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Kazimierz Dziedzic 1925–2016
Kazimierz Dziedzic urodzi³ siê w Zmiennicy k. Brzozowa, roponoœnym i niezwykle malowniczym rejonie Podkarpacia. Tam spêdzi³ dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoœæ,
obcuj¹c z przyrod¹, która przez ca³e ¿ycie by³a obiektem
Jego zainteresowania i fascynacji. Do gimnazjum uczêszcza³ w Brzozowie, lecz po ukoñczeniu II klasy w 1939 r.
edukacja ta zosta³a przerwana przez wybuch wojny. Po
latach uzna³, ¿e nauce w brzozowskim gimnazjum zawdziêcza ukszta³towanie umys³u, charakteru i rozwiniêcie
zdolnoœci oraz wpojenie odpowiedzialnoœci.
Ca³¹ wojnê spêdzi³ na Podkarpaciu. Jako nastolatek
pomaga³ w gospodarstwie siostry, która mieszkaj¹c wraz
z mê¿em w odleg³ym przysió³ku Bukowskie Góry, przechowywa³a ¯ydów. Jako nastolatek dwukrotnie przeprowadza³ ukrywaj¹cych siê przez góry do Krosna, sk¹d mogli
uciekaæ dalej. Za pierwszym razem by³ przewodnikiem dla
m³odego ch³opaka, za drugim – kobiety z dzieckiem. PóŸniej Kazimierz sam musia³ uciekaæ przed wywiezieniem na
roboty do Niemiec. Znalaz³ schronienie i pracê u swojego brata Adama, który by³ ksiêdzem. Jednak nied³ugo
potem obaj byli zmuszeni do ucieczki przed rzezi¹ z r¹k
Ukraiñców.
Po zakoñczeniu wojny Kazimierz Dziedzic wznowi³
edukacjê w klasie humanistycznej w liceum w Brzozowie.
Zaliczono Mu naukê na tajnych kompletach w czasie okupacji i w 1946 r. zda³ maturê. W tym samym roku wyjecha³
do Wroc³awia, gdzie pocz¹tkowo pracowa³ w PaFaWagu,
a podczas kampanii cukrowniczych jako rachmistrz w
cukrowni na So³tysowicach. Wkrótce podj¹³ studia geologiczne na Uniwersytecie Wroc³awskim i jeszcze w czasie
ich trwania, w 1952 r., zosta³ tam zatrudniony. Z uczelni¹
wroc³awsk¹ zwi¹za³ siê na ca³e ¿ycie, przeszed³ wszystkie
stopnie kariery akademickiej – od zastêpcy asystenta po
profesora zwyczajnego – i piastowa³ bardzo zaszczytne
funkcje.
By³ badaczem o bardzo szerokim spojrzeniu, ³¹cz¹cym
pasjê i ogromn¹ wiedzê geologiczn¹ z du¿¹ wyobraŸni¹
oraz odwag¹ formu³owania nowych koncepcji naukowych.
Opublikowa³ ok. 50 prac z zakresu sedymentologii, wulkanologii, geochemii, tektoniki i geologii surowcowej. Jest
te¿ autorem licznych niepublikowanych opracowañ i ekspertyz.
Profesor Kazimierz Dziedzic by³ znawc¹ ska³ m³odszego paleozoiku Sudetów. Szczegó³owo opisa³ i zrekonstruowa³ warunki sedymentacji ska³ karbonu górnego i permu
dolnego, ich paleogeografiê oraz przeprowadzi³ korelacjê
wydzieleñ litostratygraficznych. Podkreœla³ rolê diastrofizmu w formowaniu siê tych ska³, a jednoczeœnie podwa¿y³
rolê œródkarboñskich faz tektonicznych. Na podstawie obserwacji terenowych w miejscach o wêz³owym znaczeniu
wykaza³ brak domniemanych niezgodnoœci w profilu karbonu niecki œródsudeckiej. Podsumowaniem tej tematyki
by³o opublikowane w 1990 r. syntetyczne opracowanie
dotycz¹ce molasy hercyñskiej, którego by³ wspó³autorem

(Dziedzic K. & Teisseyre A.K., 1990 – The Hercynian
molasse and younger deposits in the Intra-Sudetic Depression, SW Poland. Neues Jahrbuch fur Geologie und
Paleontologie usw. Abhandlungen, 179).
