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Adam Kotas 1931–2007
W dniu 8 lutego 2007 r. w Sosnowcu zmar³ wybitny
geolog Adam Kotas. By³ On badaczem formacji wêglonoœnych karbonu i geologii regionalnej Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego. Odznaczy³ siê równie¿ jako stratygraf, tektonik oraz œwiatowej klasy specjalista w zakresie
geologii z³ó¿ wêgla kamiennego i metanu pok³adów wêgla.
Jednoczeœnie wychowywa³ i naucza³ m³ode pokolenia polskich geologów. Po raz ostatni po¿egnaliœmy Go na cmentarzu w rodzinnym Puñcowie, niewielkiej miejscowoœci w pobli¿u Cieszyna, gdzie wiele lat temu rozpoczê³a siê Jego
droga ¿yciowa, trudna i nieraz gorzka, lecz równie¿ nieprzeciêtna i pe³na wielu ciekawych doœwiadczeñ.
Adam Kotas urodzi³ siê 3 maja 1931 r. w Puñcowie.
Jego rodzice, posiadaj¹cy dobrze prosperuj¹ce gospodarstwo rolne, przysz³oœæ swojego jedynego dziecka wi¹zali
zpewne z kontynuacj¹ pracy na roli. Jednak sprawy potoczy³y siê inaczej. Po kilkunastu latach rodzinne gospodarstwo zosta³o rozparcelowane i zniszczone, a ich syn,
owszem, zaj¹³ siê ziemi¹, ale z zupe³nie innych powodów
i w innych celach.
W 1949 r. Adam Kotas ukoñczy³ Pañstwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Po zdaniu matury wybra³ studia na kierunku chemii na Politechnice Wroc³awskiej. Jednak ku³ackie — jak
w tamtych czasach uwa¿ano — pochodzenie uniemo¿liwi³o Mu rozpoczêcie studiów. Nie mog¹c studiowaæ,
podj¹³ pracê w Instytucie Metalurgii w Gliwicach jako
laborant chemik. Rok póŸniej przypadkowo trafi³ na Uniwersytet Jagielloñski, gdzie prof. Ksi¹¿kiewicz przyj¹³ Go
na studia, nie przejmuj¹c siê zbytnio wrogim dla w³adzy
ludowej pochodzeniem. W ten sposób Adam Kotas w 1950 r.
podj¹³ studia geologiczne, czego nigdy wczeœniej nie planowa³. Formalnie ukoñczy³ je na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, uzyskuj¹c w 1955 r. dyplom
magistra geologii (praca magisterska u prof. Ksi¹¿kiewicza
z kartografii powierzchniowej okolic Puñcowa).
Jeszcze przed zakoñczeniem studiów, bêd¹c na pi¹tym
roku, Adam Kotas zosta³ asystentem prof. Goetla i rozwa¿a³ w tym czasie podjêcie kariery naukowej. Dosta³ jednak
nakaz pracy w Biurze Dokumentacji Geologicznej Przemys³u Wêglowego w Katowicach oraz mieszkanie w Nowych Tychach. Z racji zaplanowanego œlubu z kole¿ank¹
z roku, Ann¹ Peter¹, oferowane mieszkanie przes¹dzi³o o decyzji podjêcia wyznaczonej pracy. Fakt ten ju¿ na zawsze
zwi¹za³ Jego losy z regionem górnoœl¹skim i jego g³ównym
bogactwem — wêglem kamiennym.
Po rozpoczêciu pracy, doœæ niespodziewanie, Pan Adam
wraz z ¿on¹ otrzymali ofertê pracy w Albanii. Wyjechali
tam na pocz¹tku 1957 r. Pobyt w tym egzotycznym dla
nich kraju trwa³ ponad cztery lata, w czasie których prowadzili prace kartograficzne oraz poszukiwawcze z³ó¿
wêgla brunatnego, boksytów, ¿elaza i niklu. W Albanii
urodzi³ siê ich drugi syn, Pawe³.
