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KORZENIE I POCZ¥TKI
Rodzina mojego dziadka wywodzi siê ze wsi Kocin Nowy pod Czêstochow¹,
w której podobno mieszka³o wielu Kielanów, a w okolicy mówiono, ¿e tam
mieszkaj¹ Szwedy. W rodzinie kr¹¿y³a te¿ legenda, ¿e wywodzimy siê od jeñca skandynawskiego z czasów Potopu Szwedzkiego. W Norwegii wystêpuje nazwisko Kielland, które z biegiem lat mog³o w Polsce zmieniæ siê na Kielan. Nigdy jednak nie zdoby³am siê na odwiedzenie Kocina i odnalezienie rodzinnych
korzeni. Dziadek mój, Walenty Kielan, podczas s³u¿by wojskowej trafi³ na Podlasie i tam siê o¿eni³. Po wyjciu z wojska zamieszka³ w Soko³owie Podlaskim,
gdzie pracowa³ jako przysiêg³y w Kasie Skarbowej. Rodzina dziadków liczy³a
dziewiêcioro dzieci i warunki ich ¿ycia by³y tak ciê¿kie, ¿e mój ojciec Franciszek Kielan jako dwunastoletni ch³opiec, po ukoñczeniu czteroletniej szko³y powszechnej, podj¹³ pracê biurow¹ w kancelarii sekretarza sêdziego ledczego.
Pocz¹tkowo przepisywa³ podania petentów, ale wkrótce tak siê wyszkoli³, ¿e
maj¹c czternacie lat, (w co trudno jest uwierzyæ, ale to prawda), zosta³ sekretarzem sêdziego ledczego i samodzielnie kierowa³ jego kancelari¹. Gdy mia³ lat
piêtnacie wyjecha³ do Suwa³k, do pracy w prokuraturze. Poniewa¿ by³ zdolny,
pilny i ogólnie lubiany, prawnicy, u których pracowa³ lub mieszka³, zachêcali go
do nauki i pomagali mu w przerobieniu programu gimnazjalnego i przygotowaniu siê do matury eksternistycznej.
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W roku 1915 prokuratura suwalska, jak wiêkszoæ pañstwowych instytucji
rosyjskich, zosta³a ewakuowana do Rosji. Ewakuowano te¿ Kasê Skarbow¹,
gdzie pracowa³ dziadek, tak ¿e prawie ca³a rodzina Kielanów znalaz³a siê w Rosji. Ojciec mój zda³ w Rosji maturê eksternistyczn¹, pracowa³ w ró¿nych miastach i instytucjach, w tym jako urzêdnik wojskowy w stopniu chor¹¿ego, prze¿y³ Rewolucjê Padziernikow¹, podczas której dwóch jego braci zaginê³o bez
ladu, doczeka³ jesieni 1918 roku i wraz z rodzicami i rodzeñstwem powróci³ do
kraju. Ojciec planowa³ studia uniwersyteckie, ale los mu nie sprzyja³, gdy¿ na
pocz¹tku 1919 roku zosta³ powo³any do wojska. Podczas pobytu w wojsku w stopniu podporucznika pozna³ w £ukowie Mariê Osiñsk¹, moj¹ mamê, wywodz¹c¹
siê z drobnej szlachty zaciankowej na Podlasiu. Mama by³a absolwentk¹ prywatnej pensji ³ukowskiej i w³anie rozpoczê³a pierwsz¹ pracê biurow¹. Rodzice
pobrali siê w 1922 roku, a w rok póniej przenieli siê do Soko³owa, gdzie ojciec
pracowa³ jako ksiêgowy Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej. W roku 1924 przysz³a
na wiat moja siostra  Krystyna, a 25 kwietnia 1925 roku urodzi³am siê ja.
W roku 1926 ojcu zaproponowano pracê w Zwi¹zku Spó³dzielni RolniczoHandlowych w Warszawie, na stanowisku lustratora (to jest bieg³ego ksiêgowego) i rodzice przenieli siê do Warszawy, a w roku 1928 do Lublina.
Piêcioletni pobyt w Lublinie pamiêtam doæ dobrze. Mama podjê³a pracê biurow¹ i rodzicom zaczê³o siê niele powodziæ. Mama by³a zawsze ob³o¿ona
ksi¹¿kami i co czyta³a, poza tym nale¿a³a do Kobiecego Klubu Sportowego, gra³a w tenisa, jedzi³a na ³y¿wach i na nartach, tata natomiast po przyjciu z pracy
i przeczytaniu gazety, siada³ przy biurku i pracowa³ nad swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿k¹.
By³ to podrêcznik: Rachunkowoæ Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej, który napisa³
na zamówienie Zwi¹zku Spó³dzielni. Ksi¹¿ka okaza³a siê bestsellerem, poniewa¿
kupowa³y j¹ wszystkie tego typu spó³dzielnie na terenie ca³ego kraju, maj¹ce
trudnoci z wprowadzeniem nowoczesnej ksiêgowoci. Nie wiem gdzie i kiedy
ojciec nauczy³ siê ksiêgowoci, ale ju¿ wtedy by³ autorytetem w tej dziedzinie. Za
ksi¹¿kê otrzyma³ doæ znaczne honorarium, wiêc rodzice kupili pianino i zaczê³ymy siê uczyæ graæ. Chodzi³ymy w Lublinie do prywatnej niewielkiej szko³y powszechnej, któr¹ prowadzi³a kole¿anka mamy z Klubu Sportowego.
W roku 1934 przenielimy siê znów do Warszawy i zamieszkalimy na ¯oliborzu, pocz¹tkowo w Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, a od roku
1937 w mieszkaniu, które rodzice kupili w Spó³dzielni Fenix przy placu Wilsona 4. Z okresu tego pamiêtam jeden zabawny epizod. W roku 1936 dwudziesto-kilku osobowa rodzina mojego ojca, mieszkaj¹ca w Warszawie zdecydowa³a, abymy spêdzali Wigiliê razem. By³ymy z Krysi¹ przeciwne tej uroczystoci
uwa¿aj¹c, ¿e w tak du¿ym gronie nie bêdzie atmosfery wigilijnej. Nie mia³ymy
jednak wiele do powiedzenia. Jako protest, jad¹c do cioci, która mia³a du¿e
mieszkanie przy ul. Kruczej, zabra³am ze sob¹ podrêcznik do matematyki, zeszyt i wieczne pióro i po przyjedzie usadowi³am siê w najdalszym k¹cie
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olbrzymiego sto³u. W czasie, gdy wszyscy zajadali przysmaki wigilijne i piewali kolêdy, ja trzymaj¹c zeszyt pod obrusem na kolanach, spokojnie odrobi³am
wszystkie zadania z matematyki do koñca roku.
W roku 1937 zda³am te¿ egzamin konkursowy do XVI-ego Pañstwowego
Gimnazjum ¯eñskiego im. Aleksandry Pi³sudskiej, mieszcz¹cego siê przy pl. Inwalidów. Egzamin ten wspominam jako bardzo stresuj¹ce prze¿ycie. Dwa lata
w gimnazjum przed wojn¹ przebieg³y mi szybko, nale¿a³am do harcerstwa, by³am na dwóch obozach harcerskich i skoñczy³am czternacie lat, gdy wybuch³a
wojna. Rok 1939 by³ dla mnie prze³omowy pod jeszcze innym wzglêdem. Dosz³am, bowiem wówczas do wniosku, ¿e religia katolicka jest nielogiczna i pe³na
sprzecznoci i ¿e nie mogê w to wszystko uwierzyæ. Na szczêcie rodzice, którzy
choæ tradycyjnie wierz¹cy, byli niepraktykuj¹cy i krytyczni. Moja odmowa chodzenia do kocio³a przesz³a wiêc doæ g³adko. Wiele lat póniej, gdy mój agnostycyzm siê ugruntowa³, kto z moich wierz¹cych przyjació³ powiedzia³ do mnie
z wy¿szoci¹ ¿e: nie ka¿dy ma zdolnoæ odczuwania pojêcia Boga. Odpowiedzia³am, ¿e wydaje mi siê ¿e mam zdolnoæ odczuwania tego, co on nazywa Bogiem, a ja nazywam wszechwiatem, ale nie mogê zaakceptowaæ tego pojêcia
wed³ug wyobra¿eñ pasterzy z Mezopotamii sprzed piêciu tysiêcy lat.
Wrzesieñ 1939 i oblê¿enie Warszawy spêdzi³am z mam¹ i z Krysi¹ w piwnicy. Ojciec, jak wiêkszoæ mê¿czyzn, mieszkañców Warszawy by³ wtedy na tu³aczce, z której wróci³ w padzierniku. Jesieni¹ 1939 roku, zarz¹dzeniem w³adz
niemieckich, wszystkie szko³y ogólnokszta³c¹ce i wy¿sze uczelnie na terenie
Generalnej Guberni zosta³y zamkniête. Mimo to jednak, ju¿ w listopadzie 1939
roku zaczê³am chodziæ do trzeciej klasy nielegalnego gimnazjum, które nazywa³o siê Tajne Komplety Szesnastego Pañstwowego Gimnazjum ¯eñskiego. Zajêcia odbywa³y siê w kilkuosobowych grupach w mieszkaniach uczennic. Jesieni¹ 1940 roku niestrudzonej Dyrektorce, pani Janinie Lubeckiej, uda³o siê
uzyskaæ od w³adz niemieckich zgodê na otwarcie w budynku naszego gimnazjum przy placu Inwalidów dwóch szkó³: dziewiarskiej i ogrodniczej. W szkole
ogrodniczej by³y dwa plany lekcji. Jeden, zatwierdzony przez w³adze niemieckie, który przewidywa³ naukê jêzyka niemieckiego i ogrodnictwa, oraz drugi,
nielegalny, bêd¹cy normalnym programem czwartej klasy. Krysia, która by³a
o klasê wy¿ej, w roku 1940 za namow¹ taty posz³a do Liceum Spó³dzielczego,
które by³o jedn¹ z legalnie dzia³aj¹cych szkó³ handlowych. Jednak po roku zdecydowa³a, ¿e chcia³aby studiowaæ rolnictwo na SGGW i przenios³a siê do liceum ogólnokszta³c¹cego.
Od roku 1941 by³ymy wiêc razem z Krysi¹ w liceum przyrodniczym naszej
szko³y. W tym samym roku zjawi³a siê w szkole nowa kole¿anka Jana Prot,
z któr¹ siê zaprzyjani³am. Wkrótce okaza³o siê, ¿e Jana nie ma gdzie mieszkaæ,
ojciec by³ w Anglii, matka z bratem mieszka³a przy klasztorze w Laskach, a Jana wynajmowa³a k¹t u znajomej, która jej w³anie wymówi³a. Przyprowadzi³ymy
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Janê do domu, z propozycja, aby u nas zamieszka³a, na co rodzice siê zgodzili. Nie
wiedzielimy wówczas, ¿e Jana jest ¯ydówk¹. Po oko³o trzech miesi¹cach kto ze
znajomych, kto zna³ ojca Jany, poinformowa³ moich rodziców o jej pochodzeniu.
