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Ryszard Dadlez uro-
dzi³ siê 1 marca 1931 r.
w Ciechanowie. Wywo-
dzi³ siê z rodziny
nauczycielskiej. Jego
ojciec by³ zas³u¿onym
pedagogiem, polonist¹,
d³ugoletnim dyrekto-
rem Liceum im. A. Mic-
kiewicza w Warszawie,
a podczas okupacji nie-

mieckiej organizatorem tajnego nauczania. Matka równie¿
by³a nauczycielk¹. Mia³ te¿ starsz¹ siostrê.

Do szko³y powszechnej Ryszard Dadlez uczêszcza³
w Warszawie w latach 1938–1943. W 1943 r. rozpocz¹³
naukê w szkole œredniej na tajnych kompletach, przerwan¹
wybuchem Powstania Warszawskiego. Ryszarda omin¹³
udzia³ w powstañczych zmaganiach — by³ na to za m³ody.
Prze¿y³ jednak rodzinn¹ tragediê — starsza siostra, stu-
dentka podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego, zaan-
ga¿owana w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, poleg³a w Powstaniu
Warszawskim jako ³¹czniczka batalionu Armii Krajowej
Kiliñski. Po upadku powstania zosta³, jak wszyscy warsza-
wiacy, wypêdzony z miasta. W Krakowie kontynuowa³
naukê na tajnych kompletach, a po wyzwoleniu w Gimna-
zjum im. H. Sienkiewicza. Po powrocie do Warszawy,
w lecie 1945 r., uczy³ siê w Liceum im. A. Mickiewicza;
maturê zda³ w 1949 r.

W 1949 r. Ryszard Dadlez
podj¹³ studia na Wydziale Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego, roz-
poczynaj¹c swoj¹ przygodê z geo-
logi¹. Z relacji rodzinnych i zapa-
miêtanych fragmentów rozmów
wiemy, ¿e wybór kierunku studiów
nie by³ przypadkowy. Ju¿ w szkole
œredniej interesowa³ siê geografi¹,
a szczególnie górami. Z licznych
wycieczek z ojcem prowadzi³
systematyczne notatki — opisy
wêdrówek zawiera³y wiele obser-
wacji, tak¿e przyrody nieo¿ywio-
nej. Studiowa³ w latach 1949–1953
(ryc. 1) pod kierunkiem tak znako-
mitych profesorów, jak Jan Sam-
sonowicz, Edward Passendorfer
i Stefan Zbigniew Ró¿ycki. Na
drugim roku studiów rozpocz¹³
pracê zawodow¹ w Pañstwowym
Instytucie Geologicznym, prze-
mianowanym parê lat póŸniej na
Instytut Geologiczny, jako pomoc-
niczy pracownik naukowo-tech-
niczny. Na marginesie mo¿na
wspomnieæ, ¿e historia zatoczy³a
ko³o i wiele lat póŸniej instytut

odzyska³ pierwotn¹ nazwê dziêki
staraniom wielu ludzi, m.in. rów-
nie¿ Ryszarda, i funkcjonuje dziœ
jako Pañstwowy Instytut Geolo-
giczny.

W 1953 r. Ryszard Dadlez
ukoñczy³ studia, otrzymawszy tytu³
magistra geologii na podstawie
pracy Kontakt triasu i jury na

wschód od £opuszna. W tym
samym roku zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski z Joann¹ z domu Idryan,
równie¿ geologiem (ryc. 2, 3). Ze
zwi¹zku tego urodzi³o siê dwoje
dzieci — Micha³ i Agnieszka.