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Po powrocie do kraju Adam Kotas zwi¹za³ swoje losy
z Oddzia³em Górnoœl¹skim Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu, jak siê okaza³o, na nastêpne trzydzieœci lat (1961–1991). Zosta³ tam zatrudniony razem z ¿on¹ i otrzyma³ mieszkanie w budynku instytutu. Oddzia³
Górnoœl¹ski PIG, wtedy jeszcze Górnoœl¹ska Stacja Terenowa, kierowany przez Zdzis³awa Dembowskiego (póŸniejszego prezesa Centralnego Urzêdu Geologii), by³
akurat w fazie reorganizacji i przeprowadzki z Czeladzi do
nowej siedziby w Sosnowcu. Adam Kotas zosta³ zatrudniony w Zak³adzie Z³ó¿ Wêgli Kamiennych, w którym na
ró¿nych stanowiskach pracowa³ do koñca swego
zatrudnienia w instytucie. Koncentrowa³ swoje badania
g³ównie na Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym, a w miarê
up³ywu lat równie¿ i na obszarach otaczaj¹cych zag³êbie.
Iloœæ, zakres i ró¿norodnoœæ prac, czêsto o nowatorskim charakterze, wykonanych przez Niego w okresie pracy
w instytucie, jest zbyt du¿a, aby je wszystkie wymieniæ
i pokrótce scharakteryzowaæ. Autor niniejszego wspomnienia przedstawi³ poni¿ej tylko niektóre z nich, kieruj¹c
siê odczuciami z w³asnych doœwiadczeñ wieloletniej
wspó³pracy z tym wybitnym badaczem.
Ju¿ w pierwszych latach pracy w instytucie Adam Kotas (wespó³ z Wies³awem Malczykiem i Zdzis³awem Dembowskim) stworzy³ monumentaln¹ pracê dotycz¹c¹ identyfikacji pok³adów wêgla w Zag³êbiu Górnoœl¹skim. Opracowanie to, zawieraj¹ce detaliczn¹ korelacjê setek otworów wiertniczych, zosta³o niestety opublikowane jako poufne i jest stosunkowo ma³o znane. Jednak¿e to w nim po
raz pierwszy zosta³a przeprowadzona korelacja utworów
paralicznych karbonu obu funkcjonuj¹cych w zag³êbiu
podzia³ów litostratygraficznych. Wiedza nabyta podczas
prac nad identyfikacj¹ pok³adów wêgla zosta³a wykorzystana do opracowania monografii karbonu GZW, wydanej
w 1972 r. Jej fragmenty, napisane przez Adama Kotasa
(wespó³ z Wies³awem Malczykiem), poœwiêcone serii paralicznej i górnoœl¹skiej serii piaskowcowej, do dziœ stanowi¹ skarbnicê informacji o tych utworach w poszczególnych regionach zag³êbia.
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W tym te¿ czasie Adam Kotas wzi¹³ czynny udzia³ w projektowaniu, nadzorowaniu i dokumentowaniu dwóch g³êbokich wierceñ (Sosnowiec IG-1 i Gocza³kowice IG-1),
które do dziœ s¹ fundamentem rozpoznania pod³o¿a karbonu w zag³êbiu. Podstaw¹ do tworzonych wtedy projektów badañ by³a opracowana przez Adama Kotasa w 1970 r.
mapa geologiczna GZW, niestety nigdy nie publikowana,
w której po raz pierwszy wyznaczono po³udniowe granice
zag³êbia. Mapa ta by³a równie¿ podstaw¹ do opracowania
chyba najwa¿niejszej pracy w Jego karierze zawodowej —
Projektu badañ g³êbokich poziomów karbonu produktywnego GZW. W ramach tego projektu w newralgicznych
obszarach zag³êbia odwiercono najpierw 16, a potem dodatkowo (na podstawie aneksu Z. Bu³y) jeszcze 8 otworów
wiertniczych, których materia³ wci¹¿ stanowi podstawê do
ró¿nych badañ geologicznych.