Mama opowiada³a mi póniej, ¿e ona i ojciec, jak siê o tym dowiedzieli nie mogli sypiaæ z niepokoju, a¿ wreszcie zdecydowali, ¿e co bêdzie to bêdzie i Jana zosta³a u nas. Jesieni¹ roku 1942 mieszka³a u nas te¿ przez krótki czas siedmioletnia
¿ydowska dziewczynka Romana Laks, która wysz³a wraz z rodzicami z getta
i oczekiwa³a na umieszczenie jej w klasztorze, gdzie prze¿y³a do koñca wojny. Organizacja Yad Vashem przyzna³a w roku 1991 naszym rodzicom (Franciszkowi
i Marii Kielan, oraz córkom Zofii i Krystynie) tytu³ Sprawiedliwych Wród Narodów wiata, za pomoc udzielan¹ ¯ydom podczas okupacji.
W roku 1942/43 chodzi³ymy znów na komplety i dosz³ymy do matury,
któr¹ zda³ymy wszystkie trzy w 1943 roku. Po maturze by³am zdecydowana
pójæ na studia biologii, Krysia na SGGW, a Jana wst¹pi³a do szko³y pielêgniarskiej i przenios³a siê do internatu przy szkole.
W roku 1943/44 uczêszcza³am na Tajne Komplety Uniwersytetu Warszawskiego. Na wiosnê rozpoczê³am nieobowi¹zkow¹ praktykê w Muzeum Zoologicznym, przy ul. Wilczej 64, a w czerwcu zda³am egzaminy z wyk³adanych
nam przedmiotów. Kupi³am te¿ w antykwariacie niemiecki podrêcznik zoologii,
z zamiarem przestudiowania go przez wakacje, w lipcu 1944 roku nie mia³am
jednak zbyt du¿o czasu na naukê, gdy¿ przygotowywalimy siê do Powstania.
Od jesieni trzydziestego dziewi¹tego roku by³am uczestniczk¹ zgrupowania
Szarych Szeregów, którego oddzia³ powsta³ przy naszym gimnazjum, na bazie
trzech istniej¹cych przed wojn¹ dru¿yn harcerskich. Odby³am kursy sanitarne
i praktykê w szpitalu; pierwszy przydzia³ powstañczy mia³am do punktu sanitarnego przy ul. S³owackiego, którym kierowa³a Dr Jadwiga Moczulska. Tam zg³osi³am siê pierwszego sierpnia i zapyta³am czy mogê przyprowadziæ przyjació³kê, Janê Prot, która ma za sob¹ rok szko³y pielêgniarskiej i jest akurat u nas
w domu. Dr Moczulska zgodzi³a siê i nastêpnego dnia pobieg³am do domu,
wróci³am z Jan¹ i resztê Powstania spêdzi³ymy razem na ¯oliborzu i Marymoncie. Po likwidacji punktu sanitarnego na S³owackiego znalaz³ymy siê w patrolu sanitarnym kompanii porucznika Kwarcianego, w zgrupowaniu ¯ywiciel.
W dniu 30 wrzenia, gdy ¯oliborz po dwóch miesi¹cach walk skapitulowa³,
zosta³ymy oddzielone od naszej kompanii, poniewa¿ odnosi³ymy rannych do
szpitala. Wtedy to szpital zajêli Niemcy i po³¹czenie z kompani¹ sta³o siê ju¿
niemo¿liwe; wysz³ymy, wiêc razem z ludnoci¹ cywiln¹. Prowadzono nas do
obozu w Pruszkowie i po drodze, spotka³ymy moja mamê, któr¹ rozdzielono
z ojcem. Po kilku dniach spêdzonych w czêci obozu, przeznaczonej na wyjazd
na roboty do Rzeszy Niemieckiej, uda³o nam siê wszystkim trzem uciec z transportu i pozostaæ na terenie Generalnej Guberni. W kilka dni póniej odnalaz³ nas
Tata, dziêki wczeniej ustalonym przez rodziców kontakcie u jego siostry,
mieszkaj¹cej w B³oniu pod Warszaw¹.
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W styczniu 1945 roku, po wyzwoleniu Warszawy, przysz³am do stolicy pieszo ze Skierniewic, gdzie mieszka³am z rodzicami po Powstaniu. Krysia, która
mia³a przydzia³ do Powstania na Pradze, by³a od nas oddzielona przez te wszystkie miesi¹ce. Mieszkanie na ¯oliborzu by³o prawie w ca³oci zbombardowane
i nie nadawa³o siê do zamieszkania, zjawi³am siê wiêc w Muzeum Zoologicznym i tam zosta³am. Po upadku Powstania, Warszawa by³a bardzo zniszczona,
ale najwiêkszych spustoszeñ dokona³ okupant ju¿ po opuszczeniu miasta przez
ludnoæ cywiln¹, pal¹c systematycznie ulicê za ulic¹. Prawie wszyscy pracownicy Muzeum mieli zniszczone mieszkania, mieszkalimy wiêc wród ocala³ych
szaf ze zbiorami i pracowalimy pocz¹tkowo jak robotnicy fizyczni, wykopuj¹c
zakopane na podwórzu zbiory.
Praca w Muzeum Zoologicznym porednio zadecydowa³a o wyborze mojej
specjalnoci. W Muzeum by³a ogromna biblioteka, która ocala³a podczas wojny.
Jeszcze, gdy by³am w liceum interesowa³am siê teori¹ ewolucji. Maj¹c nieograniczony dostêp do biblioteki przeczyta³am kilka ksi¹¿ek z paleontologii, zw³aszcza dotycz¹cych historii krêgowców i pochodzenia cz³owieka i zdecydowa³am,
¿e chcia³abym zostaæ paleontologiem.
Wszyscy moi starsi koledzy pracuj¹cy w Muzeum Zoologicznym uczêszczali przed wojn¹ na wyk³ady z paleontologii prof. Romana Koz³owskiego i wyra¿ali siê o nim z ogromnym szacunkiem. Roman Koz³owski przed pierwsza
wojn¹ wiatow¹ studiowa³ paleontologiê w Pary¿u, potem pracowa³ przez osiem
lat w Boliwii, w roku 1921 powróci³ do Europy, dwa lata spêdzi³ jeszcze w Pary¿u, gdzie ukoñczy³ pracê doktorsk¹ powiêcon¹ faunie dewoñskiej Boliwii
i w roku 1923 na sta³e wróci³ do Polski.
Jesieni¹ 1945 Uniwersytet Warszawski rozpocz¹³ wreszcie dzia³alnoæ. Wtedy pozna³am Prof. Koz³owskiego, pod którego kierunkiem wykona³am nastêpnie
pracê magistersk¹, potem doktorsk¹ i z którym wspó³pracowa³am póniej przez
ponad trzydzieci lat. Przedwojenne Katedry Geologii i Paleontologii,
mieszcz¹ce siê na terenie g³ównych zabudowañ Uniwersytetu przy Krakowskim
Przedmieciu, zosta³y spalone we wrzeniu 1939 roku i pierwsze po wojnie wyk³ady z paleontologii profesor rozpocz¹³ w ma³ym pokoju w oficynie swojego
mieszkania przy ul. Wilczej 22, w domu nale¿¹cym do profesora geologii Jana
Samsonowicza. Na te pierwsze po wojnie wyk³ady paleontologii uczêszcza³o nas
szecioro studentów geologii i zoologii. Na drugim piêtrze w tym samym domu,
w mieszkaniu Prof. Samsonowicza, mia³a siedzibê Katedra Geologii.
W tych wczesnych latach studia na Uniwersytecie Warszawskim by³y nieco
skomplikowane z powodu ogromnego zniszczenia miasta i rozproszenia Uniwersytetu. Mia³am jednak szczêcie, poniewa¿ w zniszczonym mieszkaniu na
¯oliborzu jakim cudem ocala³ mój rower, dziêki czemu by³am uniezale¿niona
od bardzo jeszcze wówczas niesprawnej komunikacji miejskiej. Wkrótce przesta³am pracowaæ w Muzeum Zoologicznym, gdy¿ nie mog³am po³¹czyæ sta³ej
pracy ze studiami.
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Wiosn¹ 1947 ukoñczy³am trzeci rok studiów i, mimo ¿e mia³am jeszcze
rok do rozpoczêcia pracy magisterskiej, profesor Koz³owski zaproponowa³ mi
abym wyjecha³a w Góry wiêtokrzyskie i rozpoczê³a zbieranie materia³ów do pracy dyplomowej, która mia³a byæ powiecona trylobitom dewoñskim (wymar³ym
morskim stawonogom z ery paleozoicznej sprzed oko³o 390 milionów lat).
W czerwcu 1947 roku, katedry Paleontologii i Geologii przenios³y siê z Wilczej
na Ochotê, do wybudowanego przed wojn¹ gmachu Chemii UW przy ul. Pasteura
1. Po przeprowadzce pojecha³am po raz pierwszy w Góry wiêtokrzyskie i tak
rozpoczê³am moj¹ pierwsz¹ pracê w paleontologii.
GÓRY WIÊTOKRZYSKIE I G£AZY NARZUTOWE
W roku 1947 grupa pracowników Muzeum Ziemi i Pañstwowego Instytutu
Geologicznego przyst¹pi³a po raz pierwszy po wojnie do prowadzenia paleontologicznych prac wykopaliskowych na terenie Gór wiêtokrzyskich. Pracom tym
patronowa³ wybitny geolog, doskona³y znawca geologii Gór wiêtokrzyskich,
dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Jan Czarnocki.
W roku 1947 prace wykopaliskowe, w których mia³am wzi¹æ udzia³, prowadzono w ods³oniêciach dewonu rodkowego, po³o¿onych 6 km na pó³nocnywschód od Nowej S³upi, w dolinie maleñkiej rzeczki Dobruchny. Ods³oniêcia te
znane by³y w literaturze geologicznej od XIX wieku jako profil GrzegorzowiceSka³y, od nazw dwóch wsi po³o¿onych w po³udniowej i pó³nocnej czêci ods³oniêæ. Pracami wykopaliskowymi w terenie kierowa³ Roman Kongiel, profesor
paleontologii z Uniwersytetu w Toruniu.
W lipcu 1947 roku prof. Stanis³aw Ma³kowski, Dyrektor Muzeum Ziemi i prof.
Roman Koz³owski wyje¿d¿ali w Góry wiêtokrzyskie, aby zapoznaæ siê z pracami
prowadzonymi na tym profilu i zabrali mnie ze sob¹. W Kielcach zajechalimy do
letniego domku pañstwa Czarnockich, gdzie zostalimy gocinnie przyjêci.