Z zatrudnieniem w Instytucie
Geologicznym po ukoñczeniu stu-
diów wi¹¿e siê ciekawa historia,
oddaj¹ca atmosferê tamtych cza-
sów i ówczesnych regulacji praw-
nych. Ryszard Dadlez otrzyma³
5.11.1953 r. nakaz pracy w resorcie
Centralnego Urzêdu Geologii, kie-
ruj¹cy Go do Instytutu Geologicz-
nego. Ju¿ 2.12.1953 r. nakaz zosta³
anulowany przez Komisjê Przy-
dzia³u Pracy Uniwersytetu War-
szawskiego, która skierowa³a
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Ryc. 1. Ryszard Dadlez (wczesne lata 50. XX w.,
okres studencki). Z arch. dr Teresy Marcinkiewicz

Ryc. 2. Ryszard Dadlez z ¿on¹ Joann¹ (wczesne lata
50. XX w.). Arch. rodzinne



Ryszarda Dadleza na Uniwersytet Warszawski na stanowi-
sko pomocniczego pracownika nauki, z dat¹ rozpoczêcia
pracy 1.01.1954 r. Umo¿liwiono Mu jednoczeœnie konty-
nuowanie pracy w Instytucie Geologicznym. Ryszard
chcia³ jednak pracowaæ w IG i w wyniku Jego starañ
22.01.1954 r. Dzia³ Kadr IG zwróci³ siê do CUG o wyja-
œnienie, który nakaz pracy jest obowi¹zuj¹cy. Uzyska³
odpowiedŸ, ¿e Ryszard Dadlez pozostaje w IG i ma zgodê
na „kumulowanie” pracy na UW.

Pocz¹tkowo Ryszard Dadlez zosta³ zatrudniony w Za-
k³adzie Badañ Podstawowych Instytutu Geologicznego,
prowadzi³ badania z zakresu petrografii ska³ jurajskich.
Równoczeœnie w ci¹gu jednego roku akademickiego by³
zatrudniony na po³owie etatu jako asystent w Katedrze
Geologii Regionalnej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 r.
zosta³ przeniesiony do Zak³adu Geologii Ni¿u IG (póŸ-
niejszy Zak³ad Geologii Struktur Wg³êbnych Ni¿u), gdzie
pracowa³ do 1973 r. Od 1959 r. zajmowa³ stanowisko kie-
rownika pracowni Geologii Polski Pó³nocnej, a po zmianie
nazwy Pracowni Regionu Pomorskiego. W 1957 r. przy-
znano Mu stanowisko adiunkta, a w 1965 r. uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk przyrodniczych na podstawie roz-
prawy Stratygrafia liasu w Polsce zachodniej (opubliko-
wanej w 1969 r.).

Pod koniec lat 50. Ryszard Dadlez koncentrowa³ siê
g³ównie na problematyce stratygraficznej retyku i dolnej
jury. W latach 1956–1959 opracowa³ wzorcowy, pe³no-
rdzeniowy profil dolnej jury w otworze Mechowo IG 1
(dane opublikowane w 1964 r). Zwraca uwagê niezwyk³a
rzetelnoœæ opisu profilu, który po tylu latach, do dziœ jest
w wielu miejscach aktualny i przydatny w nowoczesnej
interpretacji stratygrafii sekwencyjnej (Pieñkowski, 2009).
Tak¹ sam¹ rzetelnoœci¹ charakteryzuj¹ siê dziesi¹tki
innych opisanych przez Ryszarda profilów, na podstawie
których stworzy³ On znakomity podzia³ litostratygraficzny
dolnej jury, funkcjonuj¹cy w znacznej mierze do dziœ. Kil-
ka z wydzielonych przez Niego na terenie Pomorza forma-
cji wesz³o ostatnio do kanonu formalnego podzia³u
litostratygraficznego Polski (Wagner, 2008).

Wyniki badañ Ryszarda Dadleza umo¿liwi³y wyko-
nanie syntetycznych opracowañ ca³ego Ni¿u Polskiego
oraz rozleg³e korelacje z osadami
dolnej jury w Europie Zachodniej
i Wschodniej. Pozwoli³y tak¿e na
uzyskanie spójnego obrazu paleo-
geografii jurajskiej w Polsce. Prace
te przyczyni³y siê te¿ do upo-
wszechnienia wyników badañ nad
polsk¹ jur¹ i rozwi¹zania wielu
problemów dotycz¹cych dolnej
jury w kraju i za granic¹. Nale¿y tu
wspomnieæ o znakomitych opraco-
waniach na temat liasu w ramach
tzw. I etapu badañ pod³o¿a Ni¿u
Polskiego (1962), za które zosta³
laureatem Zespo³owej Nagrody
Pañstwowej II stopnia (1964), i atla-
sie stratygraficzno-facjalnym jury
(Dadlez i in., 1964), syntezie straty-
graficznej mezozoiku zawartej
w tomie Budowy geologicznej Polski
(1973a) czy materia³ach miêdzy-
narodowego kongresu jurajskiego
w Luksemburgu z 1967 r. (Dadlez,
1973b).

