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In memoriam Prof. Brodzikowski

Al tijdens zijn studie bleek Brodzikowski over een groot waarnemingsvermogen te

beschikken. In combinatie met zijn fabelachtige kennis van de vakliteratuur vormde dat de

basis voor een aantal publikaties die hij in eerste instantie alleen in de Poolse taal schreef.

Tijdens zijn werk aan een proefschrift veranderde dat. De aanleiding was dat hij reageerde

op een artikel dat ik in 1976 publiceerde in ’Sedimentary Geology’. Na een steeds

interessanter wordende briefwisseling nodigde hij me uit voor een bezoek aan Polen.

Daarmee brak een nieuwe fase voor hem aan: elk jaar bezocht ik hem in Polen, en ook elk

jaar bezocht hij mij. Gezamenlijk veldwerk leidde tot diverse publikaties, vooral in het

Engels.

Voordien waren er slechts weinig Poolse sedimentologen in de westerse vakliteratuur

doorgedrongen (Dzulynski, Cegla). De vele publikaties in vooraanstaande westerse

tijdschriften hielpen Brodzikowski zeker bij zijn carrière. Hij werd na zijn promotie hoofd

van een experimenteel laboratorium, maar zette na enkele jaren zijn werk voort aan de

universiteit van Lodz. Daar voltooide hij zijn ’Habilitationsthesis’, en in Lodz legde hij
ook de laatste hand aan het boek ’Glacigenic sediments’, waaraan meer dan tien jaar was

gewerkt (Elsevier, Developments in Sedimentology 49, 1991). Zijn carrière vond een

bekroning toen hij in Lodz hoogleraar werd in de Kwartairgeologie.

Het overlijden van Prof. Brodzikowski kwam niet geheel onverwacht. Een klein jaar

geleden bleek dat hij leed aan diverse vormen van kanker. Dat zijn pijnlijk lijden relatief

kort heeft geduurd, is slechts een geringe troost. De sedimentologische wereld heeft in

hem een kleurrijk figuur met soms fascinerende ideeën verloren. Te hopen valt dat zijn

ideeën nog lang zullen voortleven.

A.J.+(Tom) van Loon

Op 27 oktober j.1. overleed veel te vroeg, op een leeftijd van slechts 44 jaar, Prof. Dr.

habil. Krzysztof Brodzikowski. Hij was reeds geruime tijd lid van de WTKG, hoewel hij

nooit de gelegenheid had een bijeenkomst bij te wonen of aan een excursie deel te nemen.

Prof. Brodzikowski studeerde als geograaf af aan de universiteit van Wroclaw (het

voormalige Breslau) in Polen. Reeds tijdens zijn studie werd hij vooral door het Kwartair

aangetrokken. Daarbij werd zijn interesse steeds geologischer van aard, met een sterke

voorkeur voor sedimentologie. Glaciale afzettingen en sedimentaire deformatiestructuren

werden daarbij zijn specialiteit. Over dit laatste onderwerp publiceerden wij samen een

korte bijdrage in 'Afzettingen’ (1987).