Po dwóch dniach, podczas których Jan Czarnocki obwióz³ nas po najciekawszych ods³oniêciach utworów paleozoicznych Gór wiêtokrzyskich, przyjechalimy do wsi Ska³y. Prace ziemne rozpoczête przez prof. Kongiela by³y ju¿ zaawansowane. By³a tam te¿ prof. Maria Ró¿kowska z Uniwersytetu Poznañskiego,
oraz kilkoro studentów. Najbogatsza w skamienia³oci w tym profilu jest seria
jaskrawo¿ó³tych, miêkkich margli, przepe³nionych skorupkami ramienionogów,
u³amkami ³odyg liliowców i pojedynczymi koralowcami. Dwóch robotników
wykopa³o przekop, ods³aniaj¹c wie¿¹ miêkk¹ ska³ê, któr¹ noszono w wiadrach
do rzeczki. Tam dwóch ch³opców siedzia³o z sitami i lasowa³o margiel w bie¿¹cej wodzie, a rzeczk¹ p³ynê³a ¿ó³ta zawiesina jak podczas powodzi. Pozosta³e na
sitach skamienia³oci uk³adano na workach i suszono na s³oñcu.

Autobiografia

13

Gdy profesorowie odjechali, a ja zosta³am z ca³¹ grup¹ na dwa miesi¹ce,
z zamiarem zbierania trylobitów, zapyta³am prof. Kongiela, czy podczas prowadzonych prac znaleziono ju¿ jakie trylobity. Profesor zaprzeczy³, a mnie zrzed³a mina. Je¿eli bowiem w ci¹gu dwóch tygodni kilkuosobowy zespó³ paleontologów nie znalaz³ ani jednego okazu trylobita, to jakie s¹ moje szanse na
zebranie na tym terenie materia³u do pracy magisterskiej?
Nastêpnego dnia rozpoczê³am intensywne poszukiwania, ale przez pierwszy
tydzieñ ani ja ani nikt inny nie znalaz³ ¿adnego trylobita. Moje napiêcie udzieli³o siê ca³ej grupie i wszyscy szukali ju¿ tylko trylobitów, ale bezskutecznie.
Wreszcie ósmego dnia los siê do mnie umiechn¹³, gdy na wie¿o rozbitej powierzchni wapienia ujrza³am wreszcie trylobita. Trafi³am na warstewkê, w której zachowa³o siê du¿o skamienia³oci i zaczê³am j¹ eksploatowaæ. W przemytym materiale z ¿ó³tych margli znalaz³am te¿ póniej liczne, drobne, zwiniête
trylobity. W sierpniu przyjecha³ te¿ na kilka dni mój starszy kolega Henryk Makowski, wytrawny zbieracz skamienia³oci, który w ci¹gu kilku dni znalaz³ wiêcej trylobitów ni¿ inni w ci¹gu dwóch miesiêcy.
Przez trzy sezony letnie zbiera³am trylobity w ods³oniêciach profilu Grzegorzowice-Ska³y i kolekcja, któr¹ zgromadzi³am liczy³a kilkaset okazów. Jeden rodzaj
opracowa³am w pracy magisterskiej, za ca³y zebrany materia³ w pracy doktorskiej.
W roku 1949 ukoñczy³am studia i otrzyma³am dyplom magistra. Od jesieni
1948 by³am te¿ zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku asystenta Katedry Paleontologii, gdzie pracowa³am do koñca 1952 roku prowadz¹c
æwiczenia z paleontologii dla studentów geologii i biologii. W roku 1949 zmieniono program studiów, które podzielono na wstêpny kurs trzyletni i dwuletni
kurs magisterski, a w roku 1952 powo³ano na Uniwersytecie Warszawskim Wydzia³ Geologii, Prof. Koz³owski zatrzyma³ prowadzenie wyk³adów z paleontologii dla studentów geologii, a mnie przekaza³ prowadzenie wyk³adów z paleontologii na trzyletnim kursie na Wydziale Biologii.
W roku 1951 uchwa³¹ sejmu zosta³a powo³ana do ¿ycia Polska Akademia
Nauk (PAN). Myl¹ przewodni¹ pierwszych w³adz Akademii w 1952 roku by³o
umo¿liwienie ocala³ym z po¿ogi wojennej wybitnym uczonym wyszkolenia
m³odych ludzi i kierowania ich dzia³alnoci¹ naukow¹. Powo³ano wtedy nowe
placówki Akademii, miêdzy innymi Zak³ad Paleozoologii, przy Wydziale Nauk
Biologicznych. Od 1 stycznia 1953 roku przesz³am do pracy w Zak³adzie Akademii, który mieci³ wówczas siê w lokalu Katedry Paleontologii Uniwersytetu.
Prof. Koz³owski jednoczy³ obie placówki uni¹ personaln¹.
Moje przejcie do pracy w Polskiej Akademii Nauk nie odby³o siê bez wstrz¹sów. W grudniu 1952 roku otrzyma³am z Dzia³u Kadr Uniwersytetu, list, którego treæ bêdê pamiêtaæ do koñca ¿ycia. List brzmia³ nastêpuj¹co:
Informujê, ¿e z dniem 1 stycznia 1953 roku zosta³a Obywatelka przekazana
do dyspozycji Prezesa Centralnego Urzêdu Geologii.
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Przytaczam ten list, poniewa¿ jego niebywa³a forma ilustruje obyczaje, jakie
w latach piêædziesi¹tych zapanowa³y w zbiurokratyzowanej nauce polskiej.
Okaza³o siê, ¿e Prezes Centralnego Urzêdu Geologii, chc¹c wzmocniæ kadry
Pañstwowego Instytutu Geologicznego przeprowadzi³ wywiad, kto z pracowników uniwersyteckich nadawa³by siê do pracy w s³u¿bie geologicznej. Na licie znalaz³o siê moje nazwisko. Po otrzymaniu tego listu nie zmru¿y³am oka
przez ca³¹ noc, wyobra¿aj¹c sobie jak zmieni siê teraz moja praca, perspektywy
na przysz³oæ i ca³e ¿ycie.
Jak wiadomo paleontologia stoi na pograniczu dwóch wielkich dzia³ów nauk przyrodniczych: biologii i geologii, a ja studiowa³am paleontologiê jako biolog. Interesowa³a mnie przede wszystkim ewolucja, zmiany anatomii zwierz¹t
w toku ich historii i ich przyczyny oraz odtworzenie dróg filogenezy grup
zwierzêcych. Paleontologia jest jednak tak¿e nauk¹ pomocnicz¹ dla geologii,
umo¿liwiaj¹c¹ ustalanie wzglêdnego wieku warstw na podstawie tak zwanych
skamienia³oci przewodnich (to jest takich, które wystêpuj¹ tylko w okrelonych
poziomach), oraz przeprowadzanie korelacji poziomów geologicznych na odleg³ych terenach na podstawie skamienia³oci. Gdybym przesz³a do pracy w Pañstwowym Instytucie Geologicznym, musia³abym wykonywaæ prace wa¿ne z punktu widzenia aktualnych potrzeb geologii i ca³kowicie zmieniæ kierunek badañ.
Nie bez znaczenia by³o równie¿ to, ¿e we wczesnych latach piêædziesi¹tych,
kiedy te wydarzenia mia³y miejsce, w wielu instytucjach w Polsce panowa³ terror polityczny. Pod opiekuñczymi skrzyd³ami prof. Koz³owskiego, który by³
cz³owiekiem nieskazitelnie prawym i ¿yczliwym oraz jako wybitny uczony cieszy³ siê wielkim autorytetem, prze¿ylimy ten trudny okres jak u pana Boga za
piecem. Nie wiedzia³am jak mog³yby potoczyæ siê moje losy w innej, wielkiej
i znacznie bardziej zbiurokratyzowanej instytucji.
Prof. Koz³owski bardzo siê przej¹³ t¹ spraw¹ i wybra³ siê z listem, jaki otrzyma³am z dzia³u kadr, do Sekretarza Wydzia³u Nauk Biologicznych Akademii,
którym by³ wówczas Prof. Kazimierz Petrusewicz. Dziêki interwencji Prof.
Petrusewicza, uda³o siê decyzjê Prezesa Centralnego Urzêdu Geologii odwo³aæ.
Wprawdzie z Pañstwowym Instytutem Geologicznym wspó³pracowa³am przez
wiele lat i du¿o tej instytucji zawdziêczam, nie mniej jednak pragnê³am kontynuowaæ badania pod kierunkiem Prof. Romana Koz³owskiego i uprawiaæ biologiczny, a nie stratygraficzny kierunek paleontologii.
Prace terenowe, które prowadzilimy w Górach wiêtokrzyskich finansowa³
Pañstwowy Instytut Geologiczny. Dotyczy³o to nie tylko funduszy na roboty ziemne i transport, ale równie¿ i diet, które nam wyp³acano. W owych czasach pensje
m³odych pracowników naukowych z trudem wystarcza³y na bardzo skromne prze¿ycie. Poniewa¿ kwatery wynajmowane u ch³opów i ¿ycie w Górach wiêtokrzyskich by³y niedrogie, oszczêdnoci z diet bardzo wspomaga³y nasze
skromne bud¿ety.
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W roku 1949 Dyrektor Czarnocki zaprosi³ Prof. Ró¿kowsk¹ i mnie na kolejny d³u¿szy objazd Gór wiêtokrzyskich, podczas którego pokaza³ nam liczne
ods³oniêcia dewonu górnego i karbonu. W nastêpnych latach prowadzi³am tam
ju¿ samodzielnie prace wykopaliskowe. Materia³y trylobitów górnodewoñskich
i karboñskich przekaza³am nastêpnie do opracowania mojej m³odszej kole¿ance
i przyjació³ce Halszce Osmólskiej, gdy¿ sama zajê³am siê inn¹ kolekcj¹.
W roku 1950 Jan Czarnocki przekaza³ mi bowiem do opracowania zbiór
znacznie starszych trylobitów, pochodz¹cych z osadów górnego ordowiku Gór
wiêtokrzyskich, który zgromadzi³ przed wojn¹. Osady te Czarnocki odkry³ najpierw w Zalesiu pod £agowem jeszcze w roku 1928 i w tym samym roku zasygnalizowa³ ich wystêpowanie we wsi Wólka na po³udnie od wiêtego Krzy¿a. Nastêpnie w roku 1939 zebra³ on bogat¹ kolekcje trylobitów górnoordowickich
w Brzezinkach, na pó³noc od pasma £ysogór. Gdy podczas Powstania Warszawskiego sp³on¹³ gmach Instytutu Geologicznego przy ul. Rakowieckiej, spali³y siê
prawie wszystkie kolekcje paleontologiczne Jana Czarnockiego, jednak¿e zbiory
z Wólki i Brzezinek ocala³y w piwnicy, która nie by³a objêta po¿arem. Zniszczeniu uleg³y natomiast profile geologiczne i wiêkszoæ etykietek. Dysponowa³am
wiêc du¿¹ kolekcj¹ piêknie zachowanych trylobitów, ale nie wiedzia³am, które
okazy pochodz¹ z warstw m³odszych, a które ze starszych.
