
W dniu 14 marca 2008 r. po¿egnaliœmy na Cmentarzu
Pow¹zkowskim Profesora Ryszarda Dadleza, zmar³ego po
krótkiej i ciê¿kiej chorobie w dniu 5 marca. Tym samym
dobieg³a kresu ziemska droga wybitnego geologa, niezwy-
kle zas³u¿onego dla Pañstwowego Instytutu Geologiczne-
go i polskiej geologii.

Ryszard Dadlez urodzi³ siê w Ciechanowie w 1931 r.
w rodzinie nauczyciela. Studiowa³ geologiê na Uniwersy-
tecie Warszawskim w latach 1949–1953 pod kierunkiem
profesorów Jana Samsonowicza, Edwarda Passendorfera i
Stefana Zbigniewa Ró¿yckiego. Jeszcze bêd¹c studentem,
w 1951 r. zosta³ zatrudniony jako asystent na kontrakcie w
Pañstwowym Instytucie Geologicznym. Pracowa³ pocz¹tko-
wo w Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG, nastêpnie w Warsza-
wie, kolejno w wydzia³ach: Surowców Skalnych i Podsta-
wowych Badañ Geologicznych. W 1954 r. zosta³ zatrud-
niony w Zak³adzie Geologii Ni¿u i z t¹ problematyk¹
regionaln¹ by³ ju¿ zwi¹zany do koñca aktywnoœci nauko-
wej.

W swoim macierzystym zak³adzie pe³ni³ funkcjê kie-
rownika pracowni, pocz¹tkowo Polski Pó³nocnej, a nastêp-
nie Geologii Regionu Pomorskiego. W latach 1973–1976
kierowa³ Zak³adem Geologii Ropy i Gazu, a nastêpnie w
latach 1977–1988 — Zak³adem Stratygrafii, Tektoniki i
Paleogeografii.

Równolegle z awansowaniem w hierarchii s³u¿bowej
przebiega³y kolejne etapy drogi naukowej Profesora Dad-
leza w PIG. Doktorat uzyska³ w 1965 r. na podstawie roz-
prawy pt. Stratygrafia liasu w Polsce zachodniej. W 1975 r.
nadano mu stopieñ doktora habilitowanego po przed³o¿e-
niu pracy Studia tektoniczne w obszarze pó³nocno-zachod-

niej Polski. Wreszcie, w roku 1981 uzyska³ tytu³ profesora.
W tym¿e roku zosta³ powo³any do Rady Naukowej PIG —
przez 4 kadencje (do 1999 r.) pe³ni³ w niej funkcjê zastêpcy
przewodnicz¹cego. W tym czasie by³ cz³onkiem ró¿nych
komisji i zespo³ów powo³ywanych przez kierownictwo insty-
tutu oraz instytucje nadrzêdne. By³ te¿ w latach 1981–1989
wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Nauk Geologicznych
PAN.

Niezale¿nie jednak od sprawowanych funkcji kierow-
niczych, Profesor Dadlez by³ przede wszystkim cz³owie-
kiem nauki. Z ogromnym zaanga¿owaniem zajmowa³ siê
badaniami regionalnymi w Polsce, przede wszystkim kom-
pleksu permsko-mezozoicznego Ni¿u Polskiego, pocz¹tko-
wo g³ównie w dziedzinie stratygrafii, a nastêpnie z naciskiem
na zagadnienia tektoniczne.

Wœród oko³o 230 publikacji Profesora jest wiele prac
szczegó³owych, poœwiêconych ró¿nym przyczynkom stra-
tygraficznym i tektonicznym, ale najbardziej zauwa¿alne i

doceniane w tym dorobku s¹ szersze ujêcia regionalne.
Nosz¹ one charakterystyczny, indywidualny rys, wi¹¿¹cy
siê z wybitn¹ umiejêtnoœci¹ syntezy, a zarazem szacun-
kiem dla szczegó³owych danych — faktów geologicznych.
Profesor Dadlez nie stroni³ od œmia³ych hipotez nauko-
wych, dotycz¹cych np. roli tektoniki solnej czy te¿ proble-
mów inwersji strukturalnej na Ni¿u Polskim. Trzyma³ siê
jednak zawsze danych empirycznych, a jego interpretacje
wynika³y z jasno okreœlonych przes³anek.

