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Historia pierwszej w Warszawie pracowni mikropaleontologicznej
Eugenia Gawor-Biedowa1
History of the first micropalaeontological laboratory in Warsaw. Prz. Geol., 68: 449–460.
A b s t r a c t. Micropalaeontological Laboratory at the Polish Geological Institute in Warsaw was organized
by W³adys³aw Po¿aryski in 1947. The studies were going towards the development of regional
micropalaeontological stratigraphic schemes of Mesozoic deposits of Poland (excluding the Carpathians)
and dating rocks, based on micropalaeontological analyses. Results of examination of a huge number of samples
(over 90,000) have been the basis for biostratigraphical reports and monographs, diagnoses of many new
taxa, and over 1000 archival collections of Mesozoic, Paleogene and Neogene microfaunas. The golden era
of the Laboratory had lasted almost four decades.
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Elementy wyposa¿enia laboratorium wykonali rzemieœlnicy, binokulary zaœ zosta³y kupione w Pañstwowych Zak³adach Optycznych w Warszawie. Podstawowe dzie³o
naukowe, jakim jest Catalog of Foraminifera, wydawany
sukcesywnie od 1940 r. przez F.B.Ellis and B.A. Messina,
zawieraj¹cy holotypy opisywanych gatunków otwornic
z ca³ego œwiata, a tak¿e dzie³o J.A.Cushmana Foraminifera, their classification and economical use, wydane w
Cambridge (1948), pracownia zawdziêcza³a pochodz¹cemu
z Borys³awia Eugeniuszowi Jab³oñskiemu. Pracowa³ on
w Nowym Jorku na stanowisku g³ównego geologa Standard Oil i to on przet³umaczy³ z jêzyka polskiego na
angielski i umieœci³ we wspomnianym katalogu opisy
nowych gatunków otwornic odkrytych przez Józefa Grzybowskiego w warstwach inoceramowych okolic Gorlic,
które w jêzyku polskim ukaza³y siê drukiem w 1901 r.
Pierwszym laborantem pracowni mikropaleontologicznej PIG by³ Hieronim Bla³tenberg (ryc. 2), zatrudniony w
Pañstwowym Instytucie Geologicznym w dniu 1.12.1946 r.
Pomaga³ on W. Po¿aryskiemu w urz¹dzaniu laboratorium
i obok podstawowego obowi¹zku, jakim by³a maceracja
próbek skalnych, wykonywa³ wszystkie prace
fizyczne. By³ jedynym laborantem tej pracowni w
okresie najwiêkszego nap³ywu próbek do maceracji, tj. w latach 1962–1972, kiedy przeprowadzono
analizê 90 000 próbek (Malinowska, Senkowiczowa,
1989). Na emeryturê odszed³ po wykonaniu gigantycznej pracy. H. Bla³tenberg otrzyma³ pomocnika
Piotra Ose³kê, który w dniu 15.06.1955 r. zosta³
zatrudniony w pracowni na stanowisku technika
(pracê w IG rozpocz¹³ 4.09.1950 r. jako robotnik).
By³ on pracownikiem zarówno laboratoryjnym, jak
i terenowym. PóŸniej do pomocy H. Bla³tenbergowi przyjêto – w dniu 9.10.1973 r. – Janusza Serafina,
który wpierw pracowa³ w IG na stanowisku robotnika, a nastêpnie na stanowisku preparatora materia³ów analitycznych.
Pierwszymi mikroskopistkami nowopowsta³ej
pracowni by³y Irena Ossowska (ryc. 2) i Wanda
Ryc. 1. W³adys³aw Po¿aryski – za³o¿yciel pracowni mikropaleontologicz- Suska, zatrudnione ju¿ z pocz¹tkiem 1948 r. Ponej – przy pracy (1960)
cz¹tkowo zajmowa³y siê one tylko wybieraniem
Fig. 1. W³adys³aw Po¿aryski – founder of the Micropalaeontological Labo- otwornic z macerantów. I. Ossowska (ur. 24.01.1906 r.
ratory – at work (1960)
w Milowicach w powiecie Bêdzin; pracowa³a do
Pierwsza w Warszawie pracownia mikropaleontologiczna zosta³a utworzona w 1947 r. przez W³adys³awa
Po¿aryskiego (ryc. 1) w Pañstwowym Instytucie Geologicznym i ulokowana na pierwszym piêtrze w przedwojennym gmachu instytutu przy ulicy Rakowieckiej 4.
Pracownia ta zosta³a zaplanowana na wzór europejski,
g³ównie niemiecki (Jendryka-Fuglewicz, 2000). Niemcy
w czasie II wojny œwiatowej prowadzili poszukiwania z³ó¿
na polach naftowych w Karpatach i zorganizowali pracowniê mikropaleontologiczn¹ w przedsiêbiorstwie naftowym
w Jaœle pod kierownictwem znanego niemieckiego mikropaleontologa H. Hiltermanna. W³adys³aw Po¿aryski, pracuj¹cy w latach 1940–1944 w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym, przemianowanym pod zarz¹dem okupacyjnym na Amt für Bodenforschung, zosta³ delegowany w
1941 r. do Jas³a, gdzie pozna³ dzia³alnoœæ pracowni mikropaleontologicznej. W 1942 r. przebywa³ z kolei w pracowni
mikropaleontologicznej w Berlinie, prowadzonej przez
znanego mikropaleontologa niemieckiego C.A. Wichera.
Projektuj¹c laboratorium w PIG, skorzysta³ z nabytej
wczeœniej wiedzy (Jendryka-Fuglewicz, 2000).
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31.08.1970 r.) zajmowa³a siê tak¿e katalogowaniem próbek nap³ywaj¹cych do badañ, pisaniem orzeczeñ, katalogowaniem wyników badañ oraz wysy³aniem orzeczeñ do
jednostek zamawiaj¹cych badania. G³ównym obowi¹zkiem W. Suskiej (ur. 30.11.1924 r. w Warszawie; pracownik IG do 31.07.1963 r.) by³o wybieranie otwornic z residuum
pozosta³ego po odszlamowaniu próbki.
Na pierwszym etacie naukowym pracowni 1.01.1948 r.
zosta³a zatrudniona Wanda Bielecka (ryc. 2–3 i 5), urodzona 19.05.1916 r. w Kijowie. Wy¿sze studia rozpoczê³a
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu
Warszawskiego w 1935 r., a ukoñczy³a w 1946 r. na
Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Poznañskiego,
otrzymuj¹c tytu³ magistra filozofii w zakresie zoologii,
a nastêpnie uzupe³ni³a studia w zakresie mikropaleontologii, aby rozpocz¹æ badania otwornic i ma³¿oraczków celem
ustalenia stratygrafii osadów górnego malmu. Po utworzeniu w roku akademickim 1951/1952 Wydzia³u Geologii na
Uniwersytecie Warszawskim, kiedy W. Po¿aryski zosta³
kierownikiem Zak³adu Mikropaleontologii w Katedrze
Paleontologii, kierowanej przez Romana Koz³owskiego,
W. Bielecka zosta³a kierownikiem pracowni mikropaleontologicznej w PIG. Pocz¹tkowo pe³ni³a w³aœciwie funkcjê
kierownika technicznego pracowni, gdy¿ stron¹ naukow¹

ci¹gle jeszcze kierowa³ W. Po¿aryski. Kierownictwo
naukowe objê³a dopiero 1.01.1953 r. i sprawowa³a je do
1.04.1957 r., kiedy kierownikiem pracowni zosta³a Olga
Styk (ryc. 2, 3 i 8).
Z£OTY WIEK
Wanda Bielecka objê³a badaniami malmu ca³y obszar
Ni¿u Polski, a w 1953 r. rozpoczê³a tak¿e badania otwornic
triasu, publikuj¹c w 1956 r. notatkê o otwornicach triasowych pó³nocno-zachodniego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich. Rozpoczê³a równie¿ badania otwornic doggeru,
któr¹ to problematyk¹ na zlecenie IG zajê³a siê Olga Pazdro
(ryc. 5 i 6) z Zak³adu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie (zadanie to przej¹³ nastêpnie Janusz Kopik z pracowni mikropaleontologicznej).
Lata 1948–1958 to okres gwa³townego wzrostu zapotrzebowania na okreœlenie wieku osadów pochodz¹cych
z g³êbokich otworów wiertniczych. Zwiêkszy³a siê
lawinowo liczba próbek skalnych do opracowania (Po¿aryski, 1960). Poszukiwane by³y nowe metody maceracji ska³,
najmniej uszkadzaj¹ce znajduj¹ce siê w nich mikroszcz¹tki,
i w rezultacie powsta³a praca autorstwa E. Witwickiej,

Ryc. 2. Pracownicy Zak³adu Stratygrafii IG w Warszawie w 1969 r. W pierwszym rzêdzie od lewej: Emil WoŸny, Hieronim Bla³tenberg, Leon Karczewski, Wojciech Rusek, Janusz Kopik, Stefan Cieœliñski, osoba o nieustalonej to¿samoœci, Andrzej B³aszkiewicz,
Irmina Woliñska. Drugi rz¹d: miêdzy W. Ruskiem a J. Kopikiem Maria £omiñska, obok niej Jadwiga Bobrowska, miêdzy S. Cieœliñskim a osob¹ nie zidentyfikowan¹ Irena Ossowska, obok Irena Grabowska i Wanda Bielecka na tle A. B³aszkiewicza. Rz¹d górny: na
tle œciany bia³a postaæ to Barbara Haj³asz, obok niej bokiem stoj¹ca Maria Rogalska, g³owa – Anna Wiœniewska, Stanis³awa Pacuszka,
Jadwiga Mamczar, Zofia Janczyk-Kopikowa, na jej tle Maria Nehring-LefeId, obok Teresa Or³owska-Zwoliñska, g³owa Lidii Malinowskiej, Teresa Marcinkiewicz, Halina Jagodziñska, Zofia Borówko-D³u¿akowa, czêœæ twarzy – Emilia Witwicka, Olga Styk, Ewa
Tomczykowa, Maria Pajchlowa, Eugenia Gawor-Biedowa, Stanis³awa Woszczyñska i Barbara ¯abiñska-Turlej
Fig. 2. Staff of the Department of Stratigraphy at the Geological Institute in Warsaw in 1969. First row from the left: Emil WoŸny, Hieronim Bla³tenberg, Leon Karczewski, Wojciech Rusek, Janusz Kopik, Stefan Cieœliñski, unidentified person, Andrzej B³aszkiewicz,
Irmina Woliñska. Second row: between W. Rusek and J. Kopik is Maria £omiñska, next to her Jadwiga Bobrowska, between S. Cieœliñski and unidentified person is Irena Ossowska, next to her Irena Grabowska and Wanda Bielecka against a background of A. B³aszkiewicz. Upper row: white person against the background of wall is Barbara Haj³asz, next to her Maria Rogalska, Anna Wiœniewska
(head), Stanis³awa Pacuszka, Jadwiga Mamczar, Zofia Janczyk-Kopikowa and, against her background, Maria Nehring-LefeId, next
to her Teresa Or³owska-Zwoliñska, Lidia Malinowska (head), Teresa Marcinkiewicz, Halina Jagodziñska, Zofia Borówko-D³u¿akowa, Emilia Witwicka (part of face), Olga Styk, Ewa Tomczykowa, Maria Pajchlowa, Eugenia Gawor-Biedowa, Stanis³awa Woszczyñska and Barbara ¯abiñska-Turlej
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E. Bieleckiej, O. Styk i J. Sztejn z 1958 r. pt. Metody opracowania mikroskamienia³oœci.