Wiedzia³am od Jana Czarnockiego, ¿e osady ordowiku w Brzezinkach le¿¹
na g³êbokoci kilku, niekiedy nawet omiu metrów pod powierzchni¹ ziemi.
W roku 1953 (w dwa lata po mierci Jana Czarnockiego) rozpoczê³am pracê w Brzezinkach, któr¹ w dalszym ci¹gu finansowa³ Instytut Geologiczny. Zaanga¿owa³am majstra studniarza, który przyjecha³ ze sprzêtem do kopania studni; zatrudni³am te¿ kilkunastu robotników, a ponadto w pracach tych uczestniczy³o
omioro studentów paleontologii i geologii, odbywaj¹cych praktykê. Wykopalimy najpierw dwa szybiki orientacyjne, aby stwierdziæ, jaki jest bieg i upad
warstw. Nastêpnie wyznaczy³am liniê prostopad³¹ do biegu, wzd³u¿ której co 10 m
wykopywano szybiki, które ³¹czono pod ziemi¹ sztolni¹, co by³o tañsze ni¿ wykopanie bardzo g³êbokiego przekopu o d³ugoci oko³o 80 m.
Sztolnia mia³a wysokoæ 1.5 m i strop jej by³ stemplowany drewnem, aby nie
zawali³ siê na paleontologa, który siedzia³ pod ziemia i rysowa³ profil ciany.
Kopi¹c profil pod ziemi¹ w trudnych warunkach nie moglimy wydobywaæ ka¿dej warstwy osobno, wydobywalimy wiêc oddzielnie ka¿dy metr bie¿¹cy ska³y, oznaczany kolejnym numerem. Przy wydobytych w ten sposób seriach marglu, rozmieszczonych na ca³ym polu, siedzieli studenci, rozbijali ska³ê i zbierali
skamienia³oci. Materia³ trylobitów zebranych w Brzezinkach liczy³ kilka tysiêcy okazów. W nastêpnym roku prowadzi³am prace wykopaliskowe w Zalesiu
pod £agowem, gdzie te¿ wystêpuje poziom górnego ordowiku z trylobitami.
Ca³y materia³ trylobitów górnoordowickich, który mia³am opracowaæ, zbierany
od czasów przedwojennych przez wiele osób, liczy³ kilkanacie tysiêcy okazów.
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W roku 1952, prowadz¹c ju¿ eksploatacjê trylobitów ordowickich, ukoñczy³am pracê doktorsk¹ (opublikowan¹ w 1954 roku) i gdy mia³am sk³adaæ egzamin doktorski, w³anie zniesiono stopieñ doktora i wprowadzono na jego miejsce, na wzór sowiecki, stopieñ kandydata nauk. W ci¹gu mojego ¿ycia
naukowego, przepisy dotycz¹ce tytu³ów i stopni naukowych zmienia³y siê w Polsce kilkakrotnie i nigdy nie mog³am zrozumieæ, dlaczego magister i profesor s¹
tytu³ami naukowymi, a doktór i doktór habilitowany stopniami naukowymi.
Przez ponad rok czeka³am na wprowadzenie przepisów wykonawczych do
nowej ustawy i dopiero w grudniu 1953 odby³a siê publiczna obrona mojej pracy. Poniewa¿ by³a to pierwsza publiczna rozprawa kandydacka na Uniwersytecie (przy doktoratach zdawa³o siê tylko egzamin w w¹skim gronie promotora
i recenzentów), zjawi³y siê na niej t³umy, nie z powodu zainteresowania trylobitami dewoñskimi, tylko, aby zobaczyæ jak taka rozprawa ma wygl¹daæ. Zniesiono te¿ wówczas habilitacjê i wprowadzono mianowanie docentów. Po kilku latach wrócono do dawnych stopni i zosta³am doktorem, ale gdy chcia³am siê
habilitowaæ, okaza³o siê to niemo¿liwe, gdy¿ w roku 1957 zosta³am mianowana
docentem, a wed³ug nowych przepisów docent z ubieg³ych lat odpowiada³ doktorowi habilitowanemu.
Sytuacja w nauce polskiej uleg³a zmianie po mierci Stalina (w marcu 1953
roku), gdy¿ zmniejszy³ siê terror polityczny i stopniowo zaczêto nam pozwalaæ
wyje¿d¿aæ zagranicê. W 1955 roku wyjecha³am po raz pierwszy do Zwi¹zku Radzieckiego, bior¹c udzia³ wycieczce m³odych biologów, zorganizowanej przez
Polsk¹ Akademiê Nauk, podczas której odwiedzilimy ró¿ne biologiczne instytucje naukowe na terenie Zwi¹zku Radzieckiego. Dla mnie i dla mojego kolegi
i przyjaciela Adama Urbanka najciekawsza by³a wizyta w Instytucie Paleontologicznym Akademii Nauk w Moskwie, gdzie w Muzeum mielimy mo¿noæ
obejrzeæ wystawione kolekcje krêgowców z rozleg³ych obszarów Zwi¹zku Radzieckiego oraz z wypraw do Mongolii, o których piszê w nastêpnym rozdziale.
Najwa¿niejszy jednak wówczas by³ dla mnie wyjazd do Szwecji i Czech, gdzie
wystêpuj¹ osady górnego ordowiku tego samego wieku, co w Górach wiêtokrzyskich, z podobn¹ faun¹ trylobitów.
W roku 1956 uzyska³am z Polskiej Akademii Nauk stypendium na wyjazd do
krajów skandynawskich. Koledzy skandynawscy zaproponowali mi wówczas,
abym opisuj¹c trylobity z Polski dokona³a równie¿ rewizji trylobitów tego wieku
ze Skandynawii. G³ównym miejscem mojej pracy by³a Uppsala. Objecha³am najpierw muzea w Szwecji, Danii i Norwegii, gdzie by³y zdeponowane trylobity ordowickie, niekiedy pochodz¹ce z kolekcji dziewiêtnastowiecznych i wypo¿yczy³am interesuj¹ce mnie kolekcje do Uppsali. Pojecha³am te¿ ze Szwecji do Londynu,
aby zapoznaæ siê z kolekcj¹ trylobitów brytyjskich. Gdy po rocznym pobycie wraca³am do kraju, mia³am prawie ukoñczon¹ obszern¹ monografiê trylobitów
górnoordowickich Polski i Skandynawii, licz¹c¹ kilkaset stron oraz wykonane
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liczne fotografie i rysunki. Latem 1957 roku wyjecha³am jeszcze do Pragi, aby
przeprowadziæ porównania z trylobitami tego samego wieku Czech.
Zbieraj¹c trylobity od 1947 do 1954 roku prawie nigdy nie mia³am czasu,
aby pojechaæ latem na wakacje, gdy¿ co roku trzy miesi¹ce letnie spêdza³am
w Górach wiêtokrzyskich. Jedyny wyj¹tek zrobi³am w 1950 roku, kiedy to za
namow¹ kolegów nale¿¹cych do Klubu Wysokogórskiego, pojecha³am do Morskiego Oka, aby spróbowaæ wspinaczki wysokogórskiej. Mimo zami³owania do
sportów, wspinaczka nie przypad³a mi do gustu. Pozna³am wtedy Zbyszka Jaworowskiego, studenta medycyny z Uniwersytetu Jagielloñskiego, z którym siê bardzo zaprzyjani³am. Ale pobralimy siê dopiero po omiu latach, w 1958 roku.
Na pocz¹tku 1959 roku z³o¿y³am do druku najobszerniejsz¹ z moich prac
(opublikowan¹ w 1960 roku), powiêcona trylobitom górnoordowickim Polski,
Skandynawii i Czech. Monografia ta obejmowa³a opisy ponad 70 gatunków trylobitów i ich analizê anatomiczn¹, w tym wiele nowych gatunków, nowe rodzaje i rodziny, wyznaczenie nowych poziomów stratygraficznych dla górnego ordowiku oraz rozwa¿ania paleogeograficzne. Spieszy³am siê, aby j¹ ukoñczyæ
w styczniu, poniewa¿ w lutym mia³o nam siê urodziæ dziecko  nasz jedyny syn
Mariusz przyszed³ na wiat 21 lutego 1959 roku.
Gdy jeszcze przed laty zdecydowa³am, ¿e chcia³abym zostaæ paleontologiem, wyobra¿a³am sobie, ¿e bêdê zajmowaæ siê histori¹ krêgowców. Jednak¿e
krêgowców kopalnych jest w Polsce niewiele i gdy profesor zaproponowa³ mi
zajmowanie siê trylobitami, mia³am zbyt ma³o dowiadczenia, aby dyskutowaæ
z nim tê propozycjê. Zreszt¹ nigdy tego nie ¿a³owa³am. Trylobity s¹ urzekaj¹c¹
grup¹ stawonogów, pe³n¹ tajemnic dotycz¹cych ich pochodzenia i pokrewieñstw. Bada³am je zawsze z wielk¹ przyjemnoci¹. Jednak¿e po dwunastu latach zajmowania siê trylobitami i po opublikowaniu o nich dwóch monografii
i czterech prac, zdecydowa³am, ¿e nadszed³ czas abym zmieni³a kierunek badañ.
W roku 1959 odby³am wiêc z prof. Koz³owskim rozmowê, w której wróci³am
do starej nutki, ¿e chcia³abym badaæ krêgowce kopalne. Profesor wysun¹³ jednak jeszcze inn¹ propozycjê, która odsunê³a mój projekt o kilka lat.
Trylobity wydobywalimy ze ska³ metodami mechanicznymi; inn¹ metod¹
wydobywania skamienia³oci jest preparowanie chemiczne, które mo¿na zastosowaæ, gdy sk³ad chemiczny skamienia³oci jest inny ni¿ ska³a, w której s¹ zachowane. Metody preparowania chemicznego rozwin¹³ na du¿¹ skalê w³anie Prof.
Koz³owski, który przed wojn¹ rozpuszcza³ w kwasie fluorowodorowym ska³y
krzemionkowe (chalcedony), wieku wczesno-ordowickiego (sprzed oko³o 480 milionów lat) z Gór wiêtokrzyskich. Roman Koz³owski zas³yn¹³ z tego, ¿e wydoby³ z chalcedonów graptolity w takim stanie zachowania, jak zwierzêta wspó³czesne, co pozwoli³o mu na bardzo wnikliwe zbadanie ich budowy. Profesor wykaza³,
¿e ta zagadkowa grupa bezkrêgowców nie nale¿y do jamoch³onów, mszywio³ów,
ani do rolin, do których te¿ je niekiedy zaliczano, lecz do tak zwanych pó³strunowców, grupy spokrewnionej ze strunowcami, do której nale¿¹ te¿ krêgowce.
