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Andrzej Kühn 1932–2010
Andrzej Kühn urodzi³ siê 25 lipca 1932 r. w Warszawie.
Okres okupacji spêdzi³ z rodzicami, Tadeuszem i Ann¹ z
Kostañskich, w podwarszawskich W³ochach. Oczami dziecka widzia³ p³on¹c¹ Warszawê i prze¿ywa³ exodus ludnoœci
cywilnej przez Pruszków po Powstaniu Warszawskim.
Wydarzenia te wywar³y trwa³e piêtno na Jego osobowoœci –
gotowoœæ do pomocy i wspó³czucie dla potrzebuj¹cych.
Nauczony przez ojca biegle czyta³ w wieku 6 lat. Pracê w
Pañstwowym Instytucie Geologicznym rozpocz¹³ w 1950 r.,
jednoczeœnie (w latach 1952–1956) studiowa³ zaocznie na
Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyska³
tytu³ in¿yniera geologa na podstawie pracy: Mapa geologiczno-in¿ynierska po³udniowo-wschodniej czêœci arkusza
Czêstochowa 1 : 25 000. Od 1954 r. wykonywa³ prace kartograficzne, m.in. kilkadziesi¹t arkuszy map geologicznych
specjalnych, mapê geologiczn¹ arkusza Czêstochowa i
wspó³pracowa³ w realizacji mapy geologicznej arkusza
K³odzko. Wykona³ zdjêcie geologiczno–in¿ynierskie dla
stopnia wodnego Kwidzyn–Opalenie na dolnej Wiœle. Od
1962 r. kierowa³ Pracowni¹ Regionalnych Badañ Geologiczno-In¿ynierskich IG, a w 1966 r. uzyska³ uprawnienia
geologiczno-in¿ynierskie. W latach 1962–1967 opracowa³
charakterystykê geologiczno–in¿yniersk¹ szkód budowlanych na pod³o¿u lessowym w K³odzku oraz kierowa³
zespo³em wykonuj¹cym opracowanie kartograficzne doliny
Odry, Warty i Noteci oraz tras kana³ów œl¹skich z uwzglêdnieniem lokalnej bazy surowców skalnych dla potrzeb
budownictwa wodnego. Pracowa³ tak¿e nad problematyk¹
procesów osuwiskowych (Dobrzyñ n/Wis³¹, rejon Szczecina).
Opracowa³ instrukcjê badañ obszarów osuwiskowych i kierowa³ akcj¹ ogólnokrajow¹ nad rejestracj¹ wszystkich osuwisk za pomoc¹ metod kartograficznych.
W latach 1968–1969 A. Kühn otrzyma³ stypendium i
odby³ sta¿ we Francji z zakresu kartografii geologiczno–in¿ynierskiej, mechaniki gruntów i ska³. Do 1973 r. kierowa³ akcj¹
rejestracji osuwisk w Polsce. W latach 1973–1976 pracowa³ na
kontrakcie w s³u¿bie geologicznej Nigru (poszukiwanie fosforytów i sporz¹dzanie map 1 : 50 000 i 1 : 200 000 arkusza
KIRTACHI. W latach 1977–1980, jako adiunkt w Zak³adzie
Geologii Prognoz Surowców Œwiata IG, uczestniczy³ w
inwentaryzacji i poszukiwaniu z³ó¿ soli potasowych w Algierii
(1977). By³ te¿ uczestnikiem projektu IGCP nr 156 dotycz¹cym fosforytów proterozoiku i kambru (1979). W latach
1980–1985 pracowa³ na kontrakcie w s³u¿bie geologicznej
Maroka; wykona³ mapê geologiczn¹ i geologiczno–in¿yniersk¹ arkusz KENITRA 1 : 10 000 oraz prowadzi³ poszukiwania z³ó¿ surowców skalnych. W 1982 r. w Instytucie
Geologicznym obroni³ pracê doktorsk¹ pt. Fosforyty w
Basenie Wolty republiki Nigru.
Andrzej Kühn w latach 1986–2000 pracowa³ w PIG.
W okresie 1986–1995, jako adiunkt w Zak³adzie Geologii
Z³ó¿ Surowców Chemicznych (potem Zak³ad Geologii
Surowców Mineralnych), bra³ udzia³ w poszukiwaniach
fosforytów w rejonie Goœcieradów–Salomon–Modliborzyce,
a tak¿e wykona³ monografiê paleozoicznych formacji
fosforytów w Polsce i mapy geologiczno-gospodarczej
1 : 50 000 arkuszy Czempiñ, Koœcian i Okuniew.
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W 1988 r. zosta³ odznaczony za ca³okszta³t bogatej
dzia³alnoœci geologicznej w kraju i poza jego granicami
Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onego dla Polskiej Geologii.
W latach 1985–2000 Andrzej Kühn by³ sekretarzem
Komisji ds. Opracowañ Kartograficznych z ramienia Ministerstwa Ochrony Œrodowiska Zasobów Naturalnych i
Leœnictwa (dzisiejsze Ministerstwo Œrodowiska). Jego
dorobek naukowy obejmuje 70 opracowañ archiwalnych i
25 publikacji.
Tak up³ynê³o 50 lat pracy wszechstronnego geologa.
Andrzej Kühn by³ cz³owiekiem pracowitym, rzetelnym,
uczciwym i bardzo skromnym. Wymaga³ przede wszystkim
od siebie. Dziêki wrodzonej uprzejmoœci i ujmuj¹cemu sposobowi bycia by³ ogromnie lubiany przez wspó³pracowników. Chêtnie wspiera³ poczynania m³odszych pracowników,
dziel¹c siê swoim doœwiadczeniem. By³ tak¿e cz³onkiem i
za³o¿ycielem Speleoklubu Warszawskiego. Liczne wyjazdy
zagraniczne (nie tylko s³u¿bowe) poprzedza³ sprawdzeniem
jak wygl¹da mapa geologiczna terenu. Nawet, gdy odwiedza³
m³odsz¹ córkê w Hiszpanii, szczegó³owo bada³ budowê
geologiczn¹ okolicy. Kocha³ przyrodê i by³ melomanem.
Interesowa³ siê kultur¹ Afryki i Azji. W ostatnich latach
walczy³ mê¿nie z chorobami, otoczony troskliw¹ opiek¹
starszej córki i wnuków.
Andrzej Kühn zmar³ 22 grudnia 2010 r. i spocz¹³ na
cmentarzu w podwarszawskich Pyrach, gdzie do³¹czy³ do
ukochanej ma³¿onki Danuty, która Mu wiernie towarzyszy³a w domu i w pracy. ¯egnaj Andrzeju.
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