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(1930 – 2008)

13 sierpnia 2008 r. na cmentarzu w Goszczy pod Proszowicami po¿egnaliœmy zmar³ego w dniu 9 sierpnia prof. dr hab. Czes³awa Peszata, kierownika Katedry Z³ó¿ Surowców Skalnych Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH, nauczyciela akademickiego kilku pokoleñ polskich geologów z³o¿owych,
prodziekana Wydzia³u Geologiczno-Poszukiwawczego w latach
1968–1971, wieloletniego cz³onka Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
Czes³aw Peszat urodzi³ siê 7 maja 1930 r. w Kêtach. Jeszcze
jako student Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jagielloñskiego, w roku 1952 rozpocz¹³ pracê w Katedrze Z³ó¿
Surowców Skalnych, której poœwiêci³ ca³e swoje zawodowe ¿ycie.
Po przejœciu kolejnych szczebli rozwoju naukowego, w 1971 roku,
obj¹³ Katedrê i prowadzi³ j¹ przez prawie 25 lat. Przez ca³y ten czas
kierowa³ te¿ zwi¹zan¹ z Katedr¹ specjalnoœci¹ zwan¹ Sekcj¹ Surowców Skalnych. W ci¹gu tego æwieræwiecza Katedra i specjalnoœæ zmienia³y swój status w trakcie ró¿nych zmian organizacyjnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym, który po zmianie nazwy sta³ siê Wydzia³em Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska.
Profesor pozostawi³ po sobie ponad 70 wa¿nych publikacji.
Pierwsze trzy ukaza³y siê w roku 1959. Dwie z nich zwi¹zane s¹
z regionami geologicznymi Polski, którym poœwiêci³ wiêkszoœæ
swoich póŸniejszych prac. By³y to Góry Œwiêtokrzyskie, gdzie
opisa³ rozwój utworów keloweju i Karpaty, w których zajmowa³ siê
wapieniami cieszyñskimi. Trzecia z wymienionych prac: Materia³y do poznania procesu dolomityzacji wapienia wêglowego
antykliny Dêbnika jest typowa dla metodycznych poczynañ Profesora. Wykorzystuje on w niej bogate materia³y badañ terenowych zebrane w trakcie przygotowywanej pod kierunkiem prof. dra
hab. Mariana Ksi¹¿kiewicza pracy magisterskiej oraz wyniki badañ
petrograficznych wykonanych na próbkach pobranych ze szczegó³owo profilowanych ods³oniêæ. Tak¹ metodykê zastosowa³ w obronionej na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w roku
1962, pracy doktorskiej Litologia jurajskich ska³ wêglanowych
po³udniowo-wschodniej czêœci obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich,
której promotorem by³ prof. dr hab. Marian Kamieñski, a tak¿e
przedstawionej na tym samym Wydziale w roku 1968 pracy habilitacyjnej Rozwój litologiczny i warunki sedymentacji wapieni cieszyñskich. Obydwie te prace, opublikowane w znacz¹cych dla polskiej geologii czasopismach, by³y poprzedzone szeregiem opracowañ dotycz¹cych fragmentów przedstawionych w nich zagadnieñ,

poszerzonych o problematykê surowcow¹ zwi¹zan¹ z w³aœciwoœciami opisywanych ska³, jak te¿ i mo¿liwoœciami ich surowcowego
wykorzystania. W tym okresie dzia³alnoœci naukowej Profesor
Czes³aw Peszat zajmowa³ siê równie¿ piaskowcami i surowcami
skaleniowymi. By³ wspó³autorem prac dotycz¹cych klasyfikacji
piaskowców karpackich oraz monograficznych opracowañ piaskowców grodziskich i godulskich, a tak¿e pracy oceniaj¹cej surowcow¹ wartoœæ arkozy kwaczalskiej.
Publikacje Profesora z tego okresu, dotycz¹ce zarówno wapieni górnojurajskich z obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich jak i karpackich wapieni cieszyñskich, maj¹ charakter nowatorski z uwagi
na zastosowan¹ metodykê. Nale¿y on do prekursorów w zakresie
interpretacji zmiennoœci szczegó³owych profili ods³oniêæ: zarówno pod k¹tem analizy warunków sedymentacji, jak te¿ i oceny
mo¿liwoœci wykorzystania surowcowego ich sk³adników. S¹ to
pocz¹tki silnie dziœ rozwiniêtej sedymentologii, któr¹ Profesor ³¹czy³ z elementami petrografii, ze szczególnym uwzglêdnieniem
zmiennoœci sk³adu mineralnego badanych ska³. By³ twórc¹ pierwszego, szczegó³owego modelu pocz¹tku sedymentacji fliszowej
basenu œl¹skiego.