W miarê up³ywu czasu zainteresowania stratygraficzne
Ryszarda Dadleza rozszerzy³y siê na ca³y mezozoik, a tak¿e
paleozoik. W latach 70. i 80. profilowa³ rdzenie z ca³ych
otworów wiertniczych. Czyni³ to z prawdziw¹ pasj¹
badawcz¹, która udziela³a siê Jego wspó³pracownikom.
Wyjazdy w teren na okresowe profilowania rdzeni na
wiertniach Górnictwa Naftowego i PIG, jak te¿ do magazy-
nów rdzeni by³y dla m³odszych kolegów prawdziw¹ szko³¹
geologii. Ryszard chêtnie dzieli³ siê rozleg³¹ wiedz¹ i przy
rdzeniach dochodzi³o do ciekawych i pouczaj¹cych dysku-
sji. Wspominam (R. Wagner) szczególnie interesuj¹ce
wyjazdy do magazynu rdzeni w Pile. Rano pracowaliœmy
nad profilowaniem, a póŸnym popo³udniem braliœmy do
hotelu materia³y karota¿owe i po kolacji interpretowa³o siê
stratygraficznie profile na wykresach geofizyki wiertniczej
nieraz do póŸnej nocy. Taki tryb postêpowania, wpro-
wadzony przez Ryszarda, pokazuje typow¹ dla Niego
umiejêtnoœæ organizowania pracy i wykorzystania do
maksimum czasu. Zysk by³ ogromny, po wyjeŸdzie profile
by³y w pe³ni opracowane, z uzgodnionymi granicami straty-
graficznymi. By³a to szko³a geologii praktycznej i teore-
tycznej na najwy¿szym poziomie. Wspominam te wyjazdy
z wielkim sentymentem.

W czasie wyjazdów terenowych odzywa³y siê Jego
zainteresowania krajoznawcze. Poniewa¿ czêsto jeŸdziliœ-
my samochodem, Ryszard starannie przygotowywa³ trasê
pod k¹tem ciekawych zabytków architektonicznych lub
interesuj¹cych przyrodniczo rejonów. Zawsze staraliœmy
siê pojechaæ nieco inn¹ drog¹, ¿eby coœ ciekawego przy
okazji zobaczyæ.

W tym miejscu warto tak¿e wspomnieæ o Jego jeszcze
jednym zami³owaniu — górach. Urlopy spêdza³ g³ównie
w Karpatach oraz Sudetach. Wycieczki rodzinne w góry,
zw³aszcza w Tatry, by³y Jego prawdziw¹ pasj¹ przez ca³e
¿ycie (ryc. 4).

Ryszard Dadlez szczególnie lubi³ wyjazdy do magazy-
nu rdzeni PIG w Leszczach (ryc. 5). Wyje¿d¿a³ tam corocz-
nie na d³u¿sze pobyty, zawsze z ¿on¹, a czêsto z dzieæmi.
Profiluj¹c rdzenie i opracowuj¹c materia³y geologiczne,
jednoczeœnie wypoczywa³. Wiele znanych publikacji
powsta³o w Leszczach.
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Ryc. 3. Zjazd PTG w pó³nocnym obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich (1953 r.). Od lewej:
W. Po¿aryski, W. Karaszewski, J. Idryan, R. Dadlez i S. Tyski. Z arch. dr Teresy Marcin-
kiewicz