Wyniki badañ malmu górnego W. Bielecka opublikowa³a
w 1953 r., wydzielaj¹c w nim 13 poziomów na podstawie
stwierdzonych gatunków o krótkim zasiêgu stratygraficznym. Kolejna praca to pierwsza monografia pracowni
mikropaleontologicznej pt. Stratygrafia mikropaleontologiczna górnego malmu Polski Œrodkowej (1954), autorstwa
W. Bieleckiej i W. Po¿aryskiego, przedstawiaj¹ca wyniki
badañ 27 g³êbokich wierceñ i kilku odkrywek, z których
opracowano paleontologicznie 57 gatunków otwornic, w tym
16 nowych i 1 nowy podgatunek, oraz 9 gatunków
ma³¿oraczków. O tempie i zakresie badañ paleontologicznych i stratygraficznych IG w tym czasie mog¹ œwiadczyæ
3 prace doktorskie obronione w dniu 17.05.1958 r.: dwie
z zakresu mikropaleontologii i jedna dotycz¹ca makrofauny. Jedn¹ z nich jest praca W. Bieleckiej pt. Stratygrafia
mikropaleontologiczna dolnego malmu okolic Chrzanowa,
opublikowana w 1960 r. Promotorem pracy by³ W. Po¿aryski, a recenzentami – Franciszek Bieda i Olga Pazdro.
Na podstawie opracowania paleontologicznego 79 gatunków, w tym trzech nowych, zosta³y wydzielone poziomy
otwornicowe skorelowane z poziomami makrofaunistycznymi i z podzia³ami na obszarach przyleg³ych. Praca W. Bieleckiej pt. Otwornice dolnego i œrodkowego portlandu
i ma³¿oraczki górnego portlandu facji purbeckiej Ni¿u
Polskiego i ich znaczenie dla stratygrafii zosta³a przedstawiona jako rozprawa habilitacyjna, obroniona w dniu
6.10.1975 r.
W. Bielecka na sta³e wspó³pracowa³a z O. Styk. W osadach malmu parantyklinorium pomorskiego wspólnie
stwierdzi³y 77 gatunków otwornic i 56 gatunków ma³¿oraczków i przeœledzi³y ich zasiêgi (1963). W 1964 r. ustali³y wiek poszczególnych warstw oraz wyznaczy³y granice
miêdzy piêtrami w wierceniach Kcynia I, II i III na podstawie otwornic i ma³¿oraczków. Wœród 72 gatunków otwornic, które wyró¿ni³y w osadach malmu po³udniowej czêœci
syneklizy peryba³tyckiej, i 30 gatunków ma³¿oraczków
znalaz³y jeden nowy gatunek wœród otwornic i jeden wœród
ma³¿oraczków (1966). Z okazji setnej rocznicy urodzin
Józefa Grzybowskiego opublikowa³y niektóre wa¿niejsze
stratygraficznie gatunki kujawu i batonu Polski ni¿owej,
przedstawiaj¹c ich zasiêgi w korelacji z poziomami amonitowymi - wœród 32 gatunków wyró¿ni³y 2 nowe (1969).
Badaj¹c zespo³y otwornic i ma³¿oraczków z osadów facji
ilasto-mu³owcowo-piaszczystej kujawu i batonu Ni¿u Polskiego stwierdzi³y w nich 35 gatunków otwornic i 18
gatunków ma³¿oraczków (1969). W Katalogu skamienia³oœci (Bielecka, Czermiñski, 1970) Wanda Bielecka wspólnie z Januszem Kopikiem i Olg¹ Styk przedstawi³a
otwornice i ma³¿oraczki dolnej i œrodkowej jury, koreluj¹c
ich zasiêgi z poziomami makrofaunistycznymi, a W. Bielecka i O. Styk zamieœci³y bardzo bogate zespo³y otwornic
i ma³¿oraczków z poszczególnych piêter górnej jury.
Ponadto W. Bielecka i O. Styk prowadzi³y intensywne
badania ma³¿oraczków dolnego kimerydu pó³nocno-zachodniego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich, w których
uczestniczy³ obok nich Janusz B³aszyk z Zak³adu Paleontologii PAN w Warszawie; w biocenozie z³o¿onej z 35
gatunków wyró¿niono 14 nowych (1979). Ten sam zespó³
autorów opracowa³ ma³¿oraczki górnojurajskie, a W. Bielecka (1986) – otwornice górnojurajskie. W badaniach
ma³¿oraczków jury œrodkowej bra³ równie¿ udzia³ Janusz
Kopik. W. Bielecka i O. Styk opublikowa³y w 1981 r. biostratygrafiê batonu i keloweju pó³nocno-zachodniej Polski

Ryc. 3. Na miêdzynarodowej konferencji naukowej. Pierwsza
od prawej Wanda Bielecka, Olga Styk, Stanis³awa Woszczyñska i Emilia Witwicka
Fig. 3. During an international scientific conference. From the right:
Wanda Bielecka, Olga Styk, Stanis³awa Woszczyñska and Emilia
Witwicka

na podstawie otwornic i ma³¿oraczków, opracowuj¹c paleontologicznie 81 gatunków otwornic, w tym 11
nowych, i 31 gatunków ma³¿oraczków, a wœród nich równie¿ 11 nowych.
Zadania wyznaczenia granicy miêdzy jur¹ a kred¹ na
podstawie otwornic i ma³¿oraczków podjê³y siê W. Bielecka i J. Sztejn we wspó³pracy z Sylwestrem Markiem (1966,
1969). Badaj¹c mikrofaunê z osadów brakicznych i brakiczno-morskich z pogranicza jury i kredy w licznych profilach
na Ni¿u Polski zaobserwowa³y prawid³owoœæ w wystêpowaniu poszczególnych gatunków otwornic i ma³¿oraczków, co
umo¿liwi³o wydzielenie 6 poziomów ma³¿oraczkowych:
piêciu w portlandzie (w wo³gu) i jednego w dolnej czêœci
beriasu (w riazaniu), który odzwierciedla zazêbianie siê osadów morsko-brakicznych z brakicznymi. Wyró¿ni³y 1
nowy gatunek wœród otwornic i 1 wœród ma³¿oraczków.
W. Bielecka i K. Kuznetsova z Instytutu Geologicznego
AN ZSRR na podstawie wyró¿nionych 88 gatunków
otwornic, w tym 5 nowych, dokona³y podzia³u kimerydu,
ilustruj¹c rozmieszczenie otwornic w osadach badanych
profili oraz paleogeografiê (1969). Nowe gatunki otwornic
pochodzi³y z otworów Bartoszyce IG-1 i Go³dap IG-1.
Nale¿y ¿a³owaæ, ¿e holotypy tych gatunków zdeponowano
w Moskwie, gdy¿ obecnie nie znamy losów tej kolekcji.
Wyniki badañ mikropaleontologicznych osadów jurajskich z licznych otworów wiertniczych W. Bielecka opublikowa³a w serii wydawniczej Profile G³êbokich Otworów
Wiertniczych (Pañstwowego) Instytutu Geologicznego.
Wyda³a te¿ setki ekspertyz orzekaj¹cych o wieku tysiêcy
próbek z wierceñ na ca³ym Ni¿u Polskim – i nie tylko. Na
emeryturê odesz³a 31.10.1980 r.
Badania mikropaleontologiczne w PIG zapocz¹tkowa³y w du¿ej mierze osoby wykszta³cone przed II wojn¹
œwiatow¹ i ciê¿ko doœwiadczone w czasie jej trwania.
Jedn¹ z nich by³a Janina Sztejn (ryc. 3, 5 i 8). Urodzona
18.05.1925 r. w Kielcach. W ramach tajnego nauczania
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uczêszcza³a na pierwszy rok chemii na filii Tajnego Uniwersytetu Kresów Zachodnich (Uniwersytet Poznañski),
a tytu³ magistra filozofii w zakresie zoologii otrzyma³a na
Uniwersytecie Poznañskim. Karierê w pracowni mikropaleontologicznej PIG rozpoczê³a po otrzymaniu dyplomu
magistra 1.06.1950 r. Pocz¹tkowym celem jej badañ by³o
opracowanie stratygrafii mikropaleontologicznej neokomu œrodkowej Polski na podstawie otwornic i ma³¿oraczków. W pierwszym Biuletynie Instytutu Geologicznego z zapocz¹tkowanej przez W. Po¿aryskiego serii Badania Mikropaleontologiczne przedstawi³a wyniki badañ otwornic
dolnokredowych w Polsce i na podstawie 61 gatunków
otwornic ustali³a granicê miêdzy hoterywem a walan¿ynem. Praca pt. Stratygrafia mikropaleontologiczna kredy
dolnej w Polsce œrodkowej (1957) zawiera opracowanie
103 gatunków otwornic, w tym 10 nowych, i 14 gatunków
ma³¿oraczków, wœród których wyró¿niono 4 nowe. By³a to
jej rozprawa doktorska obroniona w dniu 17.05.1957 r.
Podobnie jak u W. Bieleckiej, promotorem by³ W. Po¿aryski, a recenzentami – F. Bieda i O. Pazdro. W 1958 r. J. Sztejn
opublikowa³a klucz do oznaczania otwornic dolnokredowych. Rezultaty badañ walan¿ynu i hoterywu z g³êbokich
otworów wiertniczych okolic Radomia zosta³y przedstawione w pracy habilitacyjnej pt. Mikrofauna z osadów
m³odszej kredy dolnej Ni¿u Polskiego, na podstawie której
30.11.1984 r. otrzyma³a stopieñ doktora habilitowanego.
Pasj¹ J. Sztejn by³a nie tylko paleontologia, lecz równie¿ historia jej rozwoju – opublikowa³a np. opracowania
Z mikroskopem przez dzieje Ziemi (1955) i Historia mikropaleontologii polskiej (1958). Swoje zainteresowania
dydaktyk¹ realizowa³a bêd¹c jednym z dwóch pierwszych
pracowników Zak³adu Mikropaleontologii Wydzia³u Geologii UW w latach 1951–1952.
Stratygrafiê mikropaleontologiczn¹ dolnej kredy Szamotu³ opublikowano w 1962 r., a Tomaszowa Mazowieckiego w 1964 r. Podzia³ stratygraficzny dolnej kredy
Kujaw (1967) zosta³ wprowadzony na podstawie wyników

badañ 12 gatunków otwornic i ma³¿oraczków. W badanych
biocenozach znaleziono 2 nowe gatunki otwornic i 1
nowy gatunek ma³¿oraczków.
Na 10. Europejskim Kolokwium Mikropaleontologicznym J. Sztejn (1967) zaprezentowa³a ogóln¹ charakterystykê
dolnej kredy w œrodkowej Polsce oraz szczegó³owy podzia³
stratygraficzny osadów dolnokredowych na Ni¿u Polskim
na podstawie otwornic i ma³¿oraczków. Charakterystykê
mikropaleontologiczn¹ osadów morskich dolnej kredy
niecki brze¿nej w wyró¿nionych 3 rejonach przedstawi³a w
1968 r., a zespo³y otwornic walan¿ynu na Ni¿u Polskim na
podstawie badañ niecki szczeciñsko-mogileñsko-³ódzkiej,
wa³u kujawsko-pomorskiego i niecki brze¿nej – w 1969 r.
