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WSPOMNIENIE TADEUSZA KUBISY (1946-2020)

    Tadeusz Kubisa urodził się w 1946 roku w Siewierzu. Tu ukończył Szkołę Podstawową i Liceum
Ogólnokształcące. W roku 1966 rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Gliwicach na kierunku
nauczanie początkowe i zajęcia techniczne. Dwa lata później podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 21 w
Zabrzu. Po roku przeniósł się bliżej domu rodzinnego - do Mierzęcic, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel
plastyki oraz techniki w Szkole Podstawowej. Pracował tam aż do emerytury w 2001 r.

    W latach 1974-1978 studiował na Uniwersytecie Śląskim na kierunku artystycznym uzyskując tytuł
magistra  plastyki.  W  latach  1982-1983  odbył  studia  podyplomowe  na  Uniwersytecie  Marii  Curie-
Skłodowskiej  w  Lublinie  na  kierunku  artystycznym.  Po  ich  ukończeniu  uzyskał  dodatkowo  miano
instruktora plastyki kategorii pierwszej. W tej dziedzinie artystycznej odnalazł sposób na życie.

    Chwile wolne wypełniał pasjami pozazawodowymi. Pogłębiał swoją wiedzię w dziedzinie sztuki, historii,
archeologii,  historii  sztuki,  regionalizmu,  heraldyki,  kostiumologii,  uzbrojenia  -  co  znalazło
odzwierciedlenie  w  jego  pracach  plastycznych.  

    Namalował kilkanaście dużych obrazów olejnych z dziejów Siewierza oraz ponad 350 kolorowych grafik
o tej tematyce. Można je było oglądać na wystawach w siewierskim domu kultury oraz w wydawnictwach
poświęconych  dziejom  Siewierza.  Jest  autorem  okładek,  szaty  graficznej  i  ilustracji  opracowań
monograficznych,  m.  in.  "Echo  Siewierskie  -  zbiór  jednodniówek",  "Dzieje  Księstwa  Siewierskiego  i
Siewierza do roku 1900" autorstwa Stanisława Korusiewicza, "Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia z
dziejów Księstwa Siewierskiego" - pod red. prof. Feliksa Kiryka. Tworzył również dekoracje na promocję
tych opracowań. 

    Był członkiem zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika "Nasza Parafia". Opracował winiety, tytuły, szatę
graficzną  i  ilustracje  do  wydawanych  swego czasu  jednodniówek "Echo  Siewierskie".  Był  członkiem
Towarzystwa Miłośników Ziemi Siewierskiej oraz członkiem komitetów organizacyjnych obchodów Dni
Siewierza. Był równiez autorem szaty graficznej folderu "Siewierz - dzieje zamku". 

    Za działalność na polu oświaty odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi w 1989 r. oraz Medalem
Komisji Edukacji Narodowej w 1997 r. W 2008 roku został laureatem nagrody "Magnum Meritum Pro
Regionis Et Urbis Sevioris" przyznawanej osobom, wnoszącym nowe wartości w rozwój Miasta i Gminy
Siewierz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury oraz twórczości artystycznej.

    Tadeusz Kubisa zmarł 4 marca 2020 r.

 
Życiorys opracowano na podstawie publikacji pt. "Almanach Twórców Ziemi Siewierskiej" wydanej przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu w 2003 roku.
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