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Kazimiera Lendzion 1929–2015
Kazimiera Lendzion urodzi³a siê w styczniu 1929 r. w
Ciechanowie. Wraz z rodzicami i starsz¹ siostr¹ spêdzi³a
tam pierwsze 10 lat ¿ycia, a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej. Ca³a rodzina przenios³a siê wówczas do Rembertowa
pod Warszaw¹, gdzie w 1944 r. Kazimiera ukoñczy³a szko³ê
podstawow¹. Natomiast do szko³y œredniej uczêszcza³a w
Warszawie, a œwiadectwo dojrza³oœci otrzyma³a w 1950 r.
w liceum przy ulicy Kawêczyñskiej. W tym samym roku
rozpoczê³a studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukoñczy³a je w 1955 r., uzyskuj¹c tytu³
magistra geologii stratygraficznej. W sierpniu tego roku
z³o¿y³a podanie o pracê w Instytucie Geologicznym i zosta³a przyjêta do Zak³adu Geologii Ni¿u.
W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci naukowej, pod
kierunkiem profesora W³adys³awa Po¿aryskiego (ówczesnego kierownika zak³adu), zajmowa³a siê opracowaniem
utworów kredy górnej oraz badaniami regionalnymi w
obni¿eniu podlaskim i pó³nocnej czêœci wyniesienia hrubieszowsko-³ukowskiego, gdzie nadzorowa³a prace geofizyczne i g³êbokie otwory wiertnicze. Po piêciu latach pracy
by³a ju¿ autork¹ kilkunastu opracowañ, co niew¹tpliwie
œwiadczy³o o jej pracowitoœci i g³êbokim zaanga¿owaniu w
problematykê badawcz¹. Na pocz¹tku lat 60. XX w. oprócz
badañ regionalnych, w zwi¹zku z nap³ywem du¿ej iloœci
materia³ów z utworów starszego paleozoiku, rozpoczê³a
opracowywanie utworów kambru z obszaru platformowego Polski. W tym okresie specjalizowa³a siê te¿ w zagadnieniach biostratygrafii i litostratygrafii kambru oraz warstw
przejœciowych miêdzy kambrem a wendem oraz kambrem
i ordowikiem. We wrzeœniu 1962 r. zosta³a powo³ana przez
Radê Naukow¹ IG na stanowisko adiunkta naukowo-badawczego. Kazimiera Lendzion by³a tak¿e autork¹
i wspó³autork¹ projektów badañ geologicznych prowadzonych dla okreœlenia perspektyw ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze platformowym Polski oraz geologicznych dokumentacji wynikowych g³êbokich otworów
wiertniczych, jak równie¿ regionalnych monografii geologiczno-prognostycznych. W 1965 r. jej dorobek naukowy
obejmowa³ ponad 30 opracowañ, w tym 10 opublikowanych, ³¹cznie z wydanym w Moskwie artyku³em na temat
kambru i prekambru Polski. Stopieñ naukowy doktora nauk
przyrodniczych uzyska³a w 1968 r. na podstawie rozprawy
„Stratygrafia kambru dolnego na obszarze Podlasia”.
Kolejny stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk

przyrodniczych otrzyma³a 17 lat póŸniej w 1985 r. na podstawie ogólnego dorobku naukowego i przed³o¿onej rozprawy habilitacyjnej pod tytu³em „Biostratygrafia osadów
kambru w polskiej czêœci platformy wschodnioeuropejskiej”. W marcu 1987 r. zosta³a mianowana na stanowisko
docenta.
Kazimiera Lendzion w trakcie 45 lat pracy w instytucie
(1955–1999) pozosta³a „wierna” badaniom geologii strukturalnej Ni¿u Polskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem
stratygrafii utworów kambru oraz ocenie perspektyw wystêpowania wêglowodorów. Mo¿na z pewnoœci¹ stwierdziæ,
¿e jej wk³ad w rozpoznanie utworów kambru jest ponadczasowy. Po opisane przez ni¹ dziesi¹tki kilometrów rdzeni po dzieñ dzisiejszy siêgaj¹ geolodzy, którzy zajmuj¹
siê problematyk¹ utworów paleozoiku Ni¿u. Jej pokaŸny
dorobek naukowy obejmuje ponad 70 publikacji oraz ok.
70 prac archiwalnych. Da³a siê poznaæ jako osoba skromna, ¿yczliwa. Mia³a zawsze pozytywny stosunek do otoczenia, zw³aszcza m³odszych pracowników. Cechowa³o j¹
równie¿ specyficzne, dyskretne poczucie humoru, a na jej
twarzy bardzo czêsto rysowa³ siê delikatny uœmiech.
Zmar³a w Rembertowie 23 grudnia 2015 r.
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