W swoich badaniach zwraca³a szczególn¹ uwagê na zale¿noœæ rozwoju mikrofauny od warunków œrodowiska sedymentacyjnego.
Mimo absorbuj¹cego zaanga¿owania w badania osadów dolnokredowych w 1967 r. J. Sztejn rozpoczê³a
opracowywaæ otwornice i ma³¿oraczki ordowickie z obszaru NE Polski. Badania te zosta³y podsumowane w pracy
Ma³¿oraczki ordowiku w pó³nocnowschodniej Polsce (1985).
W osadach tych stwierdzono bogaty, zró¿nicowany zespó³
ma³¿oraczków, przydatny do celów biostratygraficznych.
Na podstawie 54 gatunków ma³¿oraczków dokona³a
wydzielenia poszczególnych piêter ordowiku. W Atlasie
skamienia³oœci przewodnich i charakterystycznych (Pajchlowa, 1990) opisa³a 4 gatunki otwornic ordowickich i 52
gatunki ma³¿oraczków oraz okreœli³a ich zasiêgi stratygraficzne. Mimo ciê¿kiej choroby bra³a czynny udzia³ w ¿yciu
naukowym, prowadz¹c równoczeœnie badania otwornic
i ma³¿oraczków ordowickich i dolnokredowych.
Pod koniec dzia³alnoœci naukowej Janina Sztejn niemal
ca³kowicie poœwiêci³a siê zagadnieniom dolnej kredy,
wracaj¹c niejako do Ÿróde³ swojej naukowej dzia³alnoœci.
Podsumowanie jej dorobku naukowego w dziedzinie
badañ otwornic i ma³¿oraczków dolnokredowych sprzed
1984 r. zawiera Katalog skamienia³oœci (Bielecka, Czer-

Ryc. 4. 10. Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne, 1967: Janina Sztejn (z tub¹) omawia stratygrafiê osadów
dolnokredowych w ods³oniêciu W¹wa³
Fig. 4. 10th European Micropalaeontological Colloquium, 1967: Janina Sztejn (with a megaphone) presents the stratigraphy of Lower Cretaceous deposits at W¹wa³
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®
Ryc. 5. 10. Europejskie Kolokwium
Mikropaleontologiczne, 1967 r. – wycieczka do ods³oniêcia W¹wa³, czekaj¹c
na odjazd. Od lewej: E. Gawor-Biedowa,
Janina Œmigielska (Kraków), Janina
Sztejn, Olga Pazdro, Wanda Bielecka
i Janusz B³aszyk
Fig. 5. 10th European Micropalaeontological Colloquium, 1967 – excursion
to the outcrop of W¹wa³, waiting for
departure. From the left: E. Gawor-Biedowa, Janina Œmigielska (Kraków),
Janina Sztejn, Olga Pazdro, Wanda Bielecka and Janusz B³aszyk

miñski, 1970) oraz Atlas skamienia³oœci... (Malinowska,
1984). W 1986 r. opublikowa³a opis 37 gatunków otwornic
bentosowych, w tym 2 nowe, oraz 9 gatunków ma³¿oraczków z osadów morskich i brakicznomorskich riazania
i z osadów znacznie sp³ycaj¹cego siê i os³adzaj¹cego siê
zbiornika wczesnego walan¿ynu Ni¿u Polskiego. Wyniki
badañ otwornic dolnokredowych z Polski œrodkowej z dominacj¹ otwornic zlepieñcowatych ukaza³y siê w 1990 r.
Jedenaœcie nowych gatunków ma³¿oraczków z osadów
purbeku œrodkowej Polski zawiera publikacja z 1991 r.
Oficjalnie odesz³a na emeryturê w 1995 r., ale nie by³ to
koniec jej dzia³alnoœci naukowej. W zbiorowej publikacji
Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce (Marek, Pajchlowa, 1997) przedstawi³a zasiêgi ma³¿oraczków i poziomy ma³¿oraczkowe z pogranicza górnej jury i dolnej kredy
oraz dolnokredowe otwornice i ma³¿oraczki z osadów
poszczególnych regionów i formacji skalnych Polski. W jej
dorobku naukowym znajduj¹ siê równie¿ opracowania
osadów dolnokredowych w poszczególnych profilach.
Poszerzenie tematyki badawczej pracowni mikropaleontologicznej wymaga³o zwiêkszenia personelu
zarówno naukowego, jak i technicznego. We wrzeœniu
1951 r. w roli mikroskopistki zosta³a zatrudniona Emilia
Witwicka (ryc. 2, 3); urodzona 26.04.1909 r. w Dubnie na
Wo³yniu. By³a ona najstarsz¹ osob¹ w niewielkim zespole
pracowni. Dyplom magistra filozofii w zakresie botaniki
otrzyma³a na Uniwersytecie Jagielloñskim w 1933 r. W maju
1944 r. zosta³a zatrudniona w pracowni mikropaleontologicznej prowadzonej przez H. Hiltermanna w firmie Karpaty w Jaœle, gdzie pracowa³a do 15.09.1944 r., tj. do
wysiedlenia ludnoœci Jas³a. W tym krótkim czasie zd¹¿y³a
poznaæ zarówno zasady badañ laboratoryjnych, jak i sam¹
metodykê opracowywania otwornic. Na etat naukowy w
pracowni przesz³a we wrzeœniu 1953 r. Celem jej badañ
by³o opracowanie stratygraficznych podzia³ów osadów
górnokredowych poszczególnych obszarów Polski pozakarpackiej. By³a to niejako kontynuacja badañ rozpoczêtych przed II wojn¹ œwiatow¹ przez W. Po¿aryskiego.
Emilia Witwicka wdra¿a³a w pracowni ró¿ne metody
maceracji; poszukuj¹c najskuteczniejszej do wydobywania
ze ska³ mikroszcz¹tków w najmniej uszkodzonym stanie.
Wystêpowanie globotrunkan w profilu górnej kredy
zachodniego skrzyd³a niecki lubelskiej opracowa³a z W. Po¿aryskim (1956). W 1958 r. opublikowa³a stratygrafiê
mikropaleontologiczn¹ kredy górnej w wierceniu w Che³mie,
sk¹d opisa³a nowy gatunek przewodni dla turonu górnego –

Stensioeina polonica. Pierwszy podzia³ stratygraficzny
osadów górnego albu i górnej kredy na Ni¿u Polskim, we
wspó³autorstwie z Eugeni¹ Gawor-Biedow¹, przedstawi³a
w 1960 r. Razem ze Stefanem Cieœliñskim dokona³a korelacji mikro- i makrofauny z osadów górnokredowych
obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich (1962). Stratygrafiê osadów górnokredowych £ukowa na podstawie 12 paleontologicznie opracowanych gatunków (w tym jednego nowego)
przedstawi³a w 1961 r. We wspó³pracy z Jerzym Milewiczem i Maciejem Podemskim opracowa³a stratygrafiê
osadów górnokredowych niecki pó³nocnosudeckiej,
gdzie na podstawie 34 gatunków otwornic wyró¿ni³a piêtra
od cenomanu do santonu w³¹cznie (1968). Podzia³ mikropaleontologiczny osadów kredy górnej w rejonie Zamoœcia
przedstawi³a w 1976 r. Na podstawie badañ profilu z wiercenia Ostrów Mazowiecka (1965) ustali³a stratygrafiê od
cenomanu do mastrychtu w³¹cznie, a wraz Aleksandr¹
Krassowsk¹ na podstawie licznych otworów wiertniczych
w strefie uskoku Grójca przedstawi³a charakterystykê geologiczno-stratygraficzn¹ albu górnego i kredy górnej (1983).
Litostratygrafiê osadów górnego albu i górnej kredy
zamieszczono w Katalogu skamienia³oœci (Bielecka, Czermiñski, 1970) i Atlasie skamienia³oœci… (Malinowska,
1984). Oba opracowania powsta³y w wyniku œcis³ej, wieloletniej wspó³pracy z E. Gawor-Biedow¹. W latach 80. E. Witwicka nawi¹za³a blisk¹ wspó³pracê w badaniach górnej
kredy z Krystyn¹ Po¿arysk¹ z PAN, przedstawiaj¹c
pogl¹dy na temat granicy kreda–trzeciorzêd (1980) oraz
zagadnienia stratygrafii kredy œrodkowej Polski (1983).
Emilia Witwicka jako wybitna specjalistka w dziedzinie
mikropaleontologii w sierpniu 1963 r. zosta³a mianowana
przez prezesa CUG samodzielnym pracownikiem naukowym i otrzyma³a równoczeœnie polecenie opracowania
profili wzorcowych osadów paleozoicznych na podstawie
otwornic i ma³¿oraczków. Ju¿ w 1967 r. opublikowa³a paleontologiczne studium, na podstawie wyników badañ
ponad 300 próbek, 13 gatunków ma³¿oraczków i ich zasiêgi stratygraficzne w korelacji z makrofaun¹ z osadów
ludlowu wierceñ: Lêbork IG-1, Bytów IG-1 i Wejherowo
IG-1. W ustalaniu stratygrafii badanych osadów E. Witwicka œciœle wspó³pracowa³a z Ew¹ Tomczykow¹ opisuj¹c¹ trylobity. Podsumowaniem wspólnych badañ prowadzonych w latach 1965–1971 jest publikacja (1972)
przedstawiaj¹ca ma³¿oraczki i trylobity z osadów górnego
syluru syneklizy peryba³tyckiej obszaru Zatoki Puckiej.
Korelacjê zasiêgów ma³¿oraczków i trylobitów w osadach
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terystykê bio- i litostratygraficzn¹ osadów œrodkowej i górnej jury krakowsko-czêstochowskiej, najwa¿niejsze dla
stratygraficznego podzia³u gatunki amonitów oraz przewodnie i charakterystyczne gatunki otwornic i ma³¿oraczków. Du¿e tempo badañ prowadzonych nad systematyk¹
otwornic zaowocowa³o odkryciem 3 nowych gatunków
i jednego podgatunku w epikontynentalnych osadach kujawu
i batonu Polski (1969). Wyniki badañ otwornic i ma³¿oraczków dolnej jury przedstawi³ w 1970 r. Prowadzi³ równie¿
intensywne badania makrofauny. Wyda³ monografiê faunistyczn¹ keloweju Jury Czêstochowskiej (1979), a nieco
wczeœniej (1967) – obszerne opracowanie bajoskich amonitów warstw koœcieliskich. Bada³ morskie ma³¿e z serii gielniowskiej liasu Gór Œwiêtokrzyskich oraz amonity i ma³¿e
liasu zachodniego Pomorza (1962). Podsumowanie badañ
biostratygraficznych dolnej i œrodkowej jury, prowadzonych przez Janusza Kopika, zawiera Katalog skamienia³oœci… (Bielecka, Czermiñski, 1970) oraz Atlas skamienia³oœci… (Malinowska, 1980). By³ wspó³autorem
kilku syntez jury w Polsce, m.in. monograficznego opracowania epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce
(1997). Stopieñ doktora nauk przyrodniczych otrzyma³
1.12.1975 r. na podstawie pracy pt. Rodzaj Cadomites w
górnym bajosie i batonie Jury Krakowsko-Wieluñskiej i Gór
Œwiêtokrzyskich. Promotorem pracy by³ Jerzy Znosko, a recenzentami Stefan Zbigniew Ró¿ycki i Stanis³aw Soko³owski.