Obiektem Jego intensywnych badañ by³y te¿ wulkanity,
g³ównie m³odopaleozoiczne, których znaczn¹ czêœæ uwa¿a³ za cia³a subwulkaniczne. Opracowa³ model rozwoju
wulkanizmu w niecce œródsudeckiej, podwa¿aj¹cy koncepcjê jego cyklicznoœci. Zasadnicz¹ kwesti¹ by³a w nim
zmiana chemizmu law, od fazy kwaœnej do bardziej zasadowej, co uzna³ za wskaŸnik re¿imu ryftowego. Wykaza³
te¿ genetyczne powi¹zania pomiêdzy wczesno- i póŸnopaleozoicznym wulkanizmem na Dolnym Œl¹sku. Relacjom pomiêdzy metabazaltami i zwi¹zanymi z nimi gabroidami na bloku przedsudeckim jest poœwiêcony wspólny
artyku³ Jego i Heleny Dziedzic, petrologa, prywatnie Jego
¿ony. Ten tekst z 2000 r. (Genetic relationships between
metabasalts and related gabbroic rocks: an example from
the Fore-Sudetic Block, SW Poland. Geologia Sudetica,
vol. 33) zamyka listy publikacji obojga uczonych, spinaj¹c
ich ¿yciorysy naukowe.
Istotnym w¹tkiem pracy Profesora by³a problematyka
surowcowa. Wspó³pracuj¹c z du¿ym zespo³em specjalistów oraz ówczesnych studentów geologii, doprowadzi³ do
zinwentaryzowania i opisania z³ó¿ surowców skalnych
i mineralnych Dolnego Œl¹ska. Uwieñczeniem tej pracy
by³o wydanie monumentalnej, bo ponad 500-stronicowej
i do dzisiaj niezwykle przydatnej monografii „Surowce
mineralne Dolnego Œl¹ska”, której by³ wspó³redaktorem
(Ossolineum,1979). Zapisa³ siê równie¿ redakcj¹ zbiorowego opracowania „Surowce skalne regionu dolnoœl¹skiego” (1980).
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Profesor Dziedzic cechowa³ siê odwag¹ w formu³owaniu wniosków, a jego pogl¹dy niekiedy inicjowa³y o¿ywione dyskusje naukowe. Tak by³o po og³oszeniu przez Niego
opinii o obecnoœci w Sudetach nieznanych wczeœniej lineamentów oraz po przedstawieniu hipotezy o wulkanicznej
genezie niecki wa³brzyskiej, gdzie sedymentacja osadów
wêglonoœnych rozwinê³a siê w kalderze.
Efektem prowadzonych prac badawczych by³o uzyskanie przez Kazimierza Dziedzica kolejnych stopni naukowych. Doktorat zrobi³ pod kierunkiem profesora Henryka
Teisseyre’a w 1958 r. Praca doktorska pt. „Utwory dolnopermskie w niecce œródsudeckiej” zosta³a opublikowana
Studia Geologica Polonica w 1961 r. Habilitacjê uzyska³ w
1965 r. na temat „Sedymentacja i paleogeografia utworów
górnokarboñskich w niecce œródsudeckiej” (Geologia Sudetica, 1971, vol. 5). Stanowisko profesora nadzwyczajnego obj¹³ w 1980 r., a tytu³ i stanowisko profesora zwyczajnego w 1985 r.
Profesor Kazimierz Dziedzic bardzo powa¿nie traktowa³ obowi¹zki wyk³adowcy akademickiego. Naucza³ geologii regionalnej Polski, Europy i œwiata, co wymaga³o od
Niego ustawicznego studiowania nowych faktów i zmieniaj¹cych siê pogl¹dów. Do nowinek geologicznych podchodzi³ z du¿¹ doz¹ zdrowego rozs¹dku, jako ¿e w ostatnich
dziesi¹tkach lat dosz³o do zasadniczych przewartoœciowañ
idei geologicznych. Wyk³ady musia³y wiêc byæ ustawicznie modyfikowane, dziêki czemu by³y niezwykle ciekawe, a jednoczeœnie jasne i zrozumia³e. Pomimo ¿e zazwyczaj ilustrowane jedynie map¹ i planszami, by³y wyg³aszane z pamiêci w sposób niezwykle ekspresyjny, równie¿ ze
wzglêdu na ¿yw¹ gestykulacjê oraz charakterystyczne powiedzonka Profesora w stylu: „gdzie czapk¹ nie rzuciæ
tam…” albo „z lotu ptaka patrz¹c…”. Do dziœ wyk³ady te
wspomina kilkadziesi¹t roczników absolwentów wroc³awskiej geologii.