Uzyskane doœwiadczenia stratygraficz-
ne pozwoli³y Ryszardowi Dadlezowi zaj¹æ
siê syntetycznymi regu³ami litostratygrafii
i czynnie uczestniczyæ w powstawaniu pierw-
szego polskiego kodeksu stratygraficznego,
a tak¿e w wielu pracach nad systematyzowa-
niem podzia³ów litostratygraficznych ca³ej
pokrywy osadowej Ni¿u Polskiego. Prace
stratygraficzne, stanowi¹ce fundament nauk
geologicznych, prowadzone z pasj¹ badawcz¹,
wszechstronne i wielow¹tkowe doprowa-
dzi³y szybko Ryszarda do zainteresowania
siê problematyk¹ regionaln¹ i tektonik¹.
Z czasem problematyka ta sta³a siê g³ównym
nurtem Jego dzia³alnoœci badawczej i okre-
œli³a Jego pozycjê jako wybitnego geologa
regionalnego i tektonika; jakkolwiek nigdy
nie zapomnia³ o stratygrafii. Prowadzone
przez Niego prace koncentrowa³y siê na
zagadnieniach paleogeografii, ewolucji
basenów sedymentacyjnych i tektoniki
pokryw platformowych.

Badania regionalne budowy geologicz-
nej Ni¿u Polskiego zaowocowa³y wieloma znakomitymi
opracowaniami i publikacjami, które powstawa³y pod
Jego kierownictwem i których by³ g³ównym wspó³autorem.
Na podkreœlenie zas³uguj¹ tu prace regionalne i tektonicz-
ne dotycz¹ce obszaru nadba³tyckiego miêdzy Szczecinem
i Koszalinem i w strefie Koszalin–Chojnice.

Zaanga¿owanie siê w problematykê poszukiwañ naf-
towych to kolejny kierunek dzia³alnoœci Ryszarda Dadleza.
Pocz¹wszy od 1961 r. prowadzi³ liczne badania w zakresie
programowania i projektowania geofizycznych i geolo-
gicznych prac rozpoznawczych. Opracowa³ jako autor lub
wspó³autor kilkadziesi¹t programów i projektów badañ.
By³ tak¿e wieloletnim rzeczoznawc¹ w Komisji Oceny
Projektów Geologicznych, opiniuj¹cym liczne projekty
prac poszukiwawczych Górnictwa Naftowego. Przyczyni³
siê swoimi badaniami do odkrycia wielu z³ó¿ ropy nafto-
wej i gazu ziemnego na Pomorzu Zachodnim (Kamieñ
Pomorski, Wrzosowo, Gorzys³aw, Wierzchowo i inne). By³

tak¿e wspó³twórc¹ metodyki poszukiwañ ropy i gazu w osa-
dach mezozoicznych Ni¿u Polskiego wykszta³conych w spe-
cyficznych warunkach ewolucji platformowej.

Ryszard Dadlez by³ tak¿e zaanga¿owany w badania
geologiczne pod³o¿a Ba³tyku, ukierunkowane na poszuki-
wania naftowe. Od 1964 r. bra³ udzia³ w planowaniu i geo-
logicznym nadzorowaniu prac geofizycznych wy-
konywanych w polskiej czêœci tego akwenu, a póŸniej
wspó³dzia³a³ w opracowaniu profilów pierwszych g³êbo-
kich wierceñ w polskiej strefie Ba³tyku. Liczne publikacje
z zakresu geologii regionalnej przynios³y Mu uznanie
i zainteresowanie naukowych gremiów zagranicznych.
Podsumowuj¹c ten okres Jego dzia³alnoœci, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e stworzy³ znakomite syntezy geologii regionalnej
i tektoniki pó³nocno-zachodniej Polski oraz polskiego rejo-
nu Ba³tyku.

W 1975 r. Ryszardowi Dadlezowi nadano stopieñ dok-
tora habilitowanego na podstawie pracy Studia tektoniczne

w obszarze pó³nocno-zachodniej Polski. W 1981 r.
uzyska³ tytu³ profesora.

W kierunkach badañ tektonicznych, paleogeo-
graficznych i kartograficznych, stanowi¹cych jeden
z g³ównych nurtów Jego bogatej dzia³alnoœci nauko-
wej, wyró¿ni³o siê wiele opracowañ i publikacji
naukowych. Przynios³y Mu one powszechne uznanie
w spo³ecznoœci naukowej w kraju i za granic¹ (ryc. 6).
Wykaz Jego publikacji z tych, a tak¿e innych dzie-
dzin zamieszczono w jubileuszowym tomie Geological
Quarterly wydanym na 70-lecie Jego pracy nauko-
wej (nr 3, 2002 r.).

