy metodê profilowania 
odwiertów kierunkowych za solami 
potasowymi w kopalni soli K³odawa, 
gdy¿ w owym czasie panowa³o 
przekonanie o istnieniu w wysadzie 
k³odawskim bogatych zasobów soli 
potasowych w pionowych struktu-
rach. Te z³o¿a nale¿a³o udokumen-
towaæ, a wiercenia poziome z wyro-
bisk górniczych nie dostarcza³y za-
dawalaj¹cych informacji wskutek 
trudnoœci w uzyskaniu rdzeni. Wy-
konan¹ przez nas aparatur¹ potrafi-
liœmy wielokrotnie profilowaæ pozio-
me odwierty o d³ugoœci do 220 m, 
wykonywane wyprzedza j¹co 
z chodników kopalnianych. Opraco-
waliœmy metodê iloœciowego okre-
œlania stê¿enia potasu z profilowa-
nia naturalnego promieniowania 
gamma, a z kombinowanej interpre-
tacji profilowañ gamma naturalne-
go, gamma -gamma i neutron -gam-
ma potrafiliœmy okreœlaæ sk³ad mi-
neralogiczny badanych ska³ sol-
nych. By³o to pierwsze w œwiecie za-
stosowanie kompleksowej interpre-
tacji profilowañ geofizycznych. 

Nastêpnie opracowaliœmy meto-
dy neutronowe pomiarów wilgotno-
œci gruntów i gêstoœci gruntów przy 
pomocy rozproszonego i skolimo-
wanego promieniowania gamma. 
Produkowane przez nas przyrz¹dy 
by³y przez wiele lat stosowane 
w Polsce. Z t¹ tematyk¹ zwi¹zana 
te¿ by³a moja praca doktorska z fi-
zyki technicznej obroniona w 1965 r. 
na Wydziale Elektrycznym AGH, 
pod kierunkiem prof. Leopolda Jur-
kiewicza. 

Jeszcze przed ukoñczeniem pra-
cy doktorskiej zacz¹³em zajmowaæ 
siê zastosowaniem znaczników 
sztucznych w badaniach wód pod-
ziemnych, w wyniku wspólnej z dr 
Marianem Borowczykiem pracy 
w laboratorium izotopowym w BVFA 
Arsenal w Wiedniu (3,5 miesi¹ca w 
1963 r. i 10 miesiêcy w 1965–1966). 

W 1963 r. zosta³em s³u¿bowo prze-
niesiony do Instytutu Badañ J¹dro-
wych, Zak³ad VI Oddz. w Krakowie, 
który nastêpnie zosta³ wcielony do 
Instytutu Fizyki J¹drowej, w którym 
pracowa³em do koñca 2003 r. jako 
kierownik Pracowni Fizyki Œrodowi-
ska. Przez ca³y czas zatrudnienia 
w IBJ i IFJ by³em faktycznie zwi¹za-
ny z obecnym Wydzia³em Fizyki 
i Techniki J¹drowej AGH, na podsta-
wie formalnych jak i nieformalnych 
porozumieñ miêdzy tymi instytucja-
mi. Moja rozprawa habilitacyjna do-
tyczy³a zastosowania sztucznych 
znaczników w hydrogeologii, a ko-
lokwium odby³o siê na Wydziale 
Geologiczno-Poszukiwawczym AGH 
w listopadzie 1971 r. W 1980 zosta-
³em mianowany na profesora nauk 
technicznych. 

W 1968 r. by³em przez 6 miesiê-
cy ekspertem Miêdzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej (IAEA), 
organizuj¹c laboratorium izotopowe 
w Nairobi, a w latach 1971–1973 
przez 14 miesiêcy w Rio de Janeiro. 
W latach 1966–1998 wielokrotnie 
by³em zapraszany na kilkudniowe 
spotkania robocze organizowane 
przez IAEA, a w okresie 1989–1998 
corocznie pracowa³em przez 1 do 
3 miesiêcy w Instytucie Hydrologii 
w Neuherberg-Monachium. 