W latach 1956–1962 J. Kopik pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu Stratygrafii, jednoczeœnie aktywnie pracuj¹c
naukowo. Doœæ istotnym elementem pracy by³o
sporz¹dzanie ekspertyz biostratygraficznych (kilkaset
orzeczeñ geologicznych), które by³y wykorzystywane do
dokumentacji surowcowych, w tym równie¿ z³ó¿ wêgla
brunatnego w Be³chatowie. Po przejœciu na emeryturê nadal
publikowa³ syntetyczne opracowania dolnej i œrodkowej
jury, m.in. obszaru pó³nocno-wschodniego obrze¿enia
Zag³êbia Wêglowego (1997) oraz obszern¹ monografiê
o amonitach batoñskich z rodziny Sphaeroceratidae i Tulitidae Jury Polskiej (2006). W 2009 r. wspó³uczestniczy³
w opracowaniu tabeli stratygraficznej Polski.
Pracownia odczuwa³a ci¹g³e braki personelu technicznego. Po usilnych staraniach 1.12.1952 r. na stanowisku
mikroskopistki uda³o siê zatrudniæ Lucynê
Kazimiersk¹ (ur. 26.05.1934 r. w Warszawie).
Pracownia mikropaleontologiczna korzysta³a
z jej pracy, wymagaj¹cej szczególnych cech, jak
cierpliwoœæ i ca³kowite skupienie na wykonywanej czynnoœci, do 1964 r. W roku tym zosta³a
pracownikiem Zak³adu Surowców Mineralnych
IG i pracowa³a w nim do przejœcia na emeryturê
w dniu 31.12.1981 r.
Olga Wo³kowycka-Styk (ryc. 2–3 i 8), urodzona 10.11.1928 r. w Bia³owie¿y, wy¿sze studia I stopnia ukoñczy³a w 1953 r. na Wydziale
Geologii UW i 1.08.1953 r. rozpoczê³a pracê w
Instytucie Geologicznym w Warszawie – jako
sta¿ysta w pracowni mikropaleontologicznej
Zak³adu Podstawowych Badañ Geologicznych.
W 1957 r. po zrzeczeniu siê stanowiska przez
Ryc. 6. 10. Europejskie Kolokwium Mikropaleontologiczne, 1967. Na pierw- W. Bieleck¹, przygotowuj¹c¹ siê do obrony praszym planie g³owa Romana Koz³owskiego, za nim pierwsza od lewej Olga Paz- cy doktorskiej, zosta³a mianowana kierownikiem pracowni mikropaleontologicznej. By³a
dro, a obok Janusz Kopik
Fig. 6. 10th European Micropalaeontological Colloquium, 1967. Head of Roman jedyn¹ osob¹ w pracowni (oprócz W. Bieleckiej)
Koz³owski in the foreground. Behind it, Olga Pazdro, first from the left, and spe³niaj¹c¹ kryteria polityczne do pe³nienia funJanusz Kopik next to her
kcji kierowniczej. Mimo licznych obowi¹zków,
Podlasia i pó³nocnej Polski przedstawi³y w 1974 r. W Atlasie skamienia³oœci… (Pajchlowa, 1990) z Barbar¹ ¯bikowsk¹ opublikowa³a opracowanie ma³¿oraczków z osadów Podlasia. Z 38 gatunków wymienionych w atlasie
wiêkszoœæ opisa³a E. Witwicka. Wieloletnia wspó³praca
³¹czy³a j¹ z Przedsiêbiorstwem Geologicznym w Warszawie i z Uniwersytetem Marii Curie-Sk³odowskiej w
Lublinie, dla których wykonywa³a liczne ekspertyzy biostratygraficzne dotycz¹ce oceny wieku ska³ na podstawie
otwornic i ma³¿oraczków zbadanych w tysi¹cach próbek
z utworów górnokredowych, paleogeñskich, neogeñskich
i sylurskich, pochodz¹cych z g³êbokich otworów wiertniczych na Ni¿u Polskim i w Sudetach. Wiele z tych archiwalnych materia³ów – po uzupe³nieniu nowymi danymi
przez E.Gawor-Biedow¹ – opublikowano przy zachowaniu wspó³autorstwa w Profilach G³êbokich Otworów
Wiertniczych PIG.
W 1951 r. do pracowni zosta³ przyjêty student geologii
Janusz Kopik (ryc. 2, 6), urodzony 3.01.1931 r. w Warszawie, który ukoñczy³ studia wy¿sze na Wydziale Geologii
UW w paŸdzierniku 1953 r., ale pracê w PIG rozpocz¹³ ju¿
w 1950 r. w Wydziale Surowców Skalnych, wykonuj¹c
g³ównie techniczne prace terenowe. W pracowni mikropaleontologii otrzyma³ stanowisko asystenta. W latach
1951–1952 pracowa³ równoczeœnie w PIG i na Uniwersytecie Warszawskim, jako zastêpca asystenta w Katedrze
Mikropaleontologii kierowanej przez W. Po¿aryskiego.
Jego studentk¹ by³a m.in. autorka niniejszego opracowania. Tytu³ magistra geologii uzyska³ na podstawie pracy
pt. Stratygrafia jury w g³êbokim wierceniu Borucice IG-1,
pocz¹tkowo pod kierunkiem J. Samsonowicza, a nastêpnie
– W. Po¿aryskiego. Analiza mikro- i makrofaunistycznych
sekwencji w profilu tego wiercenia pozwoli³a na jednoznaczne udowodnienie obecnoœci piêter: aalenu, bajosu,
batonu i keloweju (1956). Rozpocz¹³ badania jury œrodkowej rejonu czêstochowskiego, przejmuj¹c je po W. Bieleckiej.
Janusz Kopik opublikowa³ w 1960 r. schemat stratygraficznego podzia³u liasu i doggeru Polski, okreœlony na
podstawie wyników analizy faunistycznej. Podczas 10. Miêdzynarodowego Kolokwium Mikropaleontologicznego
zorganizowanego w Polsce (1967) zaprezentowa³ charak-
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równie¿ rodzinnych (narodziny córki), uzupe³ni³a wykszta³cenie, zdaj¹c egzaminy z zakresu II stopnia studiów
wy¿szych i pisz¹c pracê magistersk¹ pt. Mikrofauna triasu
okolic Chrzanowa oraz pó³nocno-zachodniej czêœci os³ony
mezozoicznej Gór Œwiêtokrzyskich, wykonan¹ na podstawie materia³ów zgromadzonych w IG z dwóch wierceñ
i odkrywek w okolicy Chrzanowa. W badanych osadach
wœród ró¿norodnej mikrofauny stwierdzi³a liczne otwornice i ma³¿oraczki. Praca ukaza³a siê drukiem w 1958 r.,
przed jej obron¹. Promotorem pracy i kierownikiem
naukowym ca³ego procesu uzupe³nienia studiów by³
Zdzis³aw Rabbe z UW. Pracê tê obroni³a w 1961 r. i otrzyma³a tytu³ magistra mikropaleontologii oraz stanowisko
adiunkta.
Od pocz¹tku pracy w IG O. Wo³kowycka-Styk œciœle
wspó³pracowa³a z W. Bieleck¹. Rezultaty tej wspó³pracy
(patrz ¿yciorys W. Bieleckiej w tym artykule) rozwija³y siê
bardzo dynamicznie. W 1965 r. zosta³y opublikowane wyniki badañ otwornic i ma³¿oraczków triasu z po³udniowej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich, g³ównie z kajpru i wapienia
muszlowego, z siedmiu otworów wiertniczych. W Katalogu skamienia³oœci (Bielecka, Czermiñski, 1970) przedstawi³a (z J. Kopikiem) biostratygrafiê osadów triasowych
w Polsce podkarpackiej na podstawie, znanych w tym
czasie, otwornic i ma³¿oraczków. Pod mniej ni¿ skromnym,
a mo¿na by rzec kokieteryjnie brzmi¹cym, tytu³em O kilku
wa¿niejszych nowych gatunkach otwornic i ma³¿oraczków z osadów triasowych Polski (1972) opublikowa³a
paleontologiczne opracowanie 8 nowych gatunków otwornic i 11 nowych gatunków ma³¿oraczków. Jako rozprawê
doktorsk¹ przedstawi³a pracê pt. Otwornice i ma³¿oraczki
osadów triasu Polski ni¿owej i ich stratygraficzne znaczenie. I znowu promotorem nastêpnego doktora pracowni
mikropaleontologicznej w IG by³a Olga Pazdro. Recenzentkami zosta³y: W. Bielecka i Krystyna Po¿aryska. Stopieñ naukowy doktora otrzyma³a 7.11.1974 r. Ju¿ w
nastêpnym roku zaskoczy³a nowymi odkryciami nieznanych dot¹d gatunków otwornic z dolnego i œrodkowego
triasu Polski. W wyniku badañ osadów pstrego piaskowca
i dolnego wapienia muszlowego stwierdzi³a 36 gatunków
otwornic, w tym 6 nowych. W Atlasie skamienia³oœci...
(Malinowska, 1979) zamieœci³a paleontologiczne opracowanie triasowych gatunków ma³¿oraczków oraz ich zasiêgi stratygraficzne na obszarze Polski pozakarpackiej.
Biostratygrafiê epikontynentalnych osadów triasu Polski
na podstawie ma³¿oraczków opublikowa³a w 1982 r. Praca
sk³ada³a siê z dwóch czêœci – biostratygraficznej i paleontologicznej. W czêœci biostratygraficznej przedstawi³a 10
poziomów ma³¿oraczkowych w korelacji z obszarami
przyleg³ymi. Czêœæ paleontologiczna to opracowanie 54
gatunków, wœród których odkryto 2 nowe gatunki i jeden
nowy podgatunek. Biostratygrafiê retu i wapienia muszlowego SW Polski opracowa³a na podstawie stwierdzonych
otwornic i ma³¿oraczków (1990). W obu tych faunach
wyró¿ni³a nowe gatunki: w biocenozie z³o¿onej z 27 gatunków otwornic 1 nowy gatunek, a wœród 24 gatunków
ma³¿oraczków – 3 nowe gatunki i 1 podgatunek.
W pracy zbiorowej Epikontynentalny perm i mezozoik
w Polsce (Marek, Pajchlowa, 1997) autorzy opracowuj¹cy
trias, w korelacjach lito- i biostratygraficznych pstrego piaskowca i wapienia muszlowego w ró¿nych rejonach Polski,
zamieœcili zespo³y otwornic z pracy O. Styk (1975) i poziomy ma³¿oraczkowe z pracy z 1982 r. oraz ich inwentarz
faunistyczny.
O Styk opublikowa³a 29 profili g³êbokich otworów
wiertniczych. Wykonywanie ekspertyz próbek osadów

triasowych i jurajskich by³o zarówno dla niej, jak i dla
pozosta³ych pracowników naukowych pracowni, codziennoœci¹. By³a jednym z g³ównych organizatorów
10. Europejskiego Kolokwium Mikropaleontologicznego
w Polsce (1967). Na emeryturê odesz³a 1.12.1989 r.