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Skamienia³oci o szkieletach organicznych zachowuj¹ siê nie tylko w ska³ach krzemionkowych, lecz równie¿ w wapieniach. Rozpuszczaj¹c w kwasach
w okresie powojennym wapienne ordowickie i sylurskie g³azy narzutowe, przywleczone do Polski przez lodowce ze Skandynawii i Estonii, profesor znalaz³
w nich nie tylko graptolity, lecz równie¿ i inne skamienia³oci, w tym aparaty
szczêkowe tkwi¹ce w gardzieli niektórych robaków morskich z grupy wieloszczetów (Polychaeta). Po mierci zwierzêcia pojedyncze szczêki aparatu zazwyczaj rozpadaj¹ siê. Od dawna by³y one w literaturze paleontologicznej opisywane pod nazw¹ skolekodonty. Tylko dwukrotnie znaleziono poprzednio ca³e
aparaty. Nie wiedziano jednak jak w aparatach szczeki by³y u³o¿one i opisywano je nadaj¹c szczêkom pochodz¹cym od tego samego zwierzêcia ró¿ne nazwy rodzajowe i gatunkowe. Profesor znalaz³ w g³azach narzutowych aparaty
zachowane w ca³oci i trzy z nich opisa³ w 1956 roku; nastêpnie jednak zgromadzi³ wiêksz¹ kolekcjê aparatów i zaproponowa³ mi jej opracowanie. Wiedzia³am, ¿e materia³ ten jest unikalny i zgodzi³am siê na propozycjê profesora.
Dalsze zbieranie materia³ów do opracowania by³o znacznie prostsze ni¿ w przypadku trylobitów. Nie musia³am ju¿ wyje¿d¿aæ co roku w teren na trzy miesi¹ce.
Wystarczy³o odbyæ wycieczkê do cegielni Mochty pod Warszaw¹, eksploatuj¹cej
glinê lodowcow¹, aby przywieæ kilkadziesi¹t kilogramów wapieni, nadaj¹cych siê
do rozpuszczenia. W ci¹gu dwóch lat intensywnych poszukiwañ, zgromadzi³am
kolekcjê licz¹c¹ blisko tysi¹c ordowickich i sylurskich aparatów szczêkowych.
Aparaty szczêkowe, wydobyte z wapieni drog¹ rozpuszczania, tak jak graptolity i inne skamienia³oci o szkieletach organicznych, przechowujemy w pude³eczkach plastikowych w glicerynie. Trudnoæ techniczna w opracowaniu tego
materia³u wi¹za³a siê z mikroskopijnymi rozmiarami okazów. Obecnie ilustruje
siê je w skaningowym mikroskopie elektronowym, który na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych nie by³ jeszcze w powszechnym u¿yciu. Nale¿a³o wiêc wykonaæ rysunki przy pomocy aparatu rysunkowego nak³adanego na binokular lub mikroskop. Okazy te by³y jednak¿e niepos³uszne i mia³y tendencje do p³ywania
w glicerynie, co przed³u¿a³o wykonanie rysunków. Opracowanie tego materia³u
zajê³o mi kilka lat, podczas których opublikowa³am kilka prac o nieznanych poprzednio typach aparatów. Wyje¿d¿a³am te¿ do Stacji Zoologicznej w Neapolu
oraz do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, aby zapoznaæ siê z materia³ami wieloszczetów wspó³czesnych, w gardzieli których wystêpuj¹ podobne utwory. W roku 1964 z³o¿y³am do druku monografiê aparatów szczêkowych wieloszczetów (opublikowan¹ w 1966 roku) i po raz drugi zmieni³am kierunek badañ.
WYPRAWY PALEONTOLOGICZNE DO MONGOLII
W 1960 roku prof. Roman Koz³owski przeszed³ na emeryturê i od 1 stycznia
1961 roku objê³am po nim kierownictwo Zak³adu Akademii, którym kierowa³am
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przez 22 lata. Na Uniwersytecie, gdzie Roman Koz³owski by³ profesorem, zast¹pi³ go Adam Urbanek, zajmuj¹cy siê, tak jak prof. Koz³owski, graptolitami.
Wkrótce po objêciu przeze mnie nowej funkcji, prof. Koz³owski wróci³ z posiedzenia Prezydium PAN i poinformowa³ mnie, ¿e w Mongolskiej Republice
Ludowej powsta³a Akademia Nauk i ¿e w przysz³ym roku bêdziemy podpisywaæ
z ni¹ umowê o wspó³pracy naukowej. Zasugerowa³ te¿, ¿e mo¿e to byæ okazj¹ do
zorganizowania Polsko-Mongolskich Wypraw Paleontologicznych do Mongolii.
O uczestniczeniu w wyprawach paleontologicznych do Mongolii marzy³am
jeszcze od czasów studenckich. Z literatury wiedzia³am, ¿e paleontologowie z Amerykañskiego Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku zorganizowali w latach 19221930 piêæ wypraw paleontologicznych na pustyniê Gobi, le¿¹c¹ na terenach Mongolii i Chin. Znaleli oni miêdzy innymi czaszki najstarszych znanych
wówczas ssaków ³o¿yskowych, pochodz¹ce z okresu kredowego, jaja i szkielety
dinozaurów oraz liczne szkielety ssaków z okresu trzeciorzêdowego.
W pierwszych latach po wojnie nie mielimy ¿adnych kontaktów z paleontologami ze Zwi¹zku Radzieckiego. Dopiero w roku 1949 dowiedzielimy siê
o trzech wyprawach do Mongolii, zorganizowanych przez Instytut Paleontologii
Akademii Nauk w Moskwie. Paleontologowie radzieccy zorganizowali w roku
1946 wyprawê rekonesansow¹ do Mongolii, a nastêpnie dwie du¿e wyprawy w latach 1948 i 1949. Podczas tych wypraw odkryli w Dolinie Nemegetañskiej, w po³udniowej czêci mongolskiej pustyni Gobi, z³o¿e szkieletów dinozaurów.
Osi¹gniêcia tych wypraw by³y imponuj¹ce. Z piaskowców z pónej czêci okresu kredowego wydobyto liczne szkielety wielkich, drapie¿nych i rolino¿ernych
dinozaurów. Szkielety te, z wyj¹tkiem jednego, który wróci³ do Mongolii, znajduj¹ siê w Moskwie.
W roku 1962 delegacja Prezydium PAN wyjecha³a do Mongolii, aby podpisaæ umowê o wspó³pracy naukowej i profesor Koz³owski, cz³onek tej delegacji,
zabra³ ze sob¹ przygotowany przeze mnie projekt trzyletnich Polsko-Mongolskich Wypraw Paleontologicznych na lata 19631965. Projekt zosta³ dobrze
przyjêty przez prezydia obu Akademii i po powrocie delegacji do kraju w³adze
Akademii powierzy³y mi zadanie zorganizowania wypraw i objêcia ich kierownictwa naukowego.
W roku 1963 wys³alimy do Mongolii pierwsz¹ rekonesansow¹ wyprawê, któr¹
kierowa³ nie¿yj¹cy ju¿ mój kolega doc. Julian Kulczycki. W latach 1964 i 1965 zorganizowalimy wyprawy, które prowadzi³y prace wykopaliskowe na du¿¹ skalê.
W roku 1964 nie mog³am wyjechaæ z kraju na ca³y okres trwania wyprawy
(ponad trzy miesi¹ce), poniewa¿ koñczy³am w³anie obszern¹ monografiê aparatów szczêkowych wieloszczetów i chcia³am przez z³o¿enie jej do druku
zamkn¹æ okres mojej pracy zwi¹zanej z badaniem bezkrêgowców. Zwróci³am
siê, wiêc do Prof. Kazimierza Kowalskiego, kierownika Zak³adu Zoologii Systematycznej PAN w Krakowie (póniej Prezesa PAU), aby obj¹³ kierownictwo
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Ryc. 1. Zofia Kielanówna w 1945 roku jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Ryc. 2. Obóz Polsko-Mongolskiej Wyprawy Paleontologicznej w 1965 roku,
w A³tan U³a, w Dolinie Nemegtañskiej na pustyni Gobi.
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Ryc. 3. Polscy uczestnicy Polsko-Mongolskiej Wyprawy Paleontologicznej
z 1965 roku w obozie w A³tan U³a. Trzecia od prawej autorka artyku³u.

Ryc. 4. Z. Kielan-Jaworowska w obozie A³tan U³a, w 1965 roku.
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wyprawy, a sama przyjecha³am do Mongolii tylko na miesi¹c. Kazik Kowalski
znakomicie kierowa³ wypraw¹, która zebra³a bardzo cenn¹ kolekcjê dinozaurów,
innych gadów, oraz ssaków kredowych i trzeciorzêdowych. Nastêpne wyprawy,
poczynaj¹c od roku 1965 pracowa³y pod moim kierunkiem.
Zbiory paleontologiczne gromadzone przez kolejne ekspedycje by³y po zakoñczeniu ka¿dej wyprawy prowizorycznie dzielone w U³an Bator miêdzy
stronê polsk¹ i mongolsk¹, a znaczna ich czêæ by³a nastêpnie wysy³ana kolej¹
do Warszawy. Kolejne umowy podpisywane miêdzy Akademiami obu krajów
przewidywa³y, ¿e po zakoñczeniu opracowañ naukowych wiêkszoæ zbiorów dinozaurów, zw³aszcza typy opisowe zostanie odes³ana do Mongolii. Tak siê te¿
sta³o. W Polsce pozosta³y tylko oryginalne eksponaty tych grup, które by³y reprezentowane w zgromadzonych kolekcjach przez wiêcej ni¿ jeden okaz.
Przygotowanie du¿ych wypraw jest zadaniem trudnym technicznie, wymagaj¹cym wysi³ku organizacyjnego i zaanga¿owania du¿ego zespo³u. W przypadku du¿ych wypraw, w których ze strony polskiej uczestniczy³o kilkanacie osób
i kilka ze strony mongolskiej, gromadzilimy w Warszawie ca³y sprzêt potrzebny do prowadzenia prac wykopaliskowych, gips dla chronienia okazów podczas
transportu, rodki do ich pakowania, pe³ne wyposa¿enie obozów, ¿ywnoæ na
trzy miesi¹ce pobytu w terenie dla oko³o 20 osób, aptekê, samochody ciê¿arowe
i ma³e terenowe, oraz benzynê dla nich (w Mongolii nie by³o wówczas benzyny
wysoko-oktanowej, na której jedzi³y doskona³e samochody ciê¿arowe Star 66,
wypo¿yczane nam na wyprawy przez Fabrykê Samochodów Ciê¿arowych w Starachowicach). Ca³y ten ³adunek zajmuj¹cy dwa du¿e wagony towarowe oraz odkryt¹ platformê, na której jecha³a benzyna, by³ wysy³any kolej¹ w marcu z Warszawy do U³an Bator, gdzie w maju by³ odbierany przez naszych kolegów
mongolskich. Uczestnicy wypraw przylatywali samolotem z Warszawy do U³an
Bator w maju lub w czerwcu. Przez oko³o dwa tygodnie przebywalimy w U³an
Bator za³atwiaj¹c formalnoci i przygotowuj¹c samochody do drogi. Zwykle te¿
wynajmowalimy w Mongolii dodatkowo jeszcze dwie ciê¿arówki z kierowcami mongolskimi dla przewiezienia czêci sprzêtu do stolicy po³udniowo-gobijskiego ajmaku (województwa) Dalandzadgad, gdzie wynajmowalimy ogrodzony teren lub szopê na magazyn wyprawy.