Ju¿ jako samodzielny pracownik nauki, z pocz¹tkiem lat siedemdziesi¹tych, wyda³ szereg prac poœwieconych surowcom skalnym. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tu praca dotycz¹ca zmiennoœci w³asnoœci technicznych piaskowców Gór Œwiêtokrzyskich,
w której zastosowa³, debiutuj¹ce w owych latach w geologii, metody matematyczne z elementami rachunku prawdopodobieñstwa.
Druga po³owa lat siedemdziesi¹tych to bardzo intensywna
dzia³alnoœæ naukowa Profesora. Prowadzi w tych latach bardzo
dynamiczne badania surowcowe, które zaowocowa³y opracowaniem mapy surowców skalnych Karpat, a tak¿e ocen¹ surowcow¹
dolomitów dewoñskich Gór Œwiêtokrzyskich. Wyniki tych prac
zosta³y przedstawione w du¿ych redagowanych przez Profesora
pracach monograficznych, oceniaj¹cych znaczenie surowcowe
piaskowców karpackich i dewoñskich ska³ wêglanowych Gór
Œwiêtokrzyskich. Ta dzia³alnoœæ Profesora mia³a niew¹tpliwy
wp³yw na ostateczne ustalenia metodyczne zasad wykonywania
w naszym kraju map geologiczno-surowcowych. Trzeba tu podkreœliæ, ¿e w tych kartograficznych opracowaniach surowcowych
du¿¹ wagê przyk³adano do problematyki ochrony œrodowiska, której znaczenie w tych czasach stawa³o siê coraz wa¿niejsze. Kontynuowane w dalszych latach pod kierunkiem Profesora Peszata
prace w zakresie kartograficznej oceny mo¿liwoœci wykorzystania
surowców skalnych zaowocowa³y w formie Atlasu geologicznosurowcowego województwa kroœnieñskiego. By³y one okazj¹ do
zebrania materia³ów Ÿród³owych dla wielu publikacji Profesora,
poœwiêconych piaskowcom karpackim. Spoœród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguje praca stanowi¹ca opis przemian diagenetycznych piaskowców cergowskich, inicjuj¹ca szeroko dziœ rozwiniête badania w tym zakresie, zw³aszcza zwi¹zane z w³asnoœciami
zbiornikowymi piaskowców fliszowych. W kilku pracach z tamtych lat Profesor rozwa¿a³ te¿ problematykê zwi¹zków pomiêdzy
wykszta³ceniem litologicznym piaskowców a ich w³aœciwoœciami
fizyczno-mechanicznymi wp³ywaj¹cymi na mo¿liwoœci ich stosowania. Z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych Profesor powróci³
z badawczymi zainteresowaniami w Góry Œwiêtokrzyskie, analizuj¹c warunki wystêpowania unikatowo czystych wapieni jurajskich i proponuj¹c klasyfikacjê ich stopnia lityfikacji. Badania
w tym okresie by³y jego odpowiedzi¹ na silny wzrost zainteresowania czystymi wapieniami o niewielkim stopniu lityfikacji. Pojawi³y siê liczne prace Profesora poœwiêcone wapieniom mikrytowym, wœród których na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rozwa¿ania
na temat ich genezy na tle badañ mikrostrukturalnych, z wyko-
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rzystaniem rzadko wówczas stosowanej w badaniach surowcowych mikroskopii elektronowej. Podsumowaniem kilkuletnich
badañ by³a monograficzna praca Profesora dotycz¹ca wapieni jury
œwiêtokrzyskiej jako surowca do produkcji kredy technicznej.
Dalsze prace badawcze Profesora wi¹za³y siê z piaskowcami karpackimi, gdzie oceni³ mo¿liwoœci surowcowe piaskowców kroœnieñskich okolic Bóbrki i cergowskich z serii grybowskiej. Bardzo
interesuj¹ce s¹ obserwacje Profesora dotycz¹ce spoiw wêglanowych w grubo³awicowych piaskowcach karpackich. W pracy
poœwieconej piaskowcom konkrecyjnym wykaza³ wp³yw obecnoœci krystalicznego spoiwa kalcytowego na sk³ad mineralny
piaskowców i – 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 – praca wspólna ze
œp. Profesorem Tadeuszem Wieserem na temat sk³adu spoiwa
w grubo³awicowych piaskowcach istebniañskich.