Halina Jagodziñska (ryc. 2), urodzona 26.02.1928 r.
w S³upi Nadbrze¿nej k. Opatowa, do³¹czy³a do pracowni
jako mikroskopistka 1.04.1954 r. i nale¿a³a do grona osób
najd³u¿ej w niej pracuj¹cych (bo do 31.12.1988 r.). By³a pracownikiem wielofunkcyjnym – od I. Ossowskiej przejê³a
ca³¹ archiwizacjê zbiorów i ich dokumentacjê. W pracowni
by³a jedyn¹ kreœlark¹. Wszystkie tabele stratygraficzne w
publikacjach i do³¹czone do opracowañ archiwalnych
okresu lat 50.–70. s¹ wynikiem jej pracy. Mog³a sprostaæ
tym obowi¹zkom dziêki wielkiej pracowitoœci, cierpliwoœci i zdolnoœciom organizacyjnym.
W dniu 15.04.1955 r. do pracowni mikropaleontologicznej Zak³adu Podstawowych Badañ Geologicznych
zosta³a skierowana nakazem pracy – przez CUG – Eugenia
Gawor (ryc. 2, 5, 7–9), urodzona 6.07.1929 r. w Sieñkowie
(pow. radziechowski, woj. tarnopolskie). By³a w pracowni
pierwszym mikropaleontologiem z wykszta³cenia. Studia
wy¿sze rozpoczê³a w roku akademickim 1949/1950 na
Wydziale Filozoficznym UJ (na którym studiowa³a tak¿e
E. Witwicka) i kontynuowa³a je na utworzonym Wydziale
Biologii tego uniwersytetu. Studia II stopnia, rozpoczête
w roku akademickim 1952/1953 na Wydziale Geologii UW,
zakoñczy³a w lutym 1955 r. obron¹ pracy magisterskiej
pt. Otwornice przewodnie i wiek kredy pisz¹cej Mielnika. Praca ta, wykonana pod kierunkiem W. Po¿aryskiego i R. Koz³owskiego, po uzupe³nieniu materia³ami z wierceñ, zosta³a
og³oszona drukiem pod tym tytu³em, lecz zmienionym
nazwiskiem, gdy¿ w 1957 r. autorka pracy Eugenia Gawor
wysz³a za m¹¿ za mgr. in¿. Leopolda Biedê i ze wzglêdu
na s³awnego profesora, Franciszka Biedê, w nastêpnych
publikacjach naukowych zacze³a u¿ywaæ nazwiska Gawor-Biedowa.
Eugenia Gawor-Biedowa wyspecjalizowa³a siê w wykrywaniu luk stratygraficznych w osadach kredowych na
Ni¿u Polskim. W pierwszym opracowanym g³êbokim
wierceniu E³k IG-1 (1955) stwierdzi³a lukê stratygraficzn¹
miêdzy osadami turonu a dolnym mastrychtem. Lukê miêdzy turonem a kampanem górnym wykry³a w otworze
Gop³o geo 8 (1961), a miêdzy turonem górnym a dolnym w
otworze Krasnopol (1966). Pierwszy podzia³ biostratygraficzny osadów górnego albu i górnej kredy, pochodz¹cych
z 16 g³êbokich otworów wiertniczych na Ni¿u Polskim,
wykonany na podstawie 120 gatunków otwornic planktonicznych i bentonicznych, zosta³ przedstawiony przez
E. Gawor-Biedow¹ i E. Witwick¹ na 30. Sesji Naukowej IG
(1960).
Na podstawie pracy pt. The Albian, Cenomanian and
Turonian foraminifers and their stratigraphic importance
28.06.1972 r. E. Gawor-Biedowa uzyska³a stopieñ doktora
nauk przyrodniczych w zakresie mikropaleontologii. Promotorem pracy by³a Olga Pazdro, recenzentami: Krystyna
Po¿aryska, Stanis³aw Geroch i Stanis³aw Radwañski.
W pracy przedstawiono 100 paleontologicznie opracowanych gatunków nale¿¹cych do 20 rodzin (w tym 7 nowych
gatunków i 1 nowy podgatunek) i 42 rodzajów pochodz¹cych z osadów górnego albu–dolnego turonu, z 16
otworów wiertniczych w nieckach: szczeciñskiej, mogileñskiej i ³ódzkiej, oraz na monoklinie przedsudeckiej.
Mikrostrukturê œcianki skorupki i przemianê pokoleñ
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Ryc. 7. Danuta Natusiewicz (z ksi¹¿k¹) zastanawia siê, jak wykonaæ szlif otwornicy, nad czym g³owi siê równie¿ E. Gawor-Biedowa
Fig. 7. Danuta Natusiewicz (with a book) and E. Gawor-Biedowa
consider how to make a thin section of foraminifer

zbadano u gatunków rodzaju Gavelinella Brotzen, 1942
i Lingulogavelinella Malapris (1965).
W profilu otworu I³awa IG-1 (1973), a nastêpnie na
obszarze po³udniowego Ba³tyku (1988) E. Gawor-Biedowa
na podstawie otwornic stwierdzi³a osady dolnego paleocenu. Badania w Sudetach rozpoczê³a od rowu Nysy (1980),
a nastêpnie prowadzi³a badania mikropaleontologiczne w
synklinorium pó³nocnosudeckim, gdzie na podstawie
badañ mikro- i makrofaunistycznych i ich korelacji wyró¿niono osady: górnego cenomanu, turonu, koniaku i santonu
(1991). W Atlasie skamenia³oœci… (Malinowska, 1984)
zamieœci³a razem z E. Witwick¹ paleontologiczne opracowanie 176 gatunków otwornic oraz biostratygrafiê osadów górnego albu i górnej kredy na Ni¿u Polskim.
W latach 80. E. Gawor-Biedowa rozpoczê³a intensywne poszukiwania najpe³niejszego profilu osadów górnego
mastrychtu na Ni¿u Polskim. Do tych badañ wytypowa³a
osady z 7 profili g³êbokich otworów na Wy¿ynie Lubelskiej. Osady kampanu i mastrychtu z tych wierceñ okaza³y
siê prawdziw¹ kopalni¹ nowych taksonów ró¿nego szczebla.
W miarê odkrywania ich publikowano kolejne prace naukowe. W 1987 r. opisano 13 nowych gatunków, 9 nowych
rodzajów, 3 nowe podrodziny i 1 rodzinê. Nastêpnie 12
nowych gatunków otwornic bentonicznych przedstawiono
w 1992 r. Niemal wszystkie gatunki z biocenoz osadów
kampanu i mastrychtu Wy¿yny Lubelskiej zosta³y opracowane paleontologicznie w 1992 r. W sumie z osadów kampanu i mastrychtu tego obszaru Polski opracowano 240
gatunków otwornic, wœród których znajduje siê 47 nowych
gatunków, 11 nowych rodzajów, 3 nowe podrodziny i 2
nowe rodziny. Najm³odsze osady górnego mastrychtu,
z unikalnym sk³adem biocenoz, stwierdzono w profilu
otworu Gorzków IG-1. W zbiorowym dziele Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce (Marek, Pajchlowa, 1997)
E. Gawor-Biedowa przedstawi³a zespo³y otwornic z ró¿nych facji osadów górnego albu i górnej kredy. W serii
wydawniczej Profile… opublikowa³a 27 opracowañ. W latach
1955–1990 zbada³a ponad 18 300 próbek i wyda³a ponad
1300 orzeczeñ. W archiwum PIG obok licznych prac
dotycz¹cych wierceñ znajduj¹ siê 2 wa¿ne opracowania
regionalne, stanowi¹ce (po uzupe³nieniu nowymi danymi
z literatury) materia³ do publikacji.
W sierpniu 1955 r. personel pracowni powiêkszy³ siê
o Danutê Natusiewicz, skierowan¹ do IG nakazem pracy
przez CUG. W pracowni mikropaleontologicznej powierzono jej zadanie opracowania stratygrafii osadów trzeciorzêdowych Ni¿u Polskiego na podstawie otwornic.
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Danuta Natusiewicz (ryc. 7), urodzona 17.04.1928 r.
w Grodnie, studia wy¿sze ukoñczy³a w 1955 r. na Wydziale
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³awskiego,
uzyskuj¹c dyplom magistra geologii na podstawie prac
kartograficznych przedpola Sudetów (okolice G³ubczyc).
Z mikropaleontologi¹ zapozna³a siê na studiach, na wyk³adach i æwiczeniach z paleontologii prowadzonych przez
Henrykê Wolañsk¹, asystentkê prof. Zbigniewa Ryziewicza z Katedry Paleontologii Uniwersytetu Wroc³awskiego
(póŸniej asystentkê prof. W. Po¿aryskiego w Zak³adzie
Mikropaleontologii UW).
W zwi¹zku z tym, ¿e w IG rozpoczêto prace nad
sporz¹dzeniem dokumentacji geologicznej wszystkich z³ó¿
siarki, zwrócono szczególn¹ uwagê na stratygrafiê osadów
miocenu na podstawie otwornic. W latach 1954–1956
wykonano kilkanaœcie tysiêcy metrów wierceñ, a stratygrafiê tych osadów ustala³a D. Natusiewicz. Dziêki niezwyk³ej dociekliwoœci, pracowitoœci i pasji poznawczej
sta³a siê specjalist¹ w swojej dziedzinie. Wyrazem wysokiej oceny jej kwalifikacji by³o w latach 1958–1961, kiedy
by³a pracownikiem Przedsiêbiorstwa Poszukiwañ Nafty
i Gazu w Pile, zlecanie jej badañ próbek przez Stanis³awa
Paw³owskiego, odkrywcê nowych z³ó¿ siarki. Obok g³ównego nurtu badañ ustala³a na podstawie otwornic stratygrafiê
osadów paleogenu, z wyj¹tkiem paleocenu. We wspó³pracy
z Januszem B³aszykiem rozpoczê³a te¿ badania karboñskich ma³¿oraczków. Badania te kontynuowa³a po odejœciu z instytutu do pracowni mikropaleontologicznej
Przedsiêbiorstwa Poszukiwañ Nafty i Gazu w Pile. Paleontologiczne opracowanie 34 gatunków stwierdzonych w
badanych osadach wierceñ pó³nocno-zachodniej Polski,
w tym 15 nowych i 2 nowych podgatunków, oraz zasiêgi
ich wystêpowania, pokrywaj¹ce siê z piêtrami karbonu,
opublikowa³a w 1973 r. pod nazwiskiem D. Dudziak.
W 1956 r. sk³ad pracowni zasili³ nastêpny mê¿czyzna
po J. Kopiku – Edwin Dudziak (urodzony 27.09.1930 r.
w Toporzyskach, pow. toruñski, studia ukoñczy³ na Wydziale Geologii UW w 1956 r.), który zosta³ skierowany do IG
nakazem pracy. W pracowni by³ zatrudniony krótko – od
1.06.1956 r. do 15.09.1958 r. Prowadzi³ badania doggeru
z rejonu Szubina i Justynowa pod £odzi¹. Uwagi o gatunku
Trocholina conica /Schlumb., opracowane z Wand¹ Bieleck¹, ukaza³y siê drukiem w 1961 r., ju¿ po odejœciu z IG,
z przyczyn czysto ekonomicznych. Ma³¿eñstwo Danuty
Natusiewicz z Edwinem Dudziakiem nie mia³o w instytucie
¿adnych nadziei na polepszenie warunków materialnych.