Pocz¹tkowo moimi g³ównymi 
wspó³pracownikami krajowymi w 
problematyce hydrogeologicznej 
byli dr Marian Borowczyk, dr Jerzy 
Grabczak, dr hab. Andrzej Lenda 
i prof. Andrzej Kreft. Nastêpnie, prof. 
Tadeusz Florkowski zacz¹³ w 1973 r. 
tworzyæ laboratorium izotopów œro-
dowiska. Moja wspó³praca z tym la-
boratorium, przekszta³conym póŸ-
niej w Zak³ad Fizyki Œrodowiska Wy-
dzia³u Fizyki i Techniki J¹drowej 
i kierowanym obecnie przez prof. 
Kazimierza Ró¿añskiego, jest pod-
staw¹ mojej g³ównej dzia³alnoœci 
naukowej i szeregu zastosowañ 
praktycznych.

Z czterech moich doktorantów 
krajowych, ostatni poœwiêci³ siê nie-
stety pracy politycznej (dr Kajetan 
d’Obyrn), a pozosta³a trójka (prof. 
Piotr Ma³oszewski, dr El¿bieta Le-
becka i dr Irena Pluta) odnios³a wie-
le sukcesów naukowych. Od koñca 
lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego 
wieku prof. P. Ma³oszewski jest mo-
im najbli¿szym wspó³pracownikiem 
i ci¹gle publikujemy wspólne prace. 
Wszyscy ci doktoranci uzyskali swo-
je stopnie naukowe na Wydziale 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Œro-
dowiska AGH. Mia³em tak¿e szczê-
œcie i zaszczyt wspó³pracowaæ 
z wiêkszoœci¹ znanych hydrogeolo-
gów polskich, reprezentuj¹cych za-
równo ró¿ne uczelnie i instytuty na-
ukowe jak i kopalnie soli oraz przed-
siêbiorstwa hydrogelogiczne w ca³ej 

Polsce. Najwiêcej wspólnych publi-
kacji i ró¿nego typu opracowañ 
mam z profesorami Wojciechem 
Ciê¿kowskim, Jackiem Motyk¹, An-
drzejem Sadurskim i Stanis³awem 
Witczakiem. Mam równie¿ wiele 
wspólnych publikacji z autorami za-
granicznymi. 

Moje najwiêksze osi¹gniêcia to 
praca teoretyczna z Andrzejem Kre-
ftem, dotycz¹ca znaczenia fizyczne-
go warunków brzegowych i pocz¹t-
kowych w rozwi¹zywaniu równania 
dyspersji oraz szereg prac z Pio-
trem Ma³oszewskim, dotycz¹cych 
metod interpretacji znaczników 
sztucznych i œrodowiskowych w 
przep³ywach przez ska³y jedno- 
i dwuporowe, przy zastosowaniu 
prostych modeli matematycznych. 
Do istotnych prac metodycznych 
mo¿na zaliczyæ tak¿e wspólne 
z prof. Jackiem Motyk¹ na temat 
parametrów hydraulicznych ska³ 
dwu- i trójporowych oraz pracê in-
dywidualn¹ o interpretacji ekspery-
mentów znacznikowych w przep³y-
wach nieustalonych. Mam nadziejê, 
¿e szereg innych prac, zwi¹zanych 
g³ównie z badaniami ró¿nych syste-
mów wód podziemnych w Polsce, 
bêdzie mia³o równie¿ trwa³e znacze-
nie. Chcia³bym tu wspomnieæ pra-
ce dotycz¹ce okreœlania pochodze-
nia wód w polskich kopalniach soli 
(g³ównie z Jerzym Grabczakiem 
a obecnie dr in¿. Markiem Duliñ-
skim) i publikacjê z Jerzym Grab-
czakiem dotycz¹c¹ genezy wód s³o-
nych w utworach mezozoiku pol-
ski centralnej i pó³nocnej. Istotnym 
moim osi¹gniêciem by³o po raz 
pierwszy w Polsce metody gazów 
szlachetnych, dziêki wspó³pracy 
polsko-niemieckiej. Obecnie pod 
kierunkiem mojego wspó³pracow-
nika, prof. Jana Lasy, rozwijane s¹ 
nowe metody chromatografii ga-
zowej, ukierunkowane na analizy 
w wodach podziemnych stê¿eñ nie-
których atmosferycznych gazów 
œladowych oraz gazów szlachet-
nych.