Organizacj¹ techniczn¹ wypraw zajmowa³ siê Maciej Kuczyñski, który przez
kilka lat pracowa³ w Instytucie Paleobiologii. Kuczyñski, architekt z wykszta³cenia, podró¿nik i speleolog z zami³owania, mia³ du¿e dowiadczenie w organizacji wypraw.
Gdybymy mieli, co roku organizowaæ du¿¹ wyprawê, nie mielibymy czasu nawet na rozpakowanie i wypreparowanie choæby czêci zebranych kolekcji,
nie mówi¹c o przyst¹pieniu do opracowañ naukowych. Z tego powodu w roku
1966 zrobilimy przerwê w wyprawach. W latach 1967, 1968 i 1969 wysy³alimy na okresy trzytygodniowe do Mongolii trzyosobowe grupy paleontologów.
Podczas tych mini-ekspedycji zajmowalimy siê poszukiwaniem drobnych
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skamienia³oci na powierzchni ods³oniêæ piaskowców wieku kredowego, przede
wszystkim ssaków i jaszczurek. Zebralimy wtedy wiele cennych okazów.
Po wyprawie 1964, kiedy do Polski przyby³y zbiory zebrane przez wyprawê,
rozpoczêlimy ich preparowanie i opracowywanie naukowe, o czym piszê w nastêpnym rozdziale.
Poza opracowaniem naukowym zebranych kolekcji staralimy siê udostêpniæ
wyniki naszych odkryæ spo³eczeñstwu. Poza licznymi artyku³ami w prasie codziennej i popularno-naukowej, audycjami w radio i w telewizji, oraz ksi¹¿kami
o wyprawach, pracowalimy nad wystaw¹ Dinozaury z pustyni Gobi, której
otwarcie przewidziane by³o na wiosnê 1968 w wynajêtych salach Pa³acu Kultury i Nauki. Na wystawie eksponowalimy przede wszystkim szkielety dinozaurów i ich rekonstrukcje. Wystawa by³a na ukoñczeniu, lecz otwarcie jej sta³o siê przez kilka miesiêcy niemo¿liwe ze wzglêdów politycznych.
Marzec 1968 roku by³ okresem rozgrywek politycznych w Komitecie Centralnym partii (PZPR). W rozgrywkach tych wykorzystano bunt studentów przeciwko polityce kulturalnej partii. Studenci protestowali na ulicach, milicja rozpêdza³a ich pa³kami, a na Uniwersytecie i w Akademii Nauk, partia
organizowa³a zebrania pracowników, na których potêpiano protesty studentów.
W budynku Wydzia³u Geologii, gdzie mieci³ siê Zak³ad Paleozoologii, zorganizowano takie zebranie dla wszystkich pracowników instytucji maj¹cych w nim
siedzibê. Po wypowiedzi organizatorów zabra³am g³os w obronie studentów. Popar³y mnie tylko dwie osoby, Halszka Osmólska z naszego Zak³adu i Hubert
Szaniawski, wówczas doktorant Zak³adu Nauk Geologicznych PAN, póniej adiunkt a nastêpnie dyrektor naszego Zak³adu (Instytutu). Skutki nie da³y na siebie d³ugo czekaæ  partia wyst¹pi³a do w³adz PAN z wnioskiem o zwolnienie
mnie ze stanowiska kierownika Zak³adu. Pertraktacje miêdzy parti¹ i w³adzami
Akademii toczy³y siê przez kilka miesiêcy, a oto kopia protokó³u z posiedzenia
Sekretariatu Naukowego PAN z dnia 21 czerwca 1968 roku, który salomonowym sposobem za³atwi³ sprawê:
Sekretariat Naukowy PAN po wys³uchaniu informacji Sekretarza Wydzia³u II
o postawie, jak¹ zajê³a w czasie wydarzeñ marcowych Kierownik Zak³adu Paleozoologii PAN Zofia Kielan-Jaworowska, cz³onek korespondent PAN, postanowi³
upowa¿niæ Sekretarza Naukowego do zwrócenia prof. Z. Kielan-Jaworowskiej ostrej uwagi, ¿e zdaniem Sekretariatu Naukowego PAN  zajêta przez ni¹ postawa
w tym okresie jest sprzeczna z obowi¹zkami i odpowiedzialnoci¹ Kierownika Zak³adu PAN. Bior¹c jednak pod uwagê dotychczasowe nienaganne prowadzenie Zak³adu przez prof. Z. Kielan-Jaworowsk¹, jak równie¿ Jej osi¹gniêcia naukowe, Sekretariat Naukowy postanawia ograniczyæ siê do wy¿ej zajêtego stanowiska.

W tydzieñ póniej otworzylimy w Pa³acu Kultury i Nauki wystawê Dinozaury
z pustyni Gobi, które by³a otwarta do 1975 roku ciesz¹c siê wielk¹ popularnoci¹.
W roku 1969 podpisalimy kolejn¹ umowê o wspó³pracy paleontologicznej z Mongolsk¹ Akademi¹ Nauk i zorganizowalimy ponownie dwie wielkie ekspedycje,
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w latach 1970 i 1971. Po roku 1971 zamierzalimy kontynuowaæ wyprawy, ale
niestety sta³o siê to niemo¿liwe. Od roku 1970 pracowa³y w Mongolii równolegle Ekspedycje Radziecko-Mongolskie i w³adze Mongolskiej Akademii Nauk poinformowa³y mnie, ¿e nie s¹ w stanie kontynuowaæ dalej wspó³pracy z nami, gdy¿
nie maj¹ dostatecznej liczby paleontologów, którzy mogliby uczestniczyæ zarówno w polsko-mongolskich i w radziecko-mongolskich wyprawach.
Gdy jesieni¹ 1964 roku pierwsze zbiory z pustyni Gobi przyby³y kolej¹ do
Warszawy, Instytut stan¹³ przed zadaniem zorganizowania nowej pracowni preparatorskiej. Wprawdzie Instytut zatrudnia³ kilku wysoko wykwalifikowanych
pracowników technicznych, ale nie by³ to zespó³ wystarczaj¹cy dla wypreparowania wielu nowych szkieletów dinozaurów, oraz zmontowania ich dla celów
ekspozycji. Osobnym zadaniem by³o preparowanie czaszek drobnych ssaków
i jaszczurek z okresu kredowego, których d³ugoæ nie przekracza³a czêsto 2 cm.
Preparowanie tych maleñkich szkielecików musi byæ wykonywane pod binokularem, cienkimi igie³kami, przez wysoko wykwalifikowanych pracowników,
znaj¹cych anatomiê preparowanych form. Wreszcie, poniewa¿ szkielety znacznej
czêci wydobytych przez nas dinozaurów mia³y byæ po opracowaniu naukowym
zwrócone stronie mongolskiej, nale¿a³o wykonaæ z nich odlewy z gipsu lub z mas
plastycznych, aby móc zmontowaæ je na wystawie w Warszawie. Wykonywalimy te¿ odlewy szczególnie atrakcyjnych szkieletów dla wymiany z innymi muzeami paleontologicznymi na wiecie. Przez czas trwania wypraw i jeszcze
przez kilka lat póniej powiêkszylimy liczbê zatrudnionych w Zak³adzie
pracowników technicznych, aby móc wykonaæ te wszystkie zadania.
Okres trwania wypraw, oraz opracowywania i publikowania zebranych materia³ów naukowych wspominam jako czasy entuzjastycznej wspó³pracy du¿ego
zespo³u polskich paleontologów i ogromnej satysfakcji z osi¹gniêæ.
W roku 1975 otworzylimy w Parku Kultury w Chorzowie wystawê naturalnej
wielkoci rekonstrukcji dinozaurów z pustyni Gobi. Modele tych dinozaurów
by³y wykonywane w zmniejszeniu przez utalentowanego rzebiarza, asystenta
technicznego naszego Zak³adu Wojciecha Skar¿yñskiego, pod kierunkiem paleontologów, a nastêpnie na miejscu w Parku Chorzowskim powiêkszane w betonie przez zawodowych rzebiarzy. Wystawa ta jest stale otwarta i stanowi
jedn¹ z atrakcji Parku Kultury w Chorzowie.
W roku 1984 Instytut Paleobiologii przej¹³ od Instytutu Zoologii PAN sale
wystawowe w czêci Pa³acu Kultury nale¿¹cej do Pa³acu M³odzie¿y i utworzy³
tam dzia³ Instytutu nazwany Muzeum Ewolucji. Niektóre z wystaw przygotowywane by³y we wspó³pracy z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN. W roku 1985
otworzylimy w Muzeum Ewolucji sta³¹ wystawê Ewolucja na l¹dach. W opracowaniu scenariusza wystawy pomaga³ mi nie¿yj¹cy ju¿ kolega Andrzej Sulimski. Ca³y czas wspó³pracowa³ te¿ z nami zespó³ pracowników technicznych
Instytutu. Na wystawie tej, która jest czynna do dzi, eksponowalimy znaczn¹
czêæ znalezisk zebranych podczas wypraw do Mongolii.
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Ryc. 5. Wydobywanie szkieletu wielkiego dinozaura rolino¿ernego  zauropoda
w Atan U³a w Dolinie Nemegtañskiej na pustyni Gobi, w 1965 roku.
Z lewej strony zdjêcia na górze widoczna koæ udowa, poni¿ej ¿ebra,
w rodkowej czêci krêgi. Zobacz te¿ ten sam szkielet zmontowany
w Muzeum Ewolucji w Warszawie (ryc. 6).

Ryc. 6. Sala w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie
(Pa³ac Kultury i Nauki, wejcie od ulicy wiêtokrzyskiej).
Na pierwszym planie widoczny szkielet wielkiego dinozaura rolino¿ernego
 zauropoda, wydobyty podczas Polsko-Mongolskiej Wyprawy Paleontologicznej
w A³tan U³a w 1965.