Ko³em ratunkowym, pozwalaj¹cym utrzymaæ rodzinê,
wydawa³a siê praca w Pile.
Wzmo¿ona dzia³alnoœæ poszukiwawcza instytutu powodowa³a lawinowy nap³yw próbek do badañ mikropaleontologicznych i wymusza³a koniecznoœæ zwiêkszenia
zatrudnienia personelu technicznego. W dniu 1.11.1956 r.
przyjêto do pracowni Zofiê Drozdowsk¹ (ur. 8.01.1935 r.
w Cieœlach k. P³ocka); od 1964 r. do przejœcia na emeryturê w
1980 r. pracowa³a w innych komórkach organizacyjnych IG.
Po utracie przez pracowniê dwojga zdolnych badaczy:
D. Matusiewicz i E. Dudziaka, w ich miejsce pojawi³a siê
1.02.1962 r. Ewa Odrzywolska-Bieñkowa – niezwyk³a
osoba o licznych talentach, rzadkiej wytrwa³oœci i determinacji w pokonywaniu trudnoœci, urodzona 9.12.1928 r.
w Borys³awiu. Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w 1946 r.,
zgodnie z tradycj¹ rodzinn¹ w przemyœle naftowym, w Instytucie Naftowym w Krakowie, i nie przerywaj¹c pracy studiowa³a na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w
Krakowie, uzyskuj¹c dyplom ukoñczenia studiów w 1955 r.
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Specjalizowa³a siê w mikropaleontologii wykonuj¹c ekspertyzy z zakresu stratygrafii osadów mioceñskich. W dniu
14.11.1957 r. rozpoczê³a pracê na stanowisku starszego
asystenta w kierowanym przez Jana Wy¿ykowskiego
Zak³adzie Z³ó¿ Rud Nie¿elaznych IG, gdzie by³ potrzebny
mikropaleontolog do opracowania osadów permu. W 1961 r.
opublikowa³a opracowanie 22 gatunków otwornic permskich z Sieroszewic. W osadach cechsztynu zatoki podlaskiej w profilu Mielnika (1961) znalaz³a liczn¹ mikrofaunê,
z³o¿on¹ z wielu ma³¿oraczków, kilku gatunków otwornic, szcz¹tków mszywio³ów i kolców produktusów. Z tej
biocenozy paleontologicznie opracowa³a 4 gatunki otwornic i 6 gatunków ma³¿oraczków.
W pracowni mikropaleontologicznej Zak³adu Stratygrafii IG E. Odrzywolska-Bieñkowa mia³a rozszerzyæ
swoje badania o stratygrafiê mikropaleontologiczn¹ paleogenu (z wyj¹tkiem paleocenu) i neogenu Ni¿u Polskiego
oraz Przedsudecia. Razem ze Stefanem Witoldem Alexandrowiczem opublikowa³a pracê Morskie osady dolnego
tortonu w Lêdzinach (1960). W sk³ad najbogatszej biocenozy
tych osadów wchodzi a¿ 130 gatunków otwornic. W 1966 r.
ustali³a stratygrafiê mikropaleontologiczn¹ miocenu w NW
czêœci zapadliska przedkarpackiego, a w 1967 r. – stratygrafiê osadów paleogenu i neogenu w profilu wiercenia
Szczecin IG-1. Badania biostratygrafii i wieku izotopowego osadów z pogranicza œrodkowego i górnego eocenu w
tym profilu kontynuowa³a z K. Po¿arysk¹; wyniki zosta³y
og³oszone w 1978 r. Pozycjê wiekow¹ wapieni litotamniowych na Roztoczu Lubelskim w profilu otworu Dzwola
okreœli³a w 1972 r. na podstawie mikrofauny jako baden
i dolny sarmat, który to wiek by³ niezgodny z wiekiem
ustalonym wczeœniej na podstawie makrofauny. E. Odrzywolska-Bieñkowa t³umaczy³a te niezgodnoœci warunkami
ekologicznymi œrodowiska rafowego, wp³ywaj¹cymi na
specjalizacjê biocenoz. Wyniki badañ mikropaleontologicznych osadów paleogenu i neogenu w profilu otworu
Koszalin IG-1 (1972) umo¿liwi³y stwierdzenie warstw
przejœciowych miêdzy eocenem a oligocenem. W 1972 r.
og³osi³a równie¿ wyniki wstêpnych badañ mikropaleontologicznych paleogenu Zatoki Puckiej. Bogat¹ mikrofaunê
górnego eocenu znalaz³a w osadach profilu otworu Miklaszówka (1974). Badania osadów paleogenu na monoklinie
przedsudeckiej rozpoczê³a od profilu otworu Miechów
(1975). Uwagê jej przyku³y ró¿ne incertae sedis. Badaj¹c
próbki osadów miocenu z otworu Twardawa IG-1 na
OpolszczyŸnie natrafi³a na drobne rurki podobne do otwornic zlepieñcowatych. Podobne twory znalaz³a równie¿
Hanna Senkowicz w osadach dolnego wapienia muszlowego, ods³aniaj¹cych siê w kamienio³omie Wolica w Górach
Œwiêtokrzyskich. Opracowa³y je wspólnie, pisz¹c pracê
O wystêpowaniu w Polsce Rhizosolenia – problematycznych metakonkrecji (1976). Znano je niemal od wieku,
gdy¿ w 1928 r. jako otwornice – pod nazw¹ Astrorhiza cretacea – opisa³ je A. Franke. Z po³¹czenia dwóch s³ów greckich, oznaczaj¹cych korzeñ i rurkê, H. Hiltermann (1952)
nazwa³ je Rhizosolenia. Uwa¿a³, ¿e wytworzy³y siê one
prawdopodobnie na korzeniach roœlin w osadach p³ytkowodnych w warunkach brakicznych. W otworze Twardawa
IG-1 powsta³y one w czasie sedymentacji warstw k³odnickich pod morskimi osadami dolnego badenu.
Poruszenie w naukowym œrodowisku warszawskim
wywo³a³a praca o innym incertae sedis, opublikowana
przez E. Odrzywolsk¹-Bieñkow¹ – O niektórych gatunkach z rodzaju Bolboforma (?Protista) w miocenie Polski
(1976). Nie doceniaj¹c doœwiadczenia badawczego autorki

i jej rozleg³ej wiedzy s¹dzono – czemu dano wyraz w
publikacjach – ¿e nie rozpozna³a ona igie³ g¹bek. Kiedy
jednak okaza³o siê, ¿e s¹ to bolboformy – zaczêto odkrywaæ nowe ich gatunki i stanowiska w osadach miocenu.
Ogóln¹ charakterystykê tych incertae sedis zamieszczono
w Atlasie skamienia³oœci… (Malinowska, Piwocki, 1996).
Nale¿y jednak ¿a³owaæ, ¿e nie dochowano naukowej rzetelnoœci i nie wspomniano, kto pierwszy zwróci³ na nie
uwagê, opisuj¹c osady miocenu Polski.
Nale¿y wymieniæ jeszcze dwie prace E. Odrzywolskiej-Bieñkowej z 1977 r.: jedn¹ napisan¹ we wspó³pracy
z Januszem Ubern¹ o nowym stanowisku osadów górnego
eocenu na obszarze pó³nocnej Lubelszczyzny (jest to
najpe³niejszy profil górnego eocenu udokumentowany
paleontologicznie na tym obszarze), a drug¹ – z K. Po¿arysk¹ – o zró¿nicowaniu zespo³ów otwornic w górnym
eocenie Polski pozakarpackiej. Dwa z wyró¿nionych
zespo³ów reprezentuj¹ wody borealne, a trzeci – wody
ciep³e.
Od 1978 r., tj. od wspólnego opracowania z K. Po¿arysk¹ i E. Martinim mikrofauny œrodkowego oligocenu Ni¿u
Polskiego i okreœlenia jej znaczenia dla stratygrafii oraz
paleogeografii, datowa³a siê sta³a wspó³praca E. Odrzywolskiej-Bieñkowej z K. Po¿arysk¹. W ramach realizacji
projektu IGCP 124 przedstawi³y one stratygrafiê osadów
paleogenu Ni¿u Polskiego na podstawie 144 gatunków
otwornic (1981). W osadach górnego eocenu (priabonu),
w profilach wierceñ œrodkowej i po³udniowej czêœci Polski
znalaz³y 87 gatunków otwornic, w tym 1 nowy, i opracowa³y
je paleontologicznie. Stwierdzi³y, ¿e badana mikrofauna
ró¿ni siê od równowiekowej z pó³nocnej Polski obecnoœci¹
w jej sk³adzie gatunków ciep³olubnych, wskazuj¹cych na
ich œródziemnomorskie pochodzenie. E. Odrzywolska-Bieñkowa bra³a równie¿ udzia³ w badaniach geologicznych prowadzonych przez IG w latach 1978–1983 w
rejonie Ch³apowa (wyniesienie £eby) w celu ustalenia
wieku osadów zawieraj¹cych bursztyn (1985). W 1987 r.
przedstawi³a biostratygrafiê osadów m³odszego paleogenu
w profilach osadów wierceñ okolic Ch³apowa – mikrofauna z³o¿ona z 80 gatunków otwornic reprezentuje prowincjê
borealn¹ paleogenu. Na jej podstawie zosta³ wyró¿niony
latdorf dolny i górny oraz rupel. W Atlasie skamienia³oœci… by³a wspó³autork¹ opracowania ma³¿oraczków
permu (Pajchlowa, Wagner, 2001) oraz otwornic paleogenu i neogenu (Malinowska, Piwocki, 1996a, b). Mimo
du¿ych obowi¹zków rodzinnych (wychowanie czwórki
dzieci, wieczne borykanie siê z k³opotami finansowymi
i mieszkaniowymi) bra³a czynny udzia³ w zjazdach, konferencjach i sympozjach. W 1987 r. by³a na kontrakcie w
Algierii, gdzie zorganizowa³a laboratorium mikropaleontologiczne. Stopieñ doktora nauk przyrodniczych w zakresie geologii ze specjalnoœci¹ mikropaleontologia uzyska³a
17.03.1988 r. na podstawie pracy pt. Stratygrafia mikropaleontologiczna paleogenu rejonu Zatoki Puckiej. Promotorem pracy by³a Krystyna Po¿aryska, a recenzentami –
Stanis³aw Geroch i Tadeusz Osmólski.
Nastêpnym mikropaleontologiem w pracowni by³a,
obok E. Gawor-Biedowej, Stanis³awa Woszczyñska (ryc.
2, 3 i 8), urodzona 3.08.1925 r. w D¹browie Górniczej, która w 1952 r. ukoñczy³a studia I stopnia w zakresie biologii
na Wydziale Biologii UJ, razem z E. Gawor, a nastêpnie
studia wy¿sze II stopnia na Wydziale Geologii UW. W dniu
26.02.1955 r. uzyska³a tytu³ magistra paleontologii na podstawie pracy pt. Otwornice karboñskie warstw brze¿nych
Górnego Œl¹ska oraz dewonu œrodkowego Gór Œwiêtokrzy457
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wiertniczych, usytuowanych na zachód, po³udniowy zachód i po³udnie od Warszawy, zbada³a 175 próbek i tylko w 67 z nich znalaz³a
mikrofaunê. Najliczniejszy zespó³ mikrofauny,
bo sk³adaj¹cy siê z 13 gatunków otwornic i 14
gatunków ma³¿oraczków, wystêpuje w osadach
profilu Wilga IG-1.
