Przegl¹d Geologiczny, vol. 66, nr 3, 2018

Teresa Œmigielska 1927–2017
Doktor Teresa Œmigielska by³a paleontologiem przez
wiele lat zwi¹zanym z Wydzia³em Geologii, Geofizyki
i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie. Po¿egnaliœmy J¹
21 lipca 2017 r. na Cmentarzu Salwatorskim. W naszej
pamiêci na zawsze pozostanie jako osoba bardzo dobra
i wra¿liwa, zawsze gotowa do pomocy w razie potrzeby.
Teresa Œmigielska urodzi³a siê 20.03.1927 r. w Borys³awiu. Naukê rozpoczê³a w czasie II wojny œwiatowej
w Stanis³awowie i kontynuowa³a po wojnie w Krakowie,
w gimnazjum i liceum im. Królowej Wandy. Tu te¿ w
1948 r. zda³a maturê i rozpoczê³a studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Jeszcze w czasie studiów podjê³a pracê jako asystent
techniczny w pracowni biologicznej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie. Stopieñ magistra biologii uzyska³a
w 1952 r., na podstawie prac dotycz¹cych psychologii
zwierz¹t i mikrobiologii. W 1953 r. zosta³a zatrudniona w
Katedrze Paleontologii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym (obecnie Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony
Œrodowiska) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na
stanowisku starszego asystenta. Równoczeœnie na
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego przygotowywa³a pracê doktorsk¹ pt. „Otolity ryb
z tortonu po³udniowej Polski”, któr¹ obroni³a w roku 1964
i uzyska³a stopieñ doktora nauk przyrodniczych. Praca ta
zosta³a wydrukowana w Roczniku Polskiego Towarzystwa
Geologicznego. Po uzyskaniu doktoratu dr Œmigielska zosta³a adiunktem na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.
W pracach naukowych Teresy Œmigielskiej mo¿na
wyró¿niæ dwa g³ówne obszary badawcze: otolity ryb mioceñskich oraz otwornice m³odszego i starszego trzeciorzêdu. Pierwsz¹ wszak¿e domen¹ jej zainteresowañ sta³y siê
ryby z ³upków menilitowych Karpat fliszowych.
Stan badañ nad rybami karpackimi i mo¿liwoœci wykorzystania ich w stratygrafii scharakteryzowa³a w publikacji
naukowej z 1957 r. pt. „Stratygraficzne znaczenie ichtiofauny karpackich ³upków menilitowych” (Prz. Geol., 12:
567–570). W tym¿e roku zosta³a zaproszona do wspó³pracy
przez geologów czechos³owackich. W czasie pobytu w Bratys³awie skompletowa³a i opracowa³a zespó³ ryb z odkrywek i rdzeni wiertniczych z okolic miejscowoœci Velka
Causa, zyskuj¹c za to du¿e uznanie (publikacja z 1959 r.).
W kraju zebra³a i opracowa³a zespó³ ryb z bogatej w ichtiofaunê i od dawna znanej odkrywki w Skopowie. Plonem
tych badañ by³o opracowanie ryb z rodzaju Aeoliscus
(1962).
Du¿e trudnoœci w kompletowaniu okazów ryb karpackich i praca w zespole mikropaleontologów skierowa³y
zainteresowanie badawcze dr Œmigielskiej na otolity –
rzadko spotykan¹ skamienia³oœæ, a dla stratygrafii wa¿n¹
specjalnoœæ. W rezultacie kilkuletnich badañ na du¿ym
obszarze po³udniowej Polski (Górny Œl¹sk, region krakowski
i œwiêtokrzyski) opisa³a 51 gatunków otolitów nale¿¹cych
do 28 rodzajów ryb. Istotnym osi¹gniêciem by³o wyró¿nienie wœród nich siedmiu nowych gatunków. Wartoœciowa
praca „Otolity ryb z tortonu po³udniowej Polski”, opublikowana w 1966 r., uzyska³a naukow¹ nagrodê Ludwika
Zejsznera i by³a wielokrotnie cytowana, w tym tak¿e przez

autorów zagranicznych (np. Brzobohaty, 1969). Tematyce
tej poœwiêci³a piêæ dalszych prac w latach 1974, 1979 i 1985.
Od wczesnych lat pracy zawodowej dr Œmigielska interesowa³a siê równie¿ otwornicami. Problematyki tej
dotycz¹ prace z lat 1957, 1960 i 1961. W publikacji z 1957 r.
znajduje siê opracowanie zespo³u otornic mioceñskich
z Gliwic Starych. Efektem tych badañ by³o okreœlenie
œrodkowotortoñskiego wieku i³ów z okolic Gliwic. Autorka
oznaczy³a 159 gatunków otwornic, w tym 8 nowych i jedn¹
now¹ odmianê. W pracy z 1960 r. na tle dyskusji nad rzadkimi otwornicami w utworach z rejonu Woli £u¿añskiej
przedstawi³a wyniki w³asnych badañ, okreœlaj¹c wystêpuj¹ce tu otwornice jako przewodnie dla eocenu oraz
górnego i dolnego oligocenu. Badaj¹c warstwy menilitowe z rejonu Dukli (1961) dr Œmigielska da³a podstawy do
udokumentowania górnoeoceñskiego wieku tych ska³.
Publikacje dr Œmigielskiej cieszy³y siê du¿ym uznaniem.
Obok wspomnianej ju¿ nagrody im. L. Zejsznera œwiadczy o
tym równie¿ zaproszenie do wspó³pracy z Instytutem Geologicznym w Bratys³awie (1957) i trzymiesiêczne stypendium naukowe w ZSRR (1966–1967).
Dr Œmigielska by³a tak¿e bardzo dobrym dydaktykiem.
Przez wiele lat prowadzi³a zajêcia z paleontologii dla studentów Wydzia³u Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.
W 1973 r. zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
W latach 1958–1987 by³a cz³onkiem PTG, a jako kresowianka nale¿a³a do Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów
Wschodnich. Niewiele osób wiedzia³o, ¿e by³a te¿ absolwentk¹ Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Krakowie i ¿e muzyka fortepianowa by³a jej hobby. Inn¹ bardzo
wa¿n¹ dla niej spraw¹ by³a opieka nad zwierzêtami. Teresa
Œmigielska by³a mi³oœnikiem i opiekunem zwierz¹t, szczególnie tak bardzo potrzebuj¹cych pomocy zwierz¹t bezdomnych. Zajêciu temu poœwiêca³a du¿o czasu i energii.
Têskni¹ za Ni¹ jej bliscy, jej przyjaciele, têskni¹ te¿ jej
ukochane domowe koty.
Ksenia Mochnacka
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