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Polsko-Mongolskie Wyprawy Paleontologiczne do Mongolii (19631971) zosta³y uznane przez opiniê wiatow¹ za jedne z najwiêkszych wypraw paleontologicznych na wiecie. W ci¹gu tych kilku lat zebralimy imponuj¹c¹ kolekcjê szkieletów dinozaurów i innych gadów (¿ó³wi, krokodyli, jaszczurek i wê¿y), jaj dinozaurów i ptaków, rzadkie okazy ptaków z okresu kredowego, oraz bardzo cenny
zbiór czaszek i szkieletów ssaków z okresu kredowego, szcz¹tki rolin, s³odkowodne bezkrêgowce kredowe oraz bogate materia³y ssaków trzeciorzêdowych.
Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ wypraw by³o odkrycie skamienia³oci krêgowców w warstwach le¿¹cych pod piaskowcami formacji Nemegt, znanych jako formacja Barun Gojot. Warstwy te by³y nazywane niekiedy poprzednio seri¹
niem¹, co w jêzyku geologicznym oznacza pozbawion¹ skamienia³oci. Podczas wypraw w latach 1970 i 1971 z osadów tej formacji w Chulsan w Dolinie
Nemegetañskiej wydobylimy liczne szkielety dinozaurów, krokodyli, jaszczurek, jaja dinozaurów, oraz co najwa¿niejsze bardzo liczne okazy ssaków. Kolekcja ssaków z drugiej po³owy okresu kredowego zebrana przez wyprawy, w momencie zakoñczenia ekspedycji stanowi³a najwiêkszy zbiór czaszek ssaków z ery
mezozoicznej (obejmuj¹cej okresy triasowy, jurajski i kredowy) na wiecie.
Zgodnie z umow¹ z Mongolsk¹ Akademi¹ Nauk, wiêkszoæ zebranych szkieletów dinozaurów zosta³a po opracowaniu i wykonaniu w Polsce odlewów zwrócona do Mongolii. W Polsce pozosta³a tylko niewielka czêæ oryginalnych szkieletów dinozaurów, oraz kolekcje jaszczurek, krokodyli, ¿ó³wi, ptaków, ssaków
i bezkrêgowców.
Podstawowe opracowania materia³ów z wypraw zosta³y opublikowane w dziesiêciu tomach Palaeontologia Polonica, w serii zatytu³owanej Results of the
Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, ukazuj¹cej siê w latach 1969
1984 pod moja redakcj¹. £¹cznie ukaza³y siê w nich 64 prace. Równolegle doniesienia o wynikach wypraw, a nastêpnie prace o charakterze ogólnym, czêsto
we wspó³autorstwie z uczonymi zagranicznymi, by³y publikowane w pismach
miêdzynarodowych (np. Nature, Palaeovertebrata, Zoologica Scripta, Acta
Palaeontologica Polonica, Lethaia, Fossils and Strata, Historical Biology, Palaeontology i wielu innych).
Wyprawy do Mongolii otworzy³y przed nami now¹ tematykê badañ, zwi¹zan¹ z grupami dot¹d pozostaj¹cymi poza zakresem naszej pierwotnej dzia³alnoci badawczej. Wród opracowañ dinozaurów szczególn¹ wartoæ maj¹ prace
Halszki Osmólskiej i Teresy Maryañskiej. Obie autorki wkrótce znalaz³y siê
w gronie wiod¹cych w skali wiatowej specjalistów od tej grupy zwierz¹t. Magdalena Borsuk-Bia³ynicka i Andrzej Sulimski opracowali unikaln¹ kolekcjê
jaszczurek z kredy Mongolii. Ryszard Gradziñski i inni geolodzy, uczestnicz¹cy
w wyprawach, zas³u¿yli siê w opracowaniach geologii pustyni Gobi, za Kazimierz Kowalski i jego koledzy z Krakowa, opracowywali przede wszystkim ssaki trzeciorzêdowe. Mnie przypad³o w udziale opracowanie unikalnej kolekcji
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ssaków z okresu kredowego (sprzed oko³o 75 milionów lat), z czasów, kiedy
w³adcami Ziemi by³y dinozaury.
BADANIA SSAKÓW MEZOZOICZNYCH
I DWA LATA W MUZEUM HISTORII NATURALNEJ W PARY¯U
Podczas wypraw do Mongolii zebralimy liczne czaszki i szkielety ssaków
z okresu kredowego, a wiêc z ostatnich kilkunastu milionów lat ich historii w erze
mezozoicznej. Przyjê³o siê mówiæ, ¿e przez ca³a erê mezozoiczn¹, to jest przez
dwie trzecie ich historii, ssaki ¿y³y w cieniu dinozaurów. Ssaki i dinozaury pojawi³y siê na Ziemi mniej wiêcej w tym samym czasie, pod koniec triasu, ponad 220
milionów lat temu. Dinozaury wkrótce po pojawieniu siê osi¹gnê³y gigantyczne
rozmiary i sta³y siê w³adcami l¹dów, natomiast ssaki w tym samym czasie by³y maleñkie (w wiêkszoci wielkoci myszy lub szczura) i prowadzi³y nocny tryb ¿ycia.
Wyt³umaczenie dlaczego ssaki z czasów panowania dinozaurów by³y ma³ych rozmiarów nie jest ³atwe. Ssaki pochodz¹ od gadów ssakokszta³tnych, które
by³y dominuj¹c¹ grup¹ krêgowców l¹dowych w drugiej po³owie okresu karboñskiego i w permie (od 323 do 248 milionów lat temu). Przypuszcza siê, ¿e zaawansowane gady ssakokszta³tne zwane cynodontami, od których ssaki siê wywodz¹, mog³y ju¿ czêciowo osi¹gn¹æ sta³ocieplnoæ  mia³y wiêc zapewne
zdolnoæ utrzymania sta³ej temperatury cia³a przez d³u¿szy okres czasu, ale nie
wytworzy³y jeszcze mechanizmów szybkiego pozbywania siê nadmiaru ciep³a.
W zimnym klimacie nie by³o to specjalnie potrzebne. Jednak pod koniec permu,
oraz w triasie, gdy klimat Ziemi stopniowo siê ociepla³, ma³e rozmiary, umo¿liwiaj¹ce szybsze och³odzenie cia³a, by³y korzystniejsze ni¿ du¿e. Dlatego cynodonty stopniowo by³y coraz mniejsze. Gdy pod koniec triasu, kiedy powstawa³y ssaki, temperatura bardzo wzros³a, jedyn¹ szans¹ ich prze¿ycia by³o
drastyczne zmniejszenie rozmiarów i przejcie na aktywnoæ w nocy.
Ssaki znane z ery mezozoicznej w ogromnej wiêkszoci s¹ reprezentowane
przez pojedyncze zêby lub fragmenty szczêk z zêbami. Na pustyni Gobi zachowa³y siê natomiast ich kompletne czaszki, a czêsto i szkielety pozaczaszkowe.
W kolekcji ssaków zebranej przez nas z piaskowców okresu kredowego wystêpuj¹ trzy grupy: 1) najliczniej reprezentowani s¹ przedstawiciele wymar³ej
bocznej ga³êzi ssaków  wieloguzkowców (Multituberculata), obok których wystêpuj¹ mniej licznie 2) ssaki ³o¿yskowe, oraz najrzadziej 3) tak zwane deltateroidy, spokrewnione z torbaczami. Materia³y zebrane przez nasze wyprawy dostarczy³y nowych, rewelacyjnych materia³ów dotycz¹cych ka¿dej z tych grup.
Gdy jeszcze trwa³y polskie wyprawy do Mongolii, zabra³am siê do opracowywania zebranych materia³ów. W roku 1969 wydobywaj¹c ze ska³y doskonale zachowany szkielet wieloguzkowca z Bajn Dzak, stwierdzi³am wystêpowanie
w jego pasie miednicowym tak zwanych koci torbowych, znanych poprzednio
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tylko u stekowców i torbaczy. Koci te, wbrew nazwie nie s¹ zwi¹zane z torb¹ i
póniejsze odkrycia wykaza³y, ¿e wystêpowa³y one u wszystkich ssaków mezozoicznych. Doniesienie na ten temat opublikowa³am w Nature w 1969 roku.
W roku 1969 wydalimy te¿ pierwszy numer serii Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, który zawiera³ sprawozdanie z przebiegu
wypraw, informacje o geologii terenów, na których prowadzilimy badania, oraz
kilka szczegó³owych prac paleontologicznych, miêdzy innymi moje wstêpne opracowanie póno-kredowych ³o¿yskowców z Mongolii. W tym pierwszym okresie zajmowa³am siê jednak g³ównie budow¹ czaszki wieloguzkowców, która by³a poprzednio niekompletnie poznana. Pisz¹c monografiê czaszki wiele
skorzysta³am z dwukrotnych pobytów w Londynie, w laboratorium Prof. Kennetha Kermacka na Uniwersytecie Londyñskim, który bada³ wymar³e ssaki mezozoiczne morganukodonty i trykonodonty. Przeprowadzenie bezporednich
porównañ z tymi materia³ami i dyskusje z Kennethem i jego wspó³pracownikami u³atwi³y mi zinterpretowanie nowych struktur, które znalaz³am w czaszkach
wieloguzkowców.
W Londynie pozna³am te¿ profesora Percy Butlera, znanego specjalistê od
ssaków mezozoicznych i prymitywnych ssaków wspó³czesnych. Percy by³ bardzo zainteresowany zgromadzon¹ przez nas kolekcj¹ ssaków z kredy Mongolii
i w roku 1973 przyjecha³ po raz pierwszy do Polski. Napisalimy wtedy wspólnie pracê opublikowan¹ w Nature, w której zasugerowalimy, ¿e tak zwane
deltateroidy z kredy Mongolii, uwa¿ane dotychczas za wa¿n¹ grupê wczesnych
ssaków ³o¿yskowych, s¹ raczej spokrewnione z torbaczami. W nastêpnych pracach wykaza³am, ¿e deltateroidy nale¿y traktowaæ jako grupê siostrzan¹ torbaczy (to znaczy pochodz¹c¹ z nimi od wspólnych przodków) i pogl¹d ten jest
teraz powszechnie przyjêty. Obecnie zaliczamy torbacze i deltateroidy do szczepu Metatheria, za ssaki ³o¿yskowe i spokrewnione z nimi wymar³e grupy, do
szczepu Eutheria.
W sierpniu 1973 roku wyjecha³am na pó³roczny pobyt do Stanów Zjednoczonych jako tak zwany visiting professor na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge.