Z imponuj¹cej listy prac, które tworzy³ jako
autor, wspó³autor i redaktor, warto przytoczyæ kilka
œwiadcz¹cych o wielotorowoœci zainteresowañ
Ryszarda Dadleza. S¹ to mapy, atlasy i zestawienia
przekrojów geologicznych. Nale¿y tu wspomnieæ
o Jego udziale w edycjach mapy tektonicznej kom-
pleksu permsko-mezozoicznego Ni¿u Polskiego
(Dadlez, 1980, 1998), Atlasu geologicznego
po³udniowego Ba³tyku (Dadlez i in., 1995), odkrytej
mapy dna Ba³tyku w skali 1 : 500 000 (Kramarska
i in., 1999), Atlasu paleogeograficznego epikon-
tynentalnego permu i mezozoiku w Polsce (Dadlez
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Ryc. 5. W magazynie rdzeni PIG w Leszczach (1986 r.). Arch. rodzinne

Ryc. 4. Wycieczka rodzinna w Tatry (wczesne lata 60. XX w.). Od lewej: Micha³,
Joanna i Ryszard Dadlezowie. Arch. rodzinne



i in., 1998), Mapy geologicznej Polski bez utworów keno-
zoiku w skali 1 : 1 000 000 (Dadlez i in., 2000) czy wresz-
cie Przekrojów geologicznych przez bruzdê œródpolsk¹
(Dadlez, 2001).

Wyj¹tkowe dokonanie stanowi opracowany we
wspó³autorstwie z prof. W. Jaroszewskim znakomity
podrêcznik Tektonika (1994), który zosta³ uznany za naj-
lepszy podrêcznik akademicki i uhonorowany w 1995 r.
Nagrod¹ im. S. Staszica VII Wydzia³u Polskiej Akademii
Nauk. O osobistym stosunku Ryszarda do tektoniki najle-
piej œwiadczy dedykacja na egzemplarzu Tektoniki ofiaro-
wanym jednemu z autorów tego artyku³u: Jeœli stratygrafia
jest królow¹ nauk o Ziemi, to tektonika jest co najmniej ich
cesarzow¹.

Ryszard Dadlez by³ otwarty na nowe idee w naukach
geologicznych. By³ g³êboko zafascynowany teori¹ tektoni-
ki p³yt i popularyzowa³ jej zasady w Polsce, w czasie kiedy
ta teoria dopiero torowa³a sobie drogê w naukach o Ziemi.
Bardzo czynnie wspiera³ wprowadzanie w PIG nowej stra-
tegii badawczej okreœlanej mianem analizy basenów sedy-
mentacyjnych.

W ostatnich latach, korzystaj¹c ze swojej ogromnej
wiedzy na temat geologii regionalnej i tektoniki, Profe-
sor Dadlez zaj¹³ siê interpretacj¹ geologiczn¹ wyników
g³êbokich badañ geofizycznych uzyskanych w wyniku
realizacji projektów POLONAISE i CELEBRATION
2000. Rezultaty tych szeroko zakrojonych interpretacji
by³y publikowane (czêsto we wspó³autorstwie ze znako-
mitymi geologami polskimi i zagranicznymi) w najbar-
dziej renomowanych czasopismach geologicznych.
Wiele prac zosta³o opublikowanych w jêzykach kongre-
sowych.

Ryszard Dadlez by³ autorem ok. 230 publikacji i wielu
opracowañ archiwalnych. Jak napisano we wspomnieniach
o Profesorze (Narkiewicz & Wagner, 2008), Jego publika-
cje i opracowania nosz¹ charakterystyczny, indywidualny
rys wi¹¿¹cy siê z wybitn¹ umiejêtnoœci¹ syntezy, a zarazem
szacunkiem dla szczegó³owych danych — faktów geolo-
gicznych. Cytat ten znakomicie oddaje sposób postêpowa-
nia Ryszarda w ca³ej Jego twórczoœci naukowej. By³ to
kanon, którego nigdy nie narusza³. Piszemy o tym z naci-
skiem, aby m³odsi koledzy kontynuuj¹cy Jego dzia³alnoœæ
kierowali siê podobnymi zasadami.