Bêd¹c na emeryturze, na któr¹ odesz³a
31.12.1985 r. (ryc. 8), opublikowa³a pracê pt.
Foraminifera and Ostracoda from the carbonate sediments of the Polish Zechstein (1987).
W wapiennych osadach cechsztynu, których
zbada³a 4000 próbek, znalaz³a 56 gatunków
otwornic, w tym 17 nowych, i 26 gatunków
ma³¿oraczków, a wœród nich 4 nowe gatunki.
Ca³y zespó³ mikrofauny zosta³ opracowany
Ryc. 8. Œwiêtowanie zakoñczenia pracy zawodowej przez Stanis³awê Annê paleontologicznie. Stwierdzona w rejonie syneWoszczyñsk¹. Od lewej siedzi Janina Sztejn, obok stoi E. Gawor-Biedowa, Sta- klizy peryba³tyckiej i obni¿enia podlaskiego
nis³awa Woszczyñska pod rêkê z Olg¹ Styk, obok O. Styk stoi El¿bieta Sarnecka najliczniejsza mikrofauna wystêpuje w cyklotei siedzi Jolanta Smoleñ
mach PZ1, PZ2 i PZ3, a w rejonie koszaliñFig. 8. Celebration of the retirement of Stanis³awa Anna Woszczyñska. On the sko-chojnickim w cyklotemie PZ3. W tomie
left Janina Sztejn is sitting, next to her, standing, E. Gawor-Biedowa and Epikontynentalny perm… (Marek, Pajchlowa,
Stanis³awa Woszczyñska hand in hand with Olga Styk. Next to O. Styk, El¿bieta 1997) wyró¿ni³a w cechsztynie poziom zesSarnecka is standing and Jolanta Smoleñ sitting
po³owy mikrofauny z³o¿ony z otwornic i ma³¿oraczków. Jest wspó³autork¹ tomu Atlasu
skich, napisanej pod kierunkiem W. Po¿aryskiego. Do druku praca zosta³a podzielona na dwie czêœci. W pierwszej, skamienia³oœci… (Pajchlowa, Wagner, 2001). Wyniki bapt. Foraminifera from the Middle Devonian of the Holy dañ mikropaleontologicznych utworów karbonu w wierceCross Mts. (1956), autorka opisa³a 3 gatunki otwornic niu Bia³opole IG-1 ukaza³y siê drukiem w 2012 r. – roku
wystêpuj¹ce w osadach ¿ywetu zarówno w Europie, jak i w œmierci autorki.
W dniu 1.06.1965 r. na stanowisku starszego technika
Ameryce Pó³nocnej. Druga praca, pt. Otwornice karboñskie
zosta³a
zatrudniona w pracowni Anna Wiœniewska (ryc. 2)
warstw brze¿nych Górnego Œl¹ska (1958), powsta³a w
– urodzona 24.11.1925 r., studia geograficzne I stopnia
wyniku zbadania 175 próbek osadów z profili wierceñ
ukoñczy³a na UW w 1952 r. W zwi¹zku z k³opotami zdroz obszaru gliwickiego i rybnickiego. Pierwsze prace S. Woszwotnymi uniemo¿liwiaj¹cymi perfekcyjne wybieranie
czyñskiej by³y drukowane pod jej rodowym nazwiskiem –
mikroszcz¹tków ze ska³, w 1977 r. przenios³a siê do CenDuszyñska. Bezpoœrednio po ukoñczeniu studiów, bo ju¿
tralnego Laboratorium Chemicznego i Technicznego IG,
1.03.1955 r., zosta³a pracownikiem Zak³adu Paleozoologii
gdzie pracowa³a do przejœcia na emeryturê (31.12.1981 r.).
PAN w Warszawie.
Przybywaj¹cy póŸniej do pracowni personel pomocniW pracowni mikropaleontologicznej Zak³adu Stratygraczy mia³ ju¿ œrednie wykszta³cenie geologiczne dziêki
fii IG zosta³a zatrudniona 1.09.1962 r. – na stanowisku utworzonemu w Warszawie Technikum Geologicznemu,
starszego asystenta. Korzystaj¹c z próbek otrzymanych w w którym nauczycielami byli równie¿ pracownicy IG.
1958 r. od Haliny ¯akowej, wyizolowa³a dobrze zachowane Jedn¹ z pierwszych absolwentek tego technikum, a pierwsz¹
otwornice nale¿¹ce do 14 gatunków, które potwierdzi³y zatrudnion¹ w pracowni mikropaleontologicznej by³a
póŸnowizeñski wiek osadów okreœlony na podstawie Irmina Woliñska (urodzona 8.11.1940 r. w Warszawie) –
makrofauny. W 1967 r. opublikowa³a pracê pt. Otwornice w dniu 4.10.1966 r. przyjêta na stanowisko technika;
dolnego karbonu z Wa³brzycha i wybranych obszarów Gór odesz³a z pracowni 15.01.1987 r. Nastêpn¹ absolwentk¹
Sowich. W 1968 r. og³osi³a rezultaty badañ 8 profili g³êbo- wspomnianego technikum by³a w pracowni mikropaleonkich wierceñ pt. Wstêpne wyniki badañ osadów cechsztynu. tologicznej Barbara ¯abiñska (urodzona 25.11.1950 r. w
Dalsze badania ska³ cechsztynu zaowocowa³y prac¹ pt. Mi- Toruniu), primo voto Ostolska, secundo voto Turlej (ryc. 2),
krofauna cechsztyñska obni¿enia podlaskiego (1970). W osa- która w lipcu w 1969 r. zosta³a pracownikiem IG –
dach 3 profili wiertniczych znaleziono 14 gatunków otwornic pocz¹tkowo otrzyma³a stanowisko sta¿ysty, a nastêpnie
(w tym 1 nowy) oraz 6 gatunków ma³¿oraczków. Stopieñ technika geologa. W 1977 r. zosta³a przeniesiona do nowodoktora nauk przyrodniczych uzyska³a 21.04.1977 r. na powsta³ego Zak³adu Informatyki, w którym pracowa³a do
podstawie pracy pt. Otwornice i ma³¿oraczki osadów kar- 1998 r., by póŸniej staæ siê pracownikiem sekcji spraw prabonu Wy¿yny Lubelskiej i ich znaczenie dla stratygrafii, cowniczych.
której promotorem zosta³a Wanda Bielecka, a recenzentaLiczne rysunki otwornic, ma³¿oraczków oraz wykresy
mi Micha³ Szulczewski i W³adys³aw Po¿aryski. Praca ta tabelaryczne, przygotowywane do druku, wykonywa³a
zosta³a opublikowana w 1981 r. Sk³ada³a siê ona z dwóch Ewa Radomska – artystka malarka urodzona w Warszaczêœci – biostratygraficznej i paleontologicznej. W pierw- wie 8.05.1933 r. W instytucie pracowa³a krótko (bo od
szej, dziêki licznej mikrofaunie wydzielono biozony i po- 1.02.1966 r. do 30.04.1973 r.). Potem wybra³a wolnoœæ,
równano je z zasiêgami na innych obszarach, a w drugiej organizuj¹c „wycieczkê rowerow¹” do Szwajcarii. Z kolei
opracowano wszystkie znalezione w badanych osadach fotografie przez wiele lat wykonywa³y Danuta Oleksiak
otwornice (41 gatunków, w tym 9 nowych) i ma³¿oraczki i Janina Modrzejewska.
(32 gatunki, w tym 4 nowe). Osady karbonu bada³a rówNastêpstwem du¿ej liczby g³êbokich wierceñ, wykonie¿ w strefie uskoku Grójca. Z osadów profili 5 otworów nywanych w latach 60. XX w. w poszukiwaniu bituminów
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i innych kopalin, zarówno na Ni¿u Polskim, jak i w Sudetach, by³o szybkie zwiêkszenie siê liczby próbek do badañ
mikropaleontologicznych. Laboratorium mikropaleontologiczne mieszcz¹ce siê w ma³ym pomieszczeniu na 3. piêtrze gmachu A nie by³o przystosowane do tak du¿ego
przerobu. Zosta³o wiêc przygotowane nowe, obszerne,
nowoczeœnie wyposa¿one laboratorium na 2. kondygnacji
gmachu A od strony ul. Rakowieckiej. Zwiêkszy³o siê równie¿ zapotrzebowanie na szafy do przechowywania kolekcjonowanych próbek. Szafy ze zbiorami mieœci³y siê w
pracowniach mikroskopistek i pracowników naukowych.
Wynik³ trudny do rozwi¹zania problem znalezienia w³aœciwego miejsca do umieszczenia tych zbiorów. Zdecydowano, ¿e zostan¹ one umieszczone na 1. piêtrze w
Muzeum Geologicznym. Nowe szafy zajê³y miejsca starych w pracowniach pracowników technicznych i naukowych. By³ to pocz¹tek „wêdrówki” cennych kolekcji.
KOÑCOWY ETAP
BADAÑ MIKROPALEONTOLOGICZNYCH
W PIG

Z up³ywem lat oprócz poszerzenia spektrum stratygraficznego badanych asocjacji mikrofaunistycznych Jolanta
Paruch-Kulczycka w³¹czy³a do ich analizy nowe grupy
mikroorganizmów i mikroszcz¹tków: cysty glonów Dasycladales, bolboformy, tekameby i statolity. Po raz pierwszy
rozpozna³a i opisa³a w osadach sarmackich polskiej czêœci
zapadliska przedkarpackiego cysty glonów Dasycladales
(1994) oraz tekameby – Silicoplacentina (1999). Opublikowa³a podsumowanie dotychczasowych wyników badañ
bolboform na obszarze Polski (2003) i pierwsza w kraju
wykona³a szczegó³ow¹ analizê otwornic kredowych zachowanych w utworach lessowych Polski i Ukrainy (2003).
Przedstawi³a te¿ hipotezê wystêpowania krzemionkowych
oœródek otwornicowych w niemych faunistycznie i³ach
poznañskich w profilu £êczyce (2004, 2005). Zwróci³a
uwagê na biostratygraficzn¹ przydatnoœæ statolitów mysidów do korelacji osadów m³odszego sarmatu na obszarze
Paratetydy (2007). Wiêkszoœæ wymienionych odkryæ by³a
efektem badañ prowadzonych w interdyscyplinarnych
zespo³ach, w których istnia³a potrzeba bardzo drobiazgowej
analizy osadów, uwzglêdniaj¹cej badanie niestandardowych elementów mikrofaunistycznych, florystycznych lub
nieorganicznych (2004, 2008).
W 2010 r. Jolanta Paruch-Kulczycka odesz³a na emeryturê, ale wspó³pracê z PIG-PIB kontynuowa³a jeszcze
przez kilka nastêpnych lat, wykonuj¹c opracowania mikropaleontologiczne do projektów badawczych realizowanych w instytucie.