Powa¿ne osi¹gniêcia Adama Kotasa, z których w tej
pracy wymieniono tylko kilka (nie wspominaj¹c o licznych dokumentacjach otworów wiertniczych, dokumentacjach geologicznych z³ó¿ wêgla kamiennego, czy pracach
nad metamorfizmem wêgla), nie by³y zbytnio docenione
i nie przek³ada³y siê na wyró¿nienia, awanse czy mo¿liwoœci zagranicznych wyjazdów s³u¿bowych. Zapewne przyczyni³o siê to do skorzystania z nadarzaj¹cej siê okazji
wyjazdu do Zambii, gdzie Adam Kotas przebywa³ w latach
1977–1980, na kontrakcie indywidualnym, w ramach oficjalnego urlopu z instytutu. W Zambii w pierwszym roku
prac zajmowa³ siê poszukiwaniem wêgla w dolinie Zambezi. W drugim roku prowadzi³ prace poszukiwawcze
szmaragdów w Copperbelt. Trzeci rok up³yn¹³ mu na
poszukiwaniach molibdenu w Prowincji Wschodniej tego
kraju.
Po powrocie do Polski w 1980 r. zasta³ kraj odmieniony. Jak miliony innych ludzi wst¹pi³ do nowego niezale¿nego zwi¹zku zawodowego i pe³ni³ w nim funkcjê
wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du NSZZ Solidarnoœæ
Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG. Co prawda stan wojenny
przerwa³ œwie¿e poczucie wolnoœci, jednak w instytucie
doszli w tym czasie do w³adzy ludzie o orientacji solidarnoœciowej, spoza partyjnych krêgów lat siedemdziesi¹tych. Adam Kotas, chyba po raz pierwszy w swoim
¿yciu zawodowym, zosta³ formalnie doceniony. Powo³ano
Go do Rady Naukowej Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, w której pracach uczestniczy³ przez
dwie kadencje. Awansowa³ na kierownika Zak³adu Z³ó¿
Wêgli Kamiennych i zastêpcê kierownika Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG. Ponadto, zosta³ On tak¿e koordynatorem
badañ geologicznych i poszukiwañ z³ó¿ rud pó³nocnowschodniego obrze¿enia GZW. Prowadzi³ wtedy wa¿ne
tematy badawcze, dotycz¹ce kompleksowego kartograficznego opracowania jakoœci pok³adów wêgla oraz nowego ujêcia
kartograficznego struktury utworów karbonu w zag³êbiu.
Uczestniczy³ w licznych krajowych konferencjach i sympozjach, wyje¿d¿a³ tak¿e za granicê na kongresy naukowe i wymianê naukow¹ (Madryt, Moskwa, Tbilisi, Indie, Tallin,
Jugos³awia i Waszyngton). Bra³ udzia³ w pracach grup ekspertów Komisji Wêglowej RWPG, korzystaj¹c ze swej dobrej
znajomoœci jêzyka rosyjskiego.
W 1989 r. zacz¹³ siê zajmowaæ problemami wystêpowania metanu w pok³adach wêgla, z punktu widzenia amerykañskich technologii jego pozyskania. Prace te kontynuowa³ przez nastêpne dwa lata, m.in. kierowa³ opracowa-

niem pierwszej oceny zasobów metanu dla potrzeb udzielania koncesji badawczych i wydobywczych oraz pakietów
informacyjnych dla zagranicznych inwestorów. W 1991 r.
w wieku 60 lat podj¹³ decyzjê o przejœciu na wczeœniejsz¹
emeryturê.
Formalne odejœcie z Pañstwowego Instytutu Geologicznego rozpoczê³o nowy etap w Jego ¿yciu zawodowym.