By³ cz³owiekiem prawym, charakteryzowa³ siê wielk¹
uczciwoœci¹ zawodow¹. Nigdy nie szed³ na daleko id¹ce
kompromisy w sprawach naukowych. Dla m³odszych
pokoleñ by³ wzorem rzetelnej pracy. Uczyliœmy siê od Nie-
go przez wspó³pracê, szczególnie w czasie wyjazdów tere-
nowych, kiedy przekazywa³ nam swoj¹ ogromn¹ wiedzê.
By³a to szko³a geologii praktycznej i teoretycznej na naj-
wy¿szym poziomie.

Szczególny wyraz znalaz³a twórczoœæ naukowa
Ryszarda Dadleza w opracowaniach kartograficznych. By³
znakomitym i zami³owanym twórc¹ i redaktorem ró¿nego
rodzaju map, przekrojów geologicznych i atlasów. Nale¿y
tu wymieniæ Jego udzia³ w opracowaniu kolejnych dwóch
edycji mapy tektonicznej kompleksu permsko-mezozoicz-
nego Ni¿u (1979, 1998), Atlasu grawimetrycznego Polski

(1996), odkrytej mapy dna Ba³tyku w skali 1 : 500 000
(1999), Atlasu paleogeograficznego epikontynentalnego

permu i mezozoiku w Polsce (1998), Mapy geologicznej

Polski bez utworów kenozoiku w skali 1 : 1 000 000 (2000)
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oraz Przekrojów geologicznych przez bruzdê œródpolsk¹

(2001). Dok³adny wykaz publikacji kartograficznych i
innych zamieszczono w jubileuszowym tomie Geological

Quarterly, wydanym na 70-lecie urodzin Profesora i z
okazji 50. rocznicy Jego pracy naukowej (2002 r., no. 3).
Czêœæ danych dotycz¹cych ¿ycia i dorobku Profesora
Ryszarda Dadleza zaczerpnêliœmy z zamieszczonego w
tym tomie szkicu biograficznego Ryszard Dadlez and His

scientific career, napisanego przez Jerzego Znoskê i Syl-
westra Marka.

Profesor Dadlez by³, dziêki swoim publikacjom, a tak¿e
udzia³owi w konferencjach miêdzynarodowych, szeroko
znany za granic¹. Jego prace by³y cytowane, a On sam cie-
szy³ siê szacunkiem wybitnych europejskich geologów,
takich jak dr Franz Kockel (Hanower) czy te¿ prof. Peter A.
Ziegler (Berno). Wielokrotnie mieliœmy okazjê stykaæ siê z
pochlebnymi opiniami wypowiadanymi pod adresem Pro-
fesora przez tych i innych zagranicznych kolegów. Spoœród
licznych projektów miêdzynarodowych, w których uczest-
niczy³, nale¿y szczególnie podkreœliæ aktywny udzia³ w
projekcie EUROPROBE (1992–2001). Zaowocowa³ on
licznymi wa¿nymi publikacjami w czasopismach miêdzy-
narodowych, które ugruntowa³y naukow¹ renomê Profeso-
ra za granic¹.

Mia³ ogromn¹ wiedzê na temat geologii regionalnej i
by³ zawsze otwarty na nowe koncepcje w dziedzinie geolo-
gii. Propagowa³ na polskim gruncie tektonikê p³yt litosfery
i to w czasie, gdy teoria ta nie znalaz³a siê jeszcze w progra-
mach niektórych studiów uniwersyteckich. Wspiera³ te¿
czynnie wprowadzanie w PIG strategii badawczej okreœla-
nej mianem analizy basenów sedymentacyjnych. W ostat-
nich latach poœwiêci³ wiele czasu na wnikliwe geologiczne
interpretacje cennych wyników g³êbokich badañ geofi-
zycznych, uzyskanych w ramach projektów POLONAISE
i CELEBRATION 2000.

Prace naukowe Profesora Ryszarda Dadleza mia³y czê-
sto œcis³y zwi¹zek z poszukiwaniami naftowymi na Ni¿u
Polskim. Wyniki jego regionalnych badañ stratygraficz-
nych i tektonicznych przyczyni³y siê poœrednio i bezpo-
œrednio do wielu odkryæ ropy i gazu w basenie polskim.
By³ wielokrotnie konsultantem firm naftowych, które
wysoko sobie ceni³y jego wiedzê i doœwiadczenie.