Jolanta Smoleñ (ryc. 8) studia wy¿sze ukoñczy³a w
1976 r., otrzymuj¹c tytu³ magistra paleontologii na podstawie pracy pt. Radiolarie z miocenu okolic Pos¹dzy
(zapadlisko przedkarpackie), wykonanej pod kierunkiem
A. Urbanka. Pracê w PIG rozpoczê³a w dniu 2.11.1976 r. w
pracowni mikropaleontologii Zak³adu Stratygrafii IG.
Przedmiotem jej badañ sta³a siê stratygrafia mikropaleontologiczna osadów jury œrodkowej i górnej na podstawie
otwornic i ma³¿oraczków. Kierunki tych badañ by³y zgod-

W po³owie lat 70. w obawie o powstanie luki pokoleniowej, wynikaj¹cej z naturalnych przyczyn, i dbaj¹c o zachowanie ci¹g³oœci badañ mikropaleontologicznych w IG,
zatrudniono w pracowni dwie absolwentki Wydzia³u Geologii UW: Jolantê Paruch-Kulczyck¹ i Jolantê Smoleñ.
Jolanta Paruch-Kulczycka (ryc. 9), ur. 12.06.1949 r.
w Warszawie, po obronie pracy magisterskiej pt. Ig³y
g¹bek jurajskich z okolic Czêstochowy, przygotowanej pod
kierunkiem Adama Urbanka, w 1975 r. uzyska³a tytu³
magistra paleontologii. W grudniu tego samego roku rozpoczê³a pracê w IG w Warszawie, w Zak³adzie Stratygrafii,
Tektoniki i Paleogeografii, w pracowni mikropaleontologii. Przedmiotem badañ naukowych J. Paruch-Kulczyckiej
by³a mioceñska fauna otwornicowa i ma³¿oraczkowa
pochodz¹ca z obszaru zapadliska przedkarpackiego oraz
Ni¿u Polskiego. W latach 1975–1981 napisa³a
kilkanaœcie opracowañ biostratygraficznych
poœwiêconych neogeñskim zespo³om otwornicowym z obszaru zapadliska przedkarpackiego
i Ni¿u Polskiego – by³a te¿ autork¹ pierwszych
naukowych analiz igie³ g¹bek jurajskich z okolic Czêstochowy (1978, 1980). Po urlopie
wychowawczym (1981–1987) kontynuowa³a
badania ma³¿oraczków oraz otwornic neogeñskich. Szczegó³owe analizy mioceñskiej fauny
ma³¿oraczkowej podsumowa³a w publikacji
dotycz¹cej ma³¿oraczków badeñskich z rejonu
Opola (1992), a nastêpnie we wspó³autorstwie
z prof. Janin¹ Szczechur¹ w Atlasie skamienia³oœci… (Malinowska., Piwocki, 1996b).
Pocz¹tek lat 90. by³ ostatnim okresem samodzielnej dzia³alnoœci pracowni mikropaleontologicznej. Wkrótce, w wyniku reorganizacji
PIG, pracownia ta zosta³a po³¹czona z pracowni¹ paleontologii, a nastêpnie w³¹czona w
struktury Muzeum Geologicznego PIG jako
pracownia biostratygrafii. W nowej pracowni
Jolanta Paruch-Kulczycka kontynuowa³a Ryc. 9. Podczas jubileuszu 90-lecia PIG. Od prawej: Urszula Hara, E. Gabadania mikropaleontologiczne i biostraty- wor-Biedowa, Teresa Marcinkiewicz, Jolanta Paruch-Kulczycka i Bronis³awa
graficzne fauny otwornicowej i ma³¿oraczkowej, Jendryka-Fuglewicz
pocz¹tkowo tylko z osadów neogeñskich, póŸ- Fig. 9. During the 90th anniversary of PGI. From the right: Urszula Hara, E. Ganiej równie¿ z osadów paleogeñskich, kredo- wor-Biedowa, Teresa Marcinkiewicz, Jolanta Paruch-Kulczycka and Bronis³awa
wych i czwartorzêdowych.
Jendryka-Fuglewicz
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ne z ówczesnymi trendami naukowymi w instytucie i rozpoznawaniem wg³êbnej budowy geologicznej obszaru
Polski ni¿owej za pomoc¹ licznych wierceñ. Wyniki pracy
magisterskiej (w tym opisy 17 gatunków radiolarii) opublikowa³a w Kwartalniku Geologicznym (1980).
Po przerwie w latach 1980–1983, zwi¹zanej z powiêkszeniem rodziny, J. Smoleñ kontynuowa³a badania mikrofauny jurajskiej. Wynikiem tych badañ by³y liczne archiwalne
orzeczenia stratygraficzne dotycz¹ce wierceñ z obszaru
Ni¿u Polskiego. W zbiorowym opracowaniu Epikontynentalny perm… (Marek, Pajchlowa, 1997) przedstawi³a biostratygrafiê jury œrodkowej Polski ni¿owej na podstawie
otwornic i ma³¿oraczków. J. Smoleñ by³a te¿ wspó³autork¹
rozdzia³u dotycz¹cego radiolarii w Atlasie skamienia³oœci… (Malinowska, Piwocki, 1996a, b). Od 2007 r. bra³a
aktywny udzia³ w opracowaniach archiwalnych wierceñ,
które ukazuj¹ siê w serii Profile G³êbokich Otworów Wiertniczych PIG.
Na skutek zmniejszenia liczby wykonywanych g³êbokich otworów wiertniczych nast¹pi³ koniec z³otego wieku
rozwoju badañ mikropaleontologicznych i w zwi¹zku z tym
ograniczono zatrudnianie nowych pracowników. Na krótki
czas przyjêto jednak do pracowni dwie absolwentki
Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsz¹ z nich by³a Iwona Rek (urodzona 1.07.1945 r. w
Wo³ominie), która tytu³ magistra geologii otrzyma³a na
tym wydziale w dniu 6.01.1971 r., pracowa³a w Przedsiêbiorstwie Poszukiwañ Naftowych w Pile oraz Zak³adzie
Nauk Geologicznych PAN, by 1.11.1979 r. podj¹æ pracê
w IG, gdzie do 31.05.1985 r. opracowywa³a mikrofaunê
z osadów liasowych profili g³êbokich otworów wiertniczych (Krasnystaw IG-3, 1980, Krasnystaw IG-2, 1982).
Wyda³a te¿ liczne orzeczenia dotycz¹ce wieku osadów.
Na pocz¹tku lat 80. do badañ mikrofauny osadów paleogeñskich i neogeñskich zosta³a zatrudniona (od 1.08.1982 r.
do 31.08.1987 r.) Jolanta Kos (Dobrindt), urodzona
23.07.1955 r., która mia³a du¿e zdolnoœci badawcze. Szkoda tylko, ¿e nie zosta³y one wykorzystane, gdy¿ jej losy
potoczy³y siê innym torem. W pracowni zosta³a wiêc zachowana ci¹g³oœæ badañ po odejœciu na emeryturê W. Bieleckiej w 1980 r.
Z up³ywem czasu w pracowni mikropaleontologicznej
nast¹pi³y zmiany na stanowisku kierowniczym. Po odejœciu
na emeryturê O. Styk z koñcem 1989 r. kierownictwo pracowni objê³a na krótki czas dr Maria Nehring-Lefeld z pracowni paleozoologii. Funkcjê tê pe³ni³a do 1991 r., tj. do
czasu likwidacji pracowni mikropaleontologicznej jako
samodzielnej komórki w PIG. W 1991 r. pracownia
mikropaleontologiczna w szcz¹tkowym stanie – z 4 mikropaleontologami: J. Sztejn, E. Gawor-Biedow¹, J. Paruch-Kulczyck¹ i J. Smoleñ – zosta³a w³¹czona do pracowni
paleozoologii, kierowanej przez Lidiê Malinowsk¹. Do
pracowni tej zosta³o równie¿ wcielone laboratorium
mikropaleontologiczne z jego laborantem J. Serafinem.
Zmiany zachodz¹ce w organizacji PIG w 1995 r. spowodowa³y wcielenie pracowni paleozoologii do Muzeum Geologicznego i jej przemianowanie na pracowniê biostratygrafii.
Mia³a te¿ ona mniej o jednego pracownika, gdy¿ w 1993 r.
na emeryturê odesz³a E. Gawor-Biedowa. Pocz¹tkowo
pracowni¹ t¹ kierowa³a L. Malinowska, nastêpnie El¿bieta
GaŸdzicka, a od 2001 r. – J. Smoleñ. Laboratorium mikropaleontologiczne zosta³o zdemontowane, przy czym na
potrzeby ma³ego zespo³u mikropaleontologów utworzono
ma³e laboratorium w po³¹czeniu ze szlifierni¹ w dolnych
kondygnacjach budynku A. W powo³anej w muzeum w
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2002 r. pracowni kolekcji naukowych utworzono sekcjê
paleontologii, obejmuj¹c¹ równie¿ badania mikropaleontologiczne; kierowa³a ni¹ do 2014 r. J. Smoleñ. Ze wzglêdu na du¿y nacisk na dzia³alnoœæ edukacyjn¹, czasu na
badania mikropaleontologiczne by³o jednak coraz mniej.
Pod koniec lat 80. i na pocz¹tku lat 90. nast¹pi³ kolejny
etap „wêdrówki” kolekcji mikropaleontologicznych.
Uznano, ¿e nie jest ju¿ potrzebna sto³ówka pracownicza
i do pomieszczeñ po niej przeniesiono wszystkie zbiory
mikropaleontologiczne. Obok znalaz³ siê ma³y pokoik do
pracy kameralnej. Z czasem zbiory zosta³y przeniesione
do gara¿u znajduj¹cego siê wzd³u¿ ulicy Wiœniowej. Do
uporz¹dkowania dokumentacji zbiorów zosta³a zatrudniona Bogumi³a Giblewska. Kiedy przeprowadzono ju¿
generalne remonty w PIG i przystosowano pomieszczenia
do nowych technologii, dla zbiorów mikropaleontologicznych przeznaczono pomieszczenia 18 i 19 na kondygnacji
–1 Muzeum Geologicznego. Przeprowadzka odbywa³a siê
pod czujnym okiem i przy osobistym zaanga¿owaniu J. Paruch-Kulczyckiej i J. Smoleñ. Wreszcie w 2010 r. dokonano
absurdalnego przemieszczenia zbiorów mikropaleontologicznych na ul. Jagielloñsk¹ 76 w Warszawie. W efekcie
zosta³y one oderwane od warsztatu pracy paleontologa i od
zaplecza bibliotecznego. Zbiory umieszczono w nowych
szafach, o które wiele lat zabiega³a J. Smoleñ, czuwaj¹ca
równie¿ nad ich projektowaniem i wykonaniem.
Historia ta nie mog³aby powstaæ, gdyby nie ¿yczliwa pomoc
wielu osób. W szczególnoœci dziêkujê kolejnym kierownikom
Muzeum Geologicznego za udostêpnienie miejsca do pracy po
roku 1993 (przejœcie na emeryturê), Pani mgr Iwonie PuŸniak za
zgromadzenie literatury, Pani Marii Audyckiej za wiadomoœci
dotycz¹ce kariery zawodowej pracowników, a Pani Edycie Jaœkaczek za wszelk¹ pomoc techniczn¹. Jeszcze raz serdecznie dziêkujê.
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