Profesor Czes³aw Peszat stworzy³ szo³ê, w której badania
o charakterze podstawowym skierowane by³y ku problematyce
poszukiwañ z³ó¿ surowców skalnych, ich rozpoznawania, oceny
i ochrony. Da³ podstawy metodyczne dla prac wykonywanych
przez kr¹g zwi¹zanych z Katedr¹ uczniów, a tak¿e licznych studentów wykonuj¹cych prace dyplomowe. Koniecznymi elementami tych prac by³o wykonanie mapy geologicznej, choæby niewielkiego fragmentu terenu, szczegó³owych profili ods³oniêæ
pozwalaj¹cych na w³aœciwe opróbowanie serii skalnych oraz badania laboratoryjne, zwykle obejmuj¹ce obserwacje mikroskopowe i oznaczenia sk³adu chemicznego lub w³aœciwoœci fizycznomechanicznych ska³. Bardzo bola³ nad koniecznoœci¹ zmniejszenia zakresu tych prac w zwi¹zku ze zmianami programowymi
ograniczaj¹cymi czas trwania praktyki dyplomowej. By³ przekonany o wadze umiejêtnoœci prowadzenia prac terenowych przez
geologów z³o¿owych, a potwierdzeniem jego racji byli liczni wychowankowie Sekcji osi¹gaj¹cy sukcesy w zawodzie tak w kraju,
jak i zagranic¹. Wypromowa³ trzech doktorów i 77 magistrów
in¿ynierów.
Profesor lubi³ dydaktykê. Wyk³ada³ g³ównie na wy¿szych latach studiów, przede wszystkim przedmioty zwi¹zane z surowcami skalnymi. Prowadzi³ wyk³ady nie tylko na macierzystym
wydziale, ale te¿ na wydzia³ach: Górniczym, Wiertniczym i Geodezji Górniczej, mia³ równie¿ wyk³ady dla studentów Wydzia³u
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego, ale zawsze 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 terenow¹ praktykê w kamienio³omach Dolnego Œl¹ska, Karpat i Gór Œwiêtokrzyskich. W wyk³adach szczególnie lubi³ zagadnienia zwi¹zane
z aktualnie prowadzonymi badaniami, chêtnie dyskutuj¹c ich wyniki. Nie zdarza³o mu siê opuszczaæ wyk³adów, bardzo Ÿle znosi³,
gdy robili to studenci, chocia¿ zdarza³o siê to rzadko. Nie mia³ te¿
zwyczaju, nawet gdy bardzo Ÿle siê czu³, mimo propozycji zast¹pienia przez adiunktów, rezygnowaæ z zajêæ. Przy bardzo silnej
chrypce, u¿ywa³ mikrofonu. Egzamin u Profesora nie by³ ³atwy.
Zawsze by³ ustny i zaczyna³ siê od zagadnieñ bardzo ogólnych,
a egzaminator by³ surowy. Po przejœciu tej pierwszej czêœci stawa³
siê bardziej przystêpny, a przy zagadnieniach szczegó³owych
egzamin przeradza³ siê w dyskusjê. Profesor nie ukrywa³ radoœci
pytaj¹c dobrze przygotowanych studentów.
Praktyki prowadzone przez Profesora by³y zawsze doskonale
przygotowane. WyraŸnie odradza³ siê w trakcie ich trwania. Zapomina³ o dolegaj¹cych mu od m³odzieñczych lat k³opotach zdrowotnych, pe³en zapa³u, ze œpiewem, jak za czasów, gdy wystêpowa³ w chórze Krakowskiej Filharmonii, zatraca³ siê w geologii.
Studenci to doceniali. Widaæ by³o przejawy ich autentycznej
wdziêcznoœæ spontanicznie wyra¿ane Profesorowi po zakoñczeniu
praktyki.

Profesor Czes³aw Peszat mia³ zdecydowane zasady i wedle
nich postêpowa³. Gdy by³ przekonany o swoich racjach, umia³ ich
broniæ czêsto prawie samotnie i ze stratami dla siebie, ale z zyskiem w postaci szacunku u swoich pracowników. 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 marcowych
manifestacji. W stanie wojennym, gdy trudno by³o przewidzieæ
przysz³oœæ, zawsze pomocny, proponowa³ zagro¿onym schronienie w swoim karpackim domu.
W pochmurny sierpniowy dzieñ po¿egnaliœmy Profesora
Czes³awa Peszata na szczycie wzgórza wiejskiego cmentarza w
Goszczy, sk¹d przy dobrej pogodzie widaæ ulubione przez niego
Karpaty i Góry Œwiêtokrzyskie, po¿egnaliœmy znakomitego geologa, nauczyciela, wychowawcê wielu pokoleñ specjalistów od
surowców skalnych. Pozostaje nam przekazana przez niego
wiedza, wzory postêpowania i zasady, które przejêliœmy i którym
bêdziemy wierni.
Jan Bromowicz
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