Do studentów Profesor Dziedzic odnosi³ siê z ¿yczliwoœci¹ i empati¹, co powodowa³o, ¿e by³ przez nich bardzo
lubiany i szanowany. W czasie obowi¹zkowych æwiczeñ
terenowych w Tatrach i Pieninach, które prowadzi³ przez
wiele lat, imponowa³ wiedz¹ i sprawnoœci¹ fizyczn¹. Jednoczeœnie zawsze bra³ w obronê studentów, gdy dochodzi³o do scysji z osobami spoza grupy. O sposobie egzaminowania z geologii regionalnej kr¹¿y³o wœród studentów
wiele anegdot, jako ¿e Profesor mia³ zwyczaj t³umaczenia
egzaminowanemu zagadnieñ, o których ten nie potrafi³
poprawnie opowiedzieæ. By³ promotorem ponad stu magistrów i kilku doktorów, zaszczepiaj¹c swoim uczniom
rzetelnoœæ naukow¹ i samodzielnoœæ myœlenia, zami³owanie do wiedzy i pracy twórczej.
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Kazimierz Dziedzic lubi³ pracê terenow¹, któr¹ kontynuowa³ tak d³ugo, jak pozwala³o na to œwiat³o s³oneczne.
Wymaga³ od siebie bardzo du¿o, czêsto pracowa³ i mieszka³ w terenie w spartañskich warunkach. Z sybarytami nie
mia³ wspólnego jêzyka. Cechowa³y Go zdrowy rozs¹dek
i odwaga, które ujawni³y siê m.in. wówczas, gdy ocali³ niemieckie mapy geologiczne znajduj¹ce siê w zbiorach uniwersytetu. Jako szef kancelarii tajnej nie wykona³ bowiem
polecenia wysokich decydentów warszawskich, ¿eby je
zniszczyæ, za co ca³e wroc³awskie œrodowisko geologiczne jest mu winne wdziêcznoœæ.
Profesor Kazimierz Dziedzic by³ aktywny równie¿ w
dzia³alnoœci organizacyjnej – pe³ni³ odpowiedzialne i zaszczytne funkcje w Uniwersytecie Wroc³awskim. W latach
1971–1975 piastowa³ stanowisko prorektora, nieco wczeœniej by³ dyrektorem Instytutu Nauk Geologicznych
(1969–1971), organizatorem i kierownikiem Studium
Podyplomowego Geologii. Przez wiele lat uczestniczy³ w
pracach zespo³u dydaktycznego przy Ministerstwie Szkolnictwa Wy¿szego, Nauki i Techniki. By³ równie¿ zaanga¿owany w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w miejscu zamieszkania.
Zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzyma³ równie¿ wiele odznaczeñ regionalnych i bran¿owych. Dwukrotnie by³ laureatem nagrody
ministra za osi¹gniêcia naukowe i wielokrotnie otrzymywa³ wyró¿nienia rektora Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Profesor Kazimierz Dziedzic do¿y³ sêdziwego wieku w
dobrym zdrowiu i jasnoœci umys³u. W latach 2002–2009,
kiedy od dawna by³ ju¿ na emeryturze, „przylecia³a doñ
muza poezji”, jak to nazwa³a jego córka Kasia. Inspiracj¹
do napisania wielu wierszy by³y wspomnienia z rodzinnych stron. Z wielk¹ mi³oœci¹ i têsknot¹ opisywa³ w nich
zarówno przyrodê Podkarpacia, jak i zwyczaje oraz obrzêdy, które pamiêta³ z dzieciñstwa czy m³odoœci. Wiersze
publikowa³ w regionalnym czasopiœmie „Wiadomoœci
Brzozowskie”, wydawanym przez wspierane przez Niego
Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie.
Zawsze pamiêta³ o swoich korzeniach i „ma³ej ojczyŸnie”,
do której wraca³ z ogromnym sentymentem. Wybrane utwory ukaza³y siê równie¿ w zeszycie „Wierszowane wspomnienia”, wydanym we Wroc³awiu nak³adem Wydawnictwa
Continuo w 2011 r.
Odszed³ cz³owiek wybitny, przez wielu uwa¿any za
autorytet geologiczny. Osoba niezwykle skromna, ¿yczliwa i uczciwa. Humanista. Cz³owiek wyj¹tkowy. Bardzo
Go brakuje.
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