Profesor Dadlez by³ cz³owiekiem bardzo skromnym,
nie zabiega³ o stanowiska i zaszczyty, ale Jego aktywnoœæ
i dorobek naukowy by³y doceniane nie tylko przez œwiat
nauki — równie¿ przez kierownictwo PIG i resortu nadzo-
ruj¹cego geologiê. Poza nagrodami pañstwowymi i VII
Oddzia³u PAN zosta³ uhonorowany wieloma odznaczenia-
mi instytutowymi i resortowymi, tak¿e odznaczeniami
pañstwowymi, w tym Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski w 1989 r. (ryc. 7). Z odznaczeñ bardzo
sobie ceni³ Z³ot¹ Odznakê Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego, któr¹ otrzyma³ jako jeden z pierwszych.

Osobny, ale wi¹¿¹cy siê z dzia³alnoœci¹ naukow¹ Pro-
fesora rozdzia³ w Jego ¿yciu naukowym stanowi³a aktyw-
noœæ na polu piœmiennictwa naukowego. Przez wiele lat
by³ cz³onkiem kolegium redakcyjnego periodyku Geologia
za granic¹, a nastêpnie w latach 1976–1997 redaktorem
naczelnym Kwartalnika Geologicznego, obecnie Geologi-
cal Quarterly.

Jako redaktor, ale tak¿e jako autor przyk³ada³ wielk¹
wagê do dyskusji naukowych. Bra³ czynny udzia³ w wielu
polemikach naukowych, zarówno ustnych, jak i drukowa-
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Ryc. 7. Wrêczanie odznaczeñ pañstwowych z okazji
70-lecia PIG (1989 r.). Od lewej: R. Dadlez, J. Drzewiñ-
ski. Arch. Sekcji Hist. PIG

Ryc. 6. Uczestnicy sesji projektu IGCP nr 86 (Szwecja,
1982 r.) Od lewej: R. Wagner, R. Dadlez, J. Znosko.
Arch. Sekcji Hist. PIG



nych, zawsze stosuj¹c zasadê polemiki merytorycznej,
a nie personalnej. By³ twardym polemist¹, broni³ swoich
racji z zaanga¿owaniem: wrêcz wy¿ywa³ siê w publikowa-
nych polemikach naukowych, wykorzystuj¹c w nich w pe³ni
swoje talenty w precyzyjnym wyra¿aniu myœli i logicznym
rozumowaniu, jak pisali Jerzy Znosko i Sylwester Marek
w szkicu jubileuszowym Ryszard Dadlez and His scientific
career zamieszczonym w tomie Geological Quarterly
(nr 3, 2002 r.). Potrafi³ tak¿e, choæ niechêtnie, przyznaæ, ¿e
inny pogl¹d te¿ mo¿e byæ s³uszny. Ubolewa³ nad spadkiem
poziomu dyskusji na ³amach czasopism, przekszta³caj¹cych
siê czêsto w zwyk³e k³ótnie.

Jako redaktora naczelnego Ryszarda Dadleza cha-
rakteryzowa³a wnikliwoœæ w anali-
zie przedk³adanych tekstów, dba³oœæ
o poziom naukowy oraz jêzykowy.
S³u¿y³ tak¿e autorom ¿yczliw¹ rad¹.
Po Jego recenzji mo¿na by³o byæ
pewnym w³aœciwej kompozycji tekstu
i poprawnoœci jêzykowej. Kwartalnik
Geologiczny za Jego kadencji prze-
szed³ z jêzyka polskiego na angielski
i wyszed³ na szerokie wody œwiato-
wego piœmiennictwa geologicznego.
Du¿e zas³ugi po³o¿y³ Profesor w przy-
gotowaniu Geological Quarterly do
awansu czasopisma na listê czo³owych
periodyków geologicznych przez wpi-
sanie magazynu na tzw. listê filadel-
fijsk¹ (ryc. 8).