Osobny rozdzia³ w ogromnym dorobku Profesora Dad-
leza stanowi praca redakcyjna. By³ redaktorem naukowym
wielu wydawnictw monograficznych, ale przede wszyst-
kim zapisa³ siê w pamiêci jako wieloletni redaktor naczel-
ny (w latach 1976–1997) Kwartalnika Geologicznego —

obecnie Geological Quarterly. By³ skrupulatnym i bez-
stronnym redaktorem dbaj¹cym o poziom naukowy i jêzy-
kowy publikacji i zawsze s³u¿¹cym autorom swoj¹ cenn¹ i
bezinteresown¹ rad¹. W czasie d³ugiej kadencji Profesora
Dadleza Kwartalnik Geologiczny przeszed³ ewolucjê od
czasopisma publikuj¹cego g³ównie lokalne przyczynki w
jêzyku polskim — do nowoczeœnie pod wzglêdem edytor-

skim wydawanego czasopisma angielskojêzycznego.
Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ Profesora Dadleza jest przygotowa-
nie Geological Quarterly do póŸniejszego awansu na listê
czo³owych periodyków geologicznych, indeksowanych
przez Institute for Scientific Information w Filadelfii (tzw.
listê filadelfijsk¹). W prowadzonym przez siebie Kwartal-

niku, ale te¿ jako autor, przyk³ada³ zawsze du¿¹ wagê do
dyskusji naukowej. Ubolewa³ nad spadkiem w ostatnich
latach intensywnoœci i poziomu dyskusji publikowanych
na ³amach czasopism, jak i prowadzonych bezpoœrednio,
w czasie konferencji naukowych.

Dzia³alnoœæ dydaktyczna Profesora Ryszarda Dadleza
obejmuje wypromowanie 3 doktorantów, liczne recenzje
rozpraw doktorskich, przewodów habilitacyjnych i profe-
sorskich. Opublikowa³ te¿ wiele prac poœwiêconych popula-
ryzacji i aspektom metodologicznym nauk geologicznych,
w tym zw³aszcza tektoniki. Ukoronowaniem tej dzia³alnoœ-
ci by³o wydanie drukiem w 1994 r. napisanego wspólnie z
W. Jaroszewskim podrêcznika Tektonika. To znakomite
dzie³o, wyró¿nione w 1995 r. nagrod¹ VII Wydzia³u PAN,
jest do dziœ uznawane za jeden z najlepszych polskich
podrêczników akademickich z dziedziny nauk o Ziemi.

Profesor Dadlez, cz³owiek skromny, nie zabiega³ o
zaszczyty i stanowiska. Ale Jego dorobek naukowy by³
doceniany przez kierownictwo PIG, resortów nadzoruj¹cych
instytut oraz przez w³adze pañstwowe. By³ laureatem
Nagrody Pañstwowej II Stopnia (1964 r.), licznych odzna-
czeñ i nagród resortowych i instytutowych. By³ te¿ uhono-
rowany odznaczeniami pañstwowymi, w tym Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.). Sam
ceni³ sobie bardzo Z³ot¹ Odznakê Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, któr¹ otrzyma³ jako jeden z pierwszych.
Ryszard Dadlez traktowa³ Pañstwowy Instytut Geologiczny
jak drugi dom i by³ bardzo przywi¹zany do tradycji tej
instytucji. W chwilach zagro¿enia dzia³alnoœci PIG-u zaw-
sze mo¿na by³o liczyæ na jego mocny g³os w obronie insty-
tutu. By³ odwa¿ny i p³aci³ za to okreœlon¹ cenê, nawet w
ostatnim roku dzia³alnoœci zawodowej.

Profesor Ryszard Dadlez przeszed³ na emeryturê w
2001 r., ale pozosta³ czynnym badaczem w³aœciwie do
ostatnich tygodni ¿ycia. Do niedawna spotykaliœmy siê na
wspólnych dyskusjach, przygotowuj¹c lub planuj¹c przysz³e
publikacje i dalsz¹ wspó³pracê naukow¹. Nie ustawa³ te¿ w
pracach nad weryfikacj¹ stratygraficzn¹ profilów mezozo-
iku z Ni¿u Polskiego.

Pozostawi³ po sobie ogromn¹ spuœciznê naukow¹, któ-
ra przez kolejne lata bêdzie nieocenionym Ÿród³em wiedzy
o geologii Polski. Wszyscy d³ugo jeszcze bêdziemy czer-
paæ z tego dorobku.

¯egnamy prawego i uczciwego cz³owieka, który by³
wzorcem rzetelnego pracownika naukowego i taki pozo-
stanie na zawsze w naszej pamiêci.

Marek Narkiewicz & Ryszard Wagner
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