
wapieni jurajskich i proponuj¹c klasyfikacjê stopnia ich
lityfikacji. Pojawi³y siê liczne Jego prace poœwiêcone
wapieniom mikrytowym, wœród których na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ rozwa¿ania na temat ich genezy na tle
badañ mikrostrukturalnych, z wykorzystaniem rzadko
wówczas stosowanej w badaniach surowcowych mikro-
skopii elektronowej. Podsumowaniem kilkuletnich stu-
diów jest monograficzna praca Profesora dotycz¹ca
wapieni jury œwiêtokrzyskiej jako surowca do produkcji
kredy technicznej. Dalsze Jego prace badawcze wi¹¿¹ siê z
piaskowcami karpackimi, gdzie ocenia potencja³ surowco-
wy piaskowców kroœnieñskich okolic Bóbrki i cergow-
skich z serii grybowskiej. Bardzo interesuj¹ce s¹
obserwacje Profesora dotycz¹ce spoiw wêglanowych w
grubo³awicowych piaskowcach karpackich. W pracy
poœwiêconej piaskowcom konkrecyjnym wykazuje wp³yw
obecnoœci krystalicznego spoiwa kalcytowego na sk³ad
mineralny piaskowców, a co za tym idzie, zmiany ich
pozycji w klasyfikacji genetycznej. Podsumowaniem tych
rozwa¿añ jest praca poœwiêcona genezie wêglanowych
spoiw w grubo³awicowych piaskowcach jednostki œl¹skiej,
a jej uzupe³nieniem — publikacja, wspólna ze œp. Profe-
sorem Tadeuszem Wieserem, na temat sk³adu matrix w
grubo³awicowych piaskowcach istebniañskich.

Szko³a stworzona przez Profesora charakteryzowa³a
sie tym, ¿e badania o charakterze podstawowym skierowa-
ne by³y ku problematyce poszukiwañ z³ó¿ surowców skal-
nych, ich rozpoznawania, oceny i ochrony. Da³ podstawy
metodyczne pracom wykonywanym przez kr¹g
zwi¹zanych z katedr¹ uczniów, a tak¿e licznych studentów
wykonuj¹cych prace dyplomowe. Wypromowa³ 3 dokto-
rów i 77 magistrów in¿ynierów.

Profesor lubi³ dydaktykê. Wyk³ada³ g³ównie na wy¿-
szych latach studiów, przede wszystkim przedmioty zwi¹zane
z surowcami skalnymi. Prowadzi³ wyk³ady na macierzy-
stym wydziale oraz na wydzia³ach: Górniczym, Wiertni-
czym i Geodezji Górniczej AGH, jak równie¿ na Wydziale
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego. Zawsze jed-
nak najwa¿niejsza by³a dla niego powsta³a razem z katedr¹
Sekcja Surowców Skalnych. To z tej sekcji wywodzili siê
dyplomanci, to dla tych studentów prowadzi³ podstawowy
wyk³ad z geologii z³ó¿ surowców skalnych, z nimi te¿, przez
wiele lat, odbywa³ praktyki terenowe w kamienio³omach
Dolnego Œl¹ska, Karpat i Gór Œwiêtokrzyskich. WyraŸnie
odradza³ siê w trakcie ich trwania. Zapomina³ o dolega-
j¹cych mu od m³odzieñczych lat k³opotach zdrowotnych.
Pe³en zapa³u, ze œpiewem, jak za czasów, gdy wystêpowa³
w chórze Filharmonii Krakowskiej, zatraca³ siê w geologii.

By³ dla nas wzorem rzetelnoœci w badaniach nauko-
wych i uczciwoœci ¿yciowej. Mia³ jednoznaczne pogl¹dy
polityczne. Wiedzieliœmy, ¿e mo¿na mu ufaæ i liczyæ na
jego pomoc. Wiedzieli te¿ o tym studenci, których jako
prodziekan wyci¹ga³ z milicyjnych ³apanek w trakcie mar-
cowych manifestacji. W stanie wojennym, gdy trudno by³o
przewidzieæ przysz³oœæ, zawsze pomocny, proponowa³
zagro¿onym schronienie w swoim karpackim domu.