Pomimo intensywnej pracy nauko-
wej Ryszard Dadlez udziela³ siê tak¿e
bardzo aktywnie na polu dzia³alnoœci
organizacyjnej w Instytucie Geo-
logicznym. W latach 1973–1977 by³
kierownikiem Zak³adu Geologii Ropy
i Gazu, a w latach 1977–1988 kierow-
nikiem Zak³adu Stratygrafii. W roku
1981 zosta³ powo³any do Rady Nauko-
wej PIG, w której zasiada³ nieprzerwa-
nie do 1999 r.; pe³ni³ w niej funkcjê

zastêpcy przewodnicz¹cego. Bardzo
aktywnie dzia³a³ równie¿ w wielu
komisjach i zespo³ach, zarówno w Pañ-
stwowym Instytucie Geologicznym,
jak i poza nim. W latach 1981–1989
by³ wiceprzewodnicz¹cym Komitetu
Nauk Geologicznych PAN.

Profesor zasiada³ w licznych kra-
jowych i zagranicznych gremiach
naukowych. Bra³ udzia³ w posiedze-
niach Komisji Miêdzynarodowej
Mapy Geologicznej Œwiata w Pary-
¿u (1987) oraz Mapy Tektonicznej
Europy (1986). Bra³ czynny udzia³
w pracach zespo³u do badañ mórz
i oceanów Intermorgeo (1970–
–1975), w projekcie IGCP nr 86
(1975–1985; ryc. 6), uczestniczy³
te¿ w pracach miêdzynarodowego
programu Europrobe. By³ wspó³-
autorem programów badawczych
Stowarzyszenia dla G³êbokich Badañ
Geologicznych w Polsce, a w 1996 r.
zosta³ wybrany na wiceprzewod-

nicz¹cego tej organizacji.
Ryszard Dadlez reprezentowa³ naukê polsk¹ na wielu

œwiatowych kongresach geologicznych, licznych sympo-
zjach naukowych i konferencjach, bior¹c w nich czynny
udzia³, wyg³aszaj¹c referaty. Wielokrotnie wyje¿d¿a³ do
ró¿nych krajów. Oprócz dzia³alnoœci zawodowej stara³ siê
znaleŸæ chwilê na realizacjê swoich pasji podró¿niczych.
By³ do tych wyjazdów doskonale przygotowany. Bardzo
dobrze fotografowa³, lubi³ to i by³ w tym znakomity, a by³y
to czasy fotografii czarno-bia³ej, kiedy zrobienie dobrego
zdjêcia wymaga³o wiedzy i talentu. Uwiecznia³ g³ównie
przyrodê i architekturê, sam nie lubi³ byæ fotografowany
i dlatego jest tak niewiele Jego zdjêæ (ryc. 9).
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Ryc. 8. Spotkanie redakcji Kwartalnika Geologicznego z dyrekcj¹ PIG z okazji 40-lecia
czasopisma (27 lutego 1997 r.). Od lewej: W. Po¿aryski, S. Przenios³o, R. Dadlez, A. Mali-
szewska. Arch. Sekcji Hist. PIG

Ryc. 9. Zdjêcie pami¹tkowe z okazji 70-lecia urodzin prof. Jerzego Znoski (1992 r.). Od
lewej: T. Osmólski, R. Wagner, J. Znosko, R. Dadlez, L. Jakubowska, K. Jaworowski,
S. Marek i M. Podemski. Arch. Sekcji Hist. PIG



