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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.

472

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 6, 2008

1Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ Górnoœl¹ski,
ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec



Literatura

BU£A Z. & KOTAS A. (red.) 1994 — Atlas geologiczny Górno-
œl¹skiego Zag³êbia Wêglowego, 1 : 100 000, czêœæ III. Mapy geolo-
giczno-strukturalne utworów karbonu produktywnego. PAE S.A.,
Warszawa.
DEMBOWSKI Z., KOTAS A. & MALCZYK W. 1964 — Identyfikacja
pok³adów wêgla w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym. Pr. Inst. Geol.,
Wyd. Geol.
KOTAS A. 1971 — Uwagi o metamorfizmie wêgla Zag³êbia Górno-
œl¹skiego. Zesz. Nauk. AGH, 292, Geologia 14: 7–24.
KOTAS A. 1972a — Wa¿niejsze cechy budowy geologicznej GZW na
tle pozycji tektonicznej i budowy g³êbokiego pod³o¿a utworów produk-
tywnych. [W:] Problemy geodynamiki i t¹pañ. Kom. Górn. PAN, 1.
KOTAS A. 1972b — Osady morskie karbonu górnego i ich przejœcie w
utwory produktywne Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Pr. Inst.
Geol., 61: 279–328.
KOTAS A. 1973 — Profil utworów paleozoicznych w otworach wiertni-
czych Sosnowiec IG-1 i Gocza³kowice IG-1. Kwart. Geol., 17: 626–627.
KOTAS A. 1974 — Projekt badañ g³êbokich poziomów karbonu pro-
duktywnego Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. CAG, Warszawa.
KOTAS A. 1977 — Lithostratigraphic Characteristics of the Carboni-
ferous in the Upper Silesian Coal Basin. [In:] Holub V.M. & Wagner
R.H. (eds.), Symposium on Carboniferous Stratigraphy, Praha.

KOTAS A. (red.) 1983 — Atlas geologiczny Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego, 1 : 100 000, czêœæ II. Mapy jakoœci wêgla. Wyd. Geol.
KOTAS A. 1985 — Structural evolution of the Upper Silesian Coal
Basin (Poland). 10. Congr. Int. Strat. Geol. Carbon, Madryt 1983,
Compt. Rend., 3: 459–469.
KOTAS A. (red.) 1994 — Coal-Bed Methane potential of the Upper
Silesian Coal Basin, Poland. Pr. Pañstw. Inst. Geol., 142.
KOTAS A. 1995 — Upper Silesian Coal Basin — lithostratigraphy and
sedimentologic-palegeographic development. [W:] Zdanowski A. &
¯akowa H. (eds.), The Carboniferous system in Poland. Pr. Pañstw.
Inst. Geol., 148.
KOTAS A. 2001 — Niektóre aspekty interpretacji gradientów doj-
rza³oœci termicznej osadów karboñskich. Mat. XXIV Symp. Geol.
Form. Wêgl. Polski. AGH, Kraków.
KOTAS A., KWARCIÑSKI J. & JURECZKA J. 1990 — Obliczenie
zasobów metanu w pok³adach wêgla Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego oraz ocena mo¿liwoœci jego pozyskania. CAG, Warsza-
wa.
KOTAS A. & MALCZYK W. 1972a — Seria paraliczna piêtra namuru
dolnego Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Pr. Inst. Geol., 61:
329–411.
KOTAS A. & MALCZYK W. 1972b — Górnoœl¹ska seria
piaskowcowa piêtra namuru górnego Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego. Pr. Inst. Geol., 61: 412–466.

Struktura prekambryjskiego pod³o¿a wschodniej czêœci bloku górnoœl¹skiego
(Brunovistulicum)

Zbigniew Bu³a1, Jerzy ¯aba2

Structure of the Precambrian basement of the eastern part of the Upper Silesian block
(Brunovistulicum). Prz. Geol., 56: 473–480.

A b s t r a c t. Two large, regional tectonic units, represented by Ma³opolska and Brunovistulicum
blocks (terrains) can be distinguished in the southern Poland. The Cracow–Lubliniec fault zone
forms their border. They vary both in the structures of the Precambrian basement and the Paleo-
zoic rock cover, which shows different paleogeographic-facies and paleotectonic development.
They are separated from the neighboring tectonic units by immense deep fault zones. Archean and
Early Proterozoic metamorphic rocks within the Rzeszotary horst (2.6–2.8 and 2.0 Ga) are the
oldest formations building the Brunovistulicum basement. Farther to the west, Precambrian
and Ediacaran anchimetamorphic siliclastics can be observed. Cadomian-Precambrian rocks
(640–545 Ma), which outcrop only near Brno, occur south and west of them. In the western part of

the Brunovisitulicum (the Western Sudetes) Variscan orthogneiss occurs. The age of its protholite varies vastly; from approximately 1020 Ma
through 680–570 Ma to approximately 520–500 Ma. Precambrian basement of the Brunovistulicum is heterogenic. Within the area of
Poland, it is formed by two fragments of the crust, represented by Karelian and Early Karelian rocks of the Rzeszotary horst and
Cadomian crystalline and anchimetamorphic rocks occurring west of Rzeszotary. Between them, two vast, connected together, magnetic

maxima in the vicinity of Tychy and Jordanów can be observed in a magnetic field image �Z. The origin of those anomalies is related to
the occurrence of gabbro, diabase and/or ultrabasite (ophiolite) rocks. Referring to the earlier concepts, it may be currently assumed that
the anomaly axis Tychy–Jordanów determines the course of the contact zone (ophiolite suture zone) between the two fragments of the
crust of different ages, building the basement of Brunovistulicum: the Archean — Lower Proterozoic (Karelian) and the Upper Protero-
zoic (Cadomian) formations.

Keywords: Archean — Lower Proterozoic (Karelian) formations, anchimetamorphic Ediacaran formations, crystalline formations of
the Upper Proterozoic, Cadomian externides and internides, Tychy–Jordanów ophiolite suture zone, Cracow–Lubliniec fault zone,
Brunovistulicum basement

Jednostka tektoniczna zbudowana ze ska³ prekambryj-
skich, na której w okresie póŸniejszym rozwinê³o siê Gór-
noœl¹skie Zag³êbie Wêglowe (GZW), jest ró¿nie
definiowana i nazywana przez poszczególnych autorów;
bywa ona okreœlana jako: kra cieszyñska (Bukowy, 1964);
masyw lub blok górnoœl¹ski (Bukowy, 1972, 1982, 1984;
Kotas, 1972, 1982); Bruno-Vistulicum (Dudek, 1980) i

masyw Brunnii–Górnego Œl¹ska, dzielony na segmenty
Brunnii i Górnego Œl¹ska (Kotas, 1985a, b). Bu³a i ¯aba
(2005) — zgodnie z propozycj¹ Dudka (1980) — dla jed-
nostki tej przyjêli nazwê Brunovistulicum, a wyró¿nione
przez Kotasa (1985a, b) segmenty Brunnii i Górnego
Œl¹ska okreœlili odpowiednio jako blok Brna i blok górno-
œl¹ski.

Na istnienie œcis³ych zwi¹zków miêdzy tektogenez¹
GZW a budow¹ jego prekambryjskiego pod³o¿a wielokrot-
nie wskazywa³ Kotas (1972, 1982, 1985a, b). Autor ten w
swych pracach przedstawi³ i przedyskutowa³ — na podsta-
wie istniej¹cych wówczas danych — podzia³ (strukturê)

473

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 6, 2008

Z. Bu³a J. ¯aba