Korzystaj¹c ze swojej wiedzy i doœwiadczenia oraz dysponuj¹c bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego i niemieckiego, za³o¿y³ prywatn¹, jednoosobow¹ firmê konsultacyjn¹ pod nazw¹ Adam Kotas Subterra Services. Zawiesi³ jednoczeœnie emeryturê i rozpocz¹³ pracê w amerykañskich firmach zajmuj¹cych siê inwestycjami w energetyce
(g³ównie rop¹ i gazem, tak¿e wêglem). W latach
1991–1998 pracowa³ dla ró¿nych firm zagranicznych, zajmuj¹c siê miêdzy innymi warunkami geologicznymi i formalno-prawnymi wydobycia metanu z pok³adów wêgla
oraz warunkami geologicznymi i ekonomicznymi budowy
podziemnych magazynów gazu. Pracowa³ te¿ nad okreœlaniem mo¿liwoœci budowy us³ugowych zak³adów wzbogacania wêgla i ekonomicznego powi¹zania kopalñ i elektrowni. Do wa¿niejszych zadañ tej czêœci dzia³alnoœci niew¹tpliwie nale¿y zaliczyæ Jego znacz¹cy udzia³ w projektowaniu
i dokumentowaniu otworów badawczych, odwierconych w
GZW przez du¿e koncerny amerykañskie Amoco i Texaco,
w celu rozpoznania potencjalnych z³ó¿ metanu pok³adów
wêgla i mo¿liwoœci jego pozyskania. Prowadz¹c swoj¹ firmê nie przerwa³ te¿ dzia³alnoœci naukowej, m.in. aktywnie
uczestniczy³ w przygotowaniach do XIII Miêdzynarodowego
Kongresu Karbonu i Permu w Krakowie (1995 r.) oraz przygotowywa³ zwi¹zane z kongresem publikacje.
W 1998 r. Adam Kotas skoñczy³ dzia³alnoœæ zawodow¹
i wyraŸnie ograniczy³ swoj¹ aktywnoœæ. W jego ¿yciu rozpocz¹³ siê okres wieloletnich zmagañ ze œmierteln¹ chorob¹.
Nadal stara³ siê prowadziæ dzia³alnoœæ naukow¹, miêdzy
innymi wzi¹³ udzia³ w 4. Europejskiej Konferencji Wêglowej
w Ustroniu (2000 r.) i XV Miêdzynarodowym Kongresie
Stratygrafii Karbonu i Permu w Utrechcie (2003 r.). Zajmowa³ siê g³ównie tematyk¹ dojrza³oœci termicznej osadów karboñskich i modelowaniem basenów sedymentacyjnych. Niestety, oprócz wyg³oszonych referatów i kilku
streszczeñ, prac tych nie zdo³a³ opublikowaæ. W koñcu,
8 lutego 2007 r., choroba zwyciê¿y³a ostatecznie.
Dorobek Adama Kotasa liczy kilkadziesi¹t publikacji
z zakresu literatury fachowej. S¹ wœród nich prace monograficzne i atlasy oraz ponad sto opracowañ utylitarnych
(dokumentacji geologicznych, ekspertyz etc.). Przyznano
Mu wiele odznaczeñ instytutowych oraz bran¿owych i tylko jedno odznaczenie pañstwowe — Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, którego demonstracyjnie nie odebra³. Jednak liczby,
rankingi i punktacje nie s¹ a¿ tak wa¿ne. Ten wybitny Geolog nigdy specjalnie nie zabiega³ o publikacje z tej czy
innej listy lub te¿ o takie czy inne odznaczenia. Jako klasyczny pozytywista stosowa³ pracê zaczynan¹ u podstaw.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e by³ rzemieœlnikiem geologii,
lecz w tym rzemioœle przedstawi³ siê jako mistrz. Teraz, gdy
odszed³, uzupe³ni³ poczet znamienitych badaczy Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego, obok Doktorowicza-Hrebnickiego, Czarnockiego, Michaela, Gaeblera i innych.
Janusz Jureczka
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