Bardzo pokaŸny jest dorobek dydaktyczny
Profesora, wynikaj¹cy równie¿ z codziennej pra-
cy. By³ zawsze chêtny do kontaktów z m³od-
szymi geologami i dzieli³ siê z nimi swoj¹ wiedz¹
i doœwiadczeniem. Ta Jego wiedza by³a wykorzy-
stywana przez inne geologiczne oœrodki nauko-
we, gdy¿ powierzano Mu recenzje rozpraw
doktorskich i habilitacyjnych. Wypromowa³ 3
doktorów, by³ recenzentem kilkunastu rozpraw
doktorskich i habilitacyjnych, w tym kilku jako
superrecenzent Centralnej Komisji Kwalifikacyj-
nej. Wystêpowa³ równie¿ w sprawie nadania kil-
ku tytu³ów profesorskich. Mia³ opiniê recenzenta
wnikliwego, doœæ surowego, ale bardzo meryto-
rycznego i obiektywnego. Podczas recenzowa-
nia prac doktorskich do³¹cza³ zawsze indeksy
drobnych usterek merytorycznych i jêzykowych.
Pomaga³o to bardzo w przygotowaniu ostatecz-
nej wersji pracy.

Ryszard Dadlez by³ cz³owiekiem prawym,
charakteryzuj¹cym siê wielk¹ uczciwoœci¹
zawodow¹. Nigdy nie szed³ na kompromisy
w sprawach naukowych, za co czasami p³aci³
okreœlon¹ cenê. Charakteryzowa³a Go wyj¹tko-
wa rozleg³oœæ zainteresowañ, wsparta przez
wybitne zdolnoœci badawcze. Cechowa³a Go dog³êbna
znajomoœæ uprawianych przezeñ dyscyplin, wyni-
kaj¹ca z rzadkiej umiejêtnoœci kojarzenia rozlicznych
faktów geologicznych i ich syntetyzowania. By³ geo-
logiem z zami³owania, pasjonatem, dla którego geologia
stanowi³a nie tylko zawód, ale tak¿e wielk¹ przygodê
¿yciow¹. Pracy poœwiêca³ bardzo du¿o czasu, równie¿ wol-
nego. Najczêœciej zabiera³ materia³y do domu i tam spêdza³
nad nimi d³ugie godziny. Mia³ zwyczaj, ¿e po obiedzie uci-
na³ sobie drzemkê, a potem pracowa³ do póŸnych godzin
wieczornych.

Instytut sta³ siê dla Profesora Dadleza drugim domem
— spêdzi³ tu przecie¿ ca³e zawodowe ¿ycie i by³ bardzo
emocjonalnie z nim zwi¹zany. W chwilach zagro¿enia
instytutu, a niestety takie by³y, mo¿na by³o zawsze liczyæ
na Jego mocny g³os w obronie tej instytucji.

Profesor przeszed³ na emeryturê z koñcem 2001 r., ale
pozosta³ czynny zawodowo do ostatnich tygodni ¿ycia.
Jeszcze niedawno zajmowa³ siê weryfikacj¹ stratygra-
ficzn¹ profilów mezozoiku na Ni¿u Polskim, wykorzy-
stuj¹c swoj¹ ogromn¹ wiedzê zgromadzon¹ przez lata. Nie
by³o Mu s¹dzone ukoñczyæ tych badañ, ale zdo³a³ opraco-
waæ kilkaset profilów, co stanowi istotny wk³ad w weryfi-
kacjê Centralnej Bazy Danych Geologicznych.

W 2007 r. Ryszard Dadlez bardzo ciê¿ko prze¿y³ œmieræ
¿ony Joanny, która wiernie towarzyszy³a Mu w drodze
przez ¿ycie i geologiê. Gdyby nie œmieræ ¿ony, byæ mo¿e
Profesor by³by nadal z nami. Zmar³ 5 marca 2008 r. w War-
szawie i zosta³ pochowany w grobie rodzinnym na
Cmentarzu Pow¹zkowskim (ryc. 10).

Profesor Ryszard Dadlez by³ wybitnym geologiem,
pozostawi³ po sobie ogromn¹ spuœciznê naukow¹, która
bêdzie s³u¿yæ przez d³ugie lata przysz³ym pokoleniom.
Wszed³ na trwa³e do historii Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego.
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Ryc. 10. Pogrzeb Profesora Ryszarda Dadleza z asyst¹ pocztu sztandarowego
PIG (Cmentarz Pow¹zkowski, 5 marca 2008 r.). Od lewej: R. Wagner, M. Nar-
kiewicz, A. Dadlez (córka). Fot. M. Rutkowski


