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Adam Kotas (1931–2007), absolwent
Wydzia³u Geologiczno-Poszukiwawcze-
go AGH, zwi¹za³ siê z regionem górno-
œl¹skim tu¿ po zakoñczeniu studiów w
1955 r. Geologi¹ tego regionu i jego pod-
stawowym surowcem — wêglem ka-
miennym, zajmowa³ siê przez nastêpne
pó³ wieku, w tym ponad trzydzieœci lat
jako pracownik Oddzia³u Górnoœl¹skie-

go Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
W pierwszych latach swojej pracy Adam Kotas poszu-

kiwa³, rozpoznawa³ i dokumentowa³ z³o¿a wêgla kamien-
nego oraz korelowa³ i identyfikowa³ pok³ady wêgla GZW.
Bra³ udzia³ w przygotowaniu monumentalnej pracy
poœwiêconej pok³adom wêgla w Zag³êbiu Górnoœl¹skim
(Dembowski i in., 1964). W opracowaniu tym, zawie-
raj¹cym detaliczn¹ korelacjê setek otworów wiertniczych,
po raz pierwszy dokonano korelacji utworów paralicznych
karbonu z zachodnich i wschodnich rejonów zag³êbia.
Wiedza nabyta w trakcie wieloletnich badañ pok³adów
wêgla zosta³a spo¿ytkowana do opracowania kolejnej
monografii dotycz¹cej karbonu GZW, wydanej w 1972 r.
(Kotas, 1972b; Kotas & Malczyk, 1972a, 1972b). Do dziœ
stanowi ona skarbnicê wiedzy o tych utworach w poszcze-
gólnych regionach zag³êbia, szczególnie czêœci poœwiêco-
ne przejœciu osadów morskich w produktywne oraz
charakterystyce serii paralicznej i górnoœl¹skiej serii pias-
kowcowej. Na pocz¹tku lat 1970. Adam Kotas projektowa³
i dokumentowa³ równie¿ dwa g³êbokie wiercenia, Sosno-
wiec IG-1 i Gocza³kowice IG-1, które wci¹¿ s¹ fundamen-
tem rozpoznania pod³o¿a karbonu w zag³êbiu (Kotas,
1973). Podstaw¹ do tworzonych wtedy projektów badañ
by³a opracowana przez Adama Kotasa w 1967 r. mapa geo-
logiczna zag³êbia (niepublikowana), na której po raz
pierwszy zosta³y wykartowane jego po³udniowe granice.
Mapa ta by³a równie¿ podstaw¹ do opracowania najwa¿-
niejszego projektu w karierze zawodowej Adama Kotasa

— Projektu badañ g³êbokich poziomów karbonu produk-
tywnego GZW (Kotas, 1974), w ramach którego w new-
ralgicznych obszarach zag³êbia odwiercono najpierw 16,
a potem dodatkowo 8 otworów wiertniczych. Nadal s³u¿¹
one jako materia³ podstawowy do ró¿nych badañ geolo-
gicznych.

Wyniki licznych prac porównawczych oraz regional-
nych analiz stanowi³y podstawê do wykonania przez Ada-
ma Kotasa wielu syntetycznych opracowañ dotycz¹cych
budowy geologicznej zag³êbia, jego pozycji geotektonicz-
nej i ewolucji strukturalnej oraz zagadnieñ litostratygra-
ficznych i paleogeograficznych utworów karbonu (m.in.
Kotas 1972a, 1977, 1985, 1994, 1995). Równolegle zajmo-
wa³ siê On równie¿ tematyk¹ z³o¿ow¹, w tym zw³aszcza
metamorfizmem wêgla (Kotas, 1971), oraz regionalnymi
zmianami jakoœci pok³adów wêgla. Wyniki tych badañ
przedstawi³ na mapach Atlasu geologicznego Górnoœl¹skie-
go Zag³êbia Wêglowego (Kotas, 1983). Przez wiele lat kie-
rowa³ szeroko zakrojonymi pracami zespo³owymi dotycz¹-
cymi nowego ujêcia kartograficznego struktury utworów
karbonu w zag³êbiu (Bu³a & Kotas, 1994).

W 1989 r. Adam Kotas zaj¹³ siê problematyk¹ wystêpo-
wania metanu w pok³adach wêgla z punktu widzenia ame-
rykañskich technologii jego pozyskania. W nastêpnych
latach kierowa³ miêdzy innymi pracami maj¹cymi na celu
dokonanie pierwszej oceny zasobów tego gazu (Kotas i in.,
1990) oraz wydanie pakietów informacyjnych dla zagra-
nicznych inwestorów. Podsumowanie prac zawar³ w mono-
graficznym opracowaniu dotycz¹cym wystêpowania metanu
pok³adów wêgla w GZW (Kotas, 1994). Do osi¹gniêæ w tej
dziedzinie dzia³alnoœci Adama Kotasa nale¿y te¿ zaliczyæ
znacz¹cy udzia³ w projektowaniu i dokumentowaniu otwo-
rów badawczych odwiercanych w GZW przez du¿e koncer-
ny amerykañskie w celu rozpoznania potencjalnych z³ó¿
metanu pok³adów wêgla i mo¿liwoœci jego pozyskania.

Pod koniec swojego ¿ycia mimo postêpuj¹cej choroby
nadal prowadzi³ dzia³alnoœæ naukow¹. Zajmowa³ siê g³ównie
tematyk¹ dojrza³oœci termicznej osadów karboñskich,
wyg³asza³ na ten temat referaty, niestety, z wyj¹tkiem jedne-
go rozszerzonego streszczenia (Kotas, 2001), prac tych nie
zdo³a³ opublikowaæ.
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Tegoroczne Œwiêto Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Oddziale Górnoœl¹skim w Sosnowcu po³¹czone
by³o z uroczyst¹ sesj¹ naukow¹ poœwiêcon¹ Adamowi Kotasowi — wybitnemu geologowi, znawcy regionu Górno-
œl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. ¯ycie i dzia³alnoœæ naukow¹ Adama Kotasa przedstawiono na ³amach Przegl¹du

Geologicznego w 2007 r. (str. 310–311), dlatego w tym zeszycie teksty wyg³aszanych na sesji referatów, zwi¹zane z
wybranymi kierunkami dzia³alnoœci Adama Kotasa, poprzedzono jedynie krótkim wprowadzeniem do Jego prac i
badañ naukowych.
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