Mam nadziejê, ¿e istotnym do-
robkiem pozostanie mój udzia³ 
w pracach zespo³owych dotycz¹-
cych genezy i po³o¿enia obszarów 
zasilania wód ró¿nych mineralnych 
i leczniczych, w tym wód termalnych 
Cieplic Zdroju i L¹dka Zdroju, wód 
mineralnych Buska Zdroju i Solca 
Zdroju, wiêkszoœci wód chlorko-
wych polskich Karpat fliszowych, 
w tym równie¿ wód typu zuber 
w Krynicy, odkrytych przez mojego 
dziadka prof. Rudolfa Zubera oraz 
szeregu innych wód mineralnych 
(np. szczaw sudeckich i wód mine-
ralnych Matecznego, Swoszowic 
oraz Krzeszowic). Do tej grupy mo¿-
na tak¿e zaliczyæ prace dotycz¹ce 
genezy solanek na obszarze Górno-

œl¹skiego Zag³êbia Wêglowego, 
a tak¿e prace dotycz¹ce genezy 
i wieku wody, lub zasolenia niektó-
rych systemów wód s³odkich (np. 
oligocenu niecki mazowieckiej, wa-
pieni górnej jury w rejonie Krakowa, 
kredy gdañskiej i rejonu ¯u³aw, rejo-
nu £eby i Pomorza Zachodniego 
oraz triasu pó³nocnego GZW).

Do istotnych praktycznych osi¹g-
niêæ zaliczam zaprojektowane i zin-
terpretowane przeze mnie badania 
znacznikowe fragmentu ziemnego 
obwa³owania sztucznego zbiornika 
w Amazonii (Samuel Dam w Porto 
Velho), które przynios³y oszczêdno-
œci rzêdu 15 miliona dolarów. Du¿o 
mniejsz¹, niemniej jednak istotn¹, 
skalê oszczêdnoœci przynios³y ba-
dania stopnia wodnego na Wiœle 
w £¹czanach, wykazuj¹ce przyczy-
nê rozmywania pod³o¿a p³yt beto-
nowych poni¿ej stopnia oraz bada-
nia obwa³owania zbiornika w Poraju, 
oraz zapór ziemnych we W³oc³awku 
(dwukrotnie) i Myczkowcach, wyka-
zuj¹ce, przeciwnie do innych opinii, 
ich bezpieczny stan i brak koniecz-
noœci dalszych kosztownych badañ 
i prac zabezpieczaj¹cych. 

Moje g³ówne osi¹gniêcia dydak-
tyczne, oprócz wypromowania wy-
mienionych wy¿ej znakomitych dok-
torantów, to wyk³ady i æwiczenia na 
Uniwersytecie w Nairobi (1968) i na 
Uniwersytecie Federalnym w Rio de 
Janeiro (1972 i 1987) oraz w Instytu-
cie In¿ynierii J¹drowej w Rio de Ja-
neiro (1972) oraz na szeregu kilkuty-
godniowych kursach organizowa-
nych przez IAEA (Kraków, Bangkok, 
Porto Allegre, Meksyk, Bombaj-Ha-
idarabad), UNESCO (Puna) i Poli-
technikê Wroc³awsk¹ (Polanica 
Zdrój) oraz wspó³udzia³ w prowa-
dzeniu przez kilka lat wyk³adów ze 
specjalnych metod badawczych dla 
studentów hydrogeologii na Wy-
dziale Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Œrodowiska AGH. Za wyraz miê-
dzynarodowego uznania mo¿na 
uwa¿aæ powo³anie mnie do komite-
tów redakcyjnych takich czasopism 
jak Journal of Hydrology, Hydro-
geological Journal i Hydrological 
Sciences Journal. W 2000 r. zosta-
³em wybrany na cz³onka korespon-
denta PAU.

Mimo istotnego znaczenia wody 
o dobrej jakoœci dla dalszej egzy-
stencji ludzkoœci, hydrogeologia nie 
nale¿y do nauk wiod¹cych i zbli¿a 
siê do stanu, który bêdzie mniej lub 
bardziej rutynowym stosowaniem 
znanych metod. Niemniej jednak 
ci¹gle jest wiele problemów do roz-
wi¹zania i mam nadziejê, ¿e bêdê 
móg³ jeszcze d³ugo wspó³uczestni-
czyæ w rozwi¹zywaniu problemów 
metodycznych i w badaniach wód 
podziemnych w Polsce.