Profesor Czes³aw Peszat spocz¹³ w grobie na szczycie
wzgórza wiejskiego cmentarza po³o¿onego pomiêdzy
ulubionymi przez niego Karpatami i Górami Œwiêtokrzyski-
mi. By³ znakomitym geologiem, nauczycielem, wycho-
wawc¹ wielu pokoleñ znawców surowców skalnych, którym
przekaza³ swoje pasje badawcze i umiejêtnoœci prowadze-
nia badañ naukowych.

Jan Bromowicz
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Recenzowana praca zosta³a opublikowana na zamówienie
ministra œrodowiska, ze œrodków Narodowego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Autorami s¹ pracownicy
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, w tym Oddzia³u Geolo-
gii Morza oraz Instytutu Budownictwa Wodnego PAN i Przedsiê-
biorstwa Badawczego GEOSTAB, we wspó³pracy z wieloma
specjalistami z zakresu geologii in¿ynierskiej i budownictwa
(œrodowisko naukowe i praktycy).

Autorzy za³o¿yli, ¿e celem dzie³a jest okreœlenie wytycz-
nych do prowadzenia badañ i dokumentowania geologiczno-in¿y-
nierskiego, zakresu badañ ukierunkowanych na posadowienie
ró¿nych budowli morskich i zabezpieczeñ brzegu oraz wypra-
cowanie metodyki badañ geologiczno-in¿ynierskich w specy-
ficznych uwarunkowaniach dna i brzegu morskiego. Praca z
za³o¿enia ma charakter poradnika, w którym scharakteryzowa-
no obiekty zlokalizowane w strefie brzegowej i na morzu. Po
ogólnej charakterystyce rzeŸby dna i osadów wystêpuj¹cych w
polskiej strefie brzegowej zosta³y przedstawione klasyfikacje
brzegów morskich i ich zagro¿enia. Nastêpnie opisano budowle
morskie: portowe, stoczniowe, specjalne, a tak¿e formy wiatro-
we, platformy i boje oraz ruroci¹gi podmorskie. Scharakteryzo-
wano tak¿e budowle ochrony brzegów morskich: wa³y, opaski,
ostrogi, progi.

W kolejnych rozdzia³ach autorzy przedstawili problemy
zwi¹zane z klasyfikacjami geotechnicznymi gruntów oraz zakres
badañ geologiczno-in¿ynierskich: terenowych i laboratoryjnych,
z uwzglêdnieniem specyfiki gruntów brzegowych i podmorskich
oraz warunków pracy obiektów budowlanych. Krótko opisano
problemy zagospodarowania obszarów morskich i strefy brzego-
wej w aspekcie ochrony œrodowiska oraz za³o¿enia, kierunki
wykorzystania i mo¿liwoœci realizacji monitoringu strefy brzego-
wej. Cennym uzupe³nieniem s¹ przyk³ady realizacji inwestycji
budowlanych na morzu (platforma wiertnicza, ruroci¹g podmor-
ski) oraz w strefie przybrze¿nej (boje cumowniczo-przelewowe,
g³êbokowodny terminal kontenerowy, zabezpieczenia i odbudo-
wa zboczy klifowych). Ca³oœæ wieñcz¹ wykazy i spisy aktów
prawnych obowi¹zuj¹cych w budownictwie morskim, norm i
przedmiotowej literatury, wg stanu na koniec roku 2008. Praca
zosta³a bardzo dobrze zilustrowana (rysunki, schematy, mapy,
fotografie, przekroje geologiczno-in¿ynierskie) i uzupe³niona ze-
stawieniami tabelarycznymi. Trudne i z³o¿one problemy zwi¹-
zane z rozpoznaniem i dokumentowaniem warunków posadowie-
nia obiektów budowlanych w specyficznym œrodowisku wod-
no-gruntowym przedstawiono w sposób przejrzysty i czytelny.

W moim przekonaniu autorzy osi¹gnêli za³o¿one cele, a poradnik
powinien znaleŸæ odbiorców u specjalistów zajmuj¹cych siê tymi
zagadnieniami oraz byæ wykorzystany w procesie edukacji geo-
logów specjalizuj¹cych siê w geologii in¿ynierskiej i na kierun-
kach zwi¹zanych z budownictwem wodnym. Prezentowane dzie³o
stanowi cenn¹ pozycjê i zas³uguje na upowszechnienie w œrodo-
wisku geologów oraz projektantów obiektów hydrotechnicznych
i zabezpieczeñ brzegu morskiego.

Andrzej Szczepañski
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