By³am ju¿ przedtem kilka razy w Stanach przez krótsze okresy czasu, ale pobyt
w Cambridge by³ dla mnie szczególnie interesuj¹cy, poniewa¿ w Museum of
Comparative Zoology tego uniwersytetu pracowa³o dwóch paleontologów, zajmuj¹cych siê ssakami mezozoicznymi. Byli to profesorowie Alfred W. Crompton (nazywany przez kolegów Fuzz) i Farish A. Jenkins. Do moich obowi¹zków
nale¿a³o prowadzenie wyk³adów z wybranych zagadnieñ paleontologii krêgowców, oraz seminariów dla doktorantów. Podczas tego pobytu, wykona³am z Fuzzem Cromptonem pracê, powiêcon¹ budowie zêbów trzonowych i sposobom ¿ucia najstarszych ssaków ³o¿yskowych, w oparciu o materia³y z Mongolii.
Po powrocie do kraju pracowa³am g³ównie nad budow¹ czaszki i szkieletu
pozaczaszkowego ssaków ³o¿yskowych z kredy Mongolii. Porównanie tych materia³ów ze szkieletami najprymitywniejszych ³o¿yskowców wspó³czesnych by³o
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bardzo interesuj¹ce, poniewa¿ pozwala³o wykazaæ, które cechy szkieletu
wspó³czesnych ssaków s¹ prymitywne, a które pojawi³y siê w toku ich ewolucji.
W roku 1975 opublikowa³am w Nature doniesienie o mo¿liwoci wystêpowania u wczesnych ssaków ³o¿yskowych koci torbowych, opieraj¹ce siê na budowie koci ³onowej u kredowego ³o¿yskowca z Mongolii z rodzaju Zalambdalestes. Moje przypuszczenie o wystêpowaniu koci torbowych u wczesnych
³o¿yskowców zosta³o nastêpnie potwierdzone przez kolegów amerykañskich,
którzy w roku 1997 opublikowali pracê o znalezieniu koci torbowych u innego
ssaka ³o¿yskowego z Pustyni Gobi.
Latem 1976 roku prof. Jason A. Lillegraven (Jay) z Uniwersytetu stanu Wyoming w Laramie, zwróci³ siê do mnie i do prof. Williama A. Clemensa (Billa)
z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, z propozycj¹ wspólnego opracowanie ksi¹¿ki o ssakach mezozoicznych. Projekt napisania ksi¹¿ki powsta³ w Zak³adzie Geologii Uniwersytetu w Laramie podczas prowadzenia przez Lillegravena kursu dla doktorantów, powiêconego ssakom mezozoicznym. Pierwszy
projekt przewidywa³, ¿e ksi¹¿kê napisz¹ doktoranci, ale wkrótce okaza³o siê to
zbyt trudne i do wspó³pracy trzeba by³o zaprosiæ specjalistów, prowadz¹cych badania nad ró¿nymi grupami ssaków mezozoicznych.
Ju¿ latem 1976 roku przyst¹pi³am do pisania przydzielonych mi rozdzia³ów,
a jesieni¹ tego samego roku wyjecha³am na szeæ tygodni do Laramie, aby pracowaæ nad ksi¹¿k¹; na dwa tygodnie przyjecha³ tam te¿ Bill Clemens. Do tego
czasu studenci mieli przygotowaæ czêæ rozdzia³ów ksi¹¿ki. Gdy przyjecha³am
okaza³o siê jednak, ¿e nie wszyscy wywi¹zali siê z powierzonych im zadañ, a niektóre rozdzia³y by³y tak s³abe, ¿e trzeba by³o dokooptowaæ autorów i napisaæ je
na nowo. Nastêpnie, w marcu 1977, Jay i Bill przyjechali na miesi¹c do Polski.
Zabralimy wtedy ze sob¹ ca³¹ potrzebn¹ literaturê i wyjechalimy do naszej
chaty w Zdziarce nad Wis³¹ ko³o Czerwiñska. Zbyszek doje¿d¿a³ do pracy
w Warszawie i przywozi³ nam aprowizacjê, bo w owym czasie w sklepiku wiejskim w Zdziarce mo¿na by³o kupiæ tylko chleb, dostarczany dwa razy w tygodniu i bardzo z³ej jakoci konserwy i landrynki. W Zdziarce, w idealnym spokoju,
skoñczylimy pisaæ i redagowaæ ksi¹¿kê, która siê ukaza³a w 1979 roku. W napisaniu ksi¹¿ki uczestniczy³o ³¹cznie dwunastu autorów.
Mimo, ¿e do opisania szkieletu pozaczaszkowego wieloguzkowców jeszcze
siê wówczas na dobre nie zabra³am, ich specyficzna budowa pasa miednicowego nie dawa³a mi spokoju. W roku 1979 opublikowa³am w Nature pracê, w której wykaza³am, ¿e prawa i lewa po³owy miednicy by³y mocno zroniête w dolnej czêci, tak ¿e nie mog³y rozstêpowaæ siê podczas porodu. Taka budowa
miednicy wskazywa³a, ¿e wieloguzkowce nie mog³y byæ jajorodne. U jajorodnych stekowców pas miednicowy jest szeroki, w widoku od ty³u ma kszta³t litery U, co zezwala na z³o¿enie jaj, gdy u wieloguzkowców mia³ kszta³t w¹skiej litery V, przez otwór której jajo nie mog³oby siê przecisn¹æ. Wyci¹gnê³am wniosek,
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¿e wieloguzkowce by³y zapewne ¿yworodne i ¿e przychodzi³y na wiat na bardzo wczesnym etapie rozwoju, tak jak wspó³czesne torbacze.
Lato 1980 roku zas³ynê³o strajkami robotników na Wybrze¿u i podpisaniem
z nimi porozumieñ przez w³adze komunistyczne. Zmiany te wywar³y ogromny
wp³yw na atmosferê kraju, w tym i w Polskiej Akademii Nauk, gdzie ju¿ jesieni¹ 1980 przyst¹piono do wstêpnych prac nad zmian¹ ustawy o Akademii. W styczniu 1981 roku na posiedzeniu Prezydium PAN, którego by³am cz³onkiem, powo³ano Komisjê Prezydium PAN d/s Odwo³añ od Krzywdz¹cych Decyzji z Lat
19681980 i prof. Aleksander Gieysztor, Prezes PAN zwróci³ siê do mnie abym
objê³a przewodnictwo Komisji, na co wyrazi³am zgodê.
Komisja dzia³a³a od 29 stycznia do 29 padziernika 1981 roku, przy czym
w okresie tym odbylimy 25 spotkañ i rozpatrzyli 89 wniosków. Mimo, ¿e praca w Komisji zajê³a mi prawie ca³y rok, nie uwa¿am tego czasu za stracony.
Dzia³alnoæ ta umo¿liwi³a mi zapoznanie siê z niezwyk³ymi w owym okresie
mechanizmami podejmowania decyzji personalnych w Akademii oraz wyrównanie krzywd niektórym osobom, zwolnionym ze wzglêdów politycznych,
które w wyniku naszej dzia³alnoci przyjêto ponownie do pracy. W listopadzie
1981 roku Prezydium PAN przyjê³o moje sprawozdanie w dzia³alnoci Komisji
i zaleci³o opublikowanie go w Nauce Polskiej. Jednak¿e stan wojenny uniemo¿liwi³ publikacjê. Sprawozdanie zosta³o opublikowane po omiu latach w numerze 5 Nauki Polskiej z 1989 roku i do niego odsy³am zainteresowanych.
Paleontologowie, zajmuj¹cy siê faunami l¹dowymi mezozoiku, organizuj¹,
co trzy lub cztery lata sympozja On Mesozoic Terrestrial Ecosystems, których
celem jest wymiana dowiadczeñ z opracowañ ró¿nych grup zwierz¹t i rolin
l¹dowych tego wieku. Pierwsze sympozjum z tej serii odby³o siê w Pary¿u
w 1978. Wziê³am w nim udzia³ razem z Halszk¹ Osmólsk¹ i podjê³ymy siê
wówczas zorganizowania nastêpnego sympozjum w 1981 roku w Polsce. Mimo
trudnoci, w jakich kraj by³ wówczas, k³opotów z zaopatrzeniem i innych, uda³o nam siê wynaj¹æ du¿y dom wczasowy w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyñskim pod Warszaw¹ i tam zorganizowaæ sympozjum, w którym wziê³o udzia³ 47
osób. Opublikowalimy nastêpnie specjalny, podwójny numer Acta Palaeontologica Polonica, który ukaza³ siê w 1983 roku pod redakcj¹ moj¹ i Halszki
Osmólskiej, w którym zamiecilimy pe³ne teksty dwudziestu siedmiu wyg³oszonych prac.
W roku 1981 Zbyszek, wówczas profesor radiobiologii w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, otrzyma³ z Centre dEtudes
Nucléaires w Fontenay-aux-Roses pod Pary¿em zaproszenie na roczny przyjazd,
dla opracowania historii ska¿eñ ludnoci Francji o³owiem i innymi metalami
ciê¿kimi. W Polsce by³ jeszcze stan wojenny i warunki prowadzenia badañ naukowych by³y bardzo utrudnione. Zdecydowa³am wzi¹æ roczny urlop z Zak³adu
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i pojechaæ razem. W Pary¿u bywa³am poprzednio kilkakrotnie i mia³am tam
wielu przyjació³. Wiedzia³am, ¿e kolega mój, prof. Armand de Ricqlès z Uniwersytetu Paris VII, zakupi³ niemiecki mikrotom Junga, skonstruowany dla
skrawania metali, który on i inni koledzy wykorzystuj¹ do uzyskiwania skrawków koci kopalnych. Kole¿anka moja z Instytutu Paleontologii Cecile Poplin
wykona³a przy pomocy tego mikrotomu swoj¹ pracê doktorsk¹, tn¹c na nim na
skrawki czaszki niewielkich ryb karboñskich i rekonstruuj¹c ich budowê. Marzy³am, ¿e uda mi siê przy pomocy tego mikrotomu poci¹æ na skrawki czaszkê
wieloguzkowca i zrekonstruowaæ jej budowê wewnêtrzn¹, trudn¹ do odtworzenia w inny sposób.
Nale¿a³o jednak uzyskaæ zgodê w³adz polskich na wyjazd zagranicê. W pierwszym pó³roczu roku stanu wojennego wyjazdy zagranicê by³y prawie kompletnie wstrzymane, ale latem 1982 roku sytuacja zaczyna³a powoli powracaæ do
normy. Wreszcie uzyskalimy paszporty i wizy i 14 wrzenia 1982 roku wsiedlimy do samochodu i wyjechalimy do Francji. Mariusz (nasz syn), koñczy³
studia anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale ju¿
nie mia³ zajêæ wymagaj¹cych jego obecnoci w Poznaniu. Przeniós³ siê wiêc do
naszego domu w Warszawie i wkrótce siê o¿eni³.
Pobyt nasz we Francji przed³u¿y³ siê do dwóch lat, w zwi¹zku z czym pod
koniec 1982 roku wys³a³am list do w³adz Akademii Nauk, prosz¹c o zwolnienie
mnie ze stanowiska kierownika Zak³adu z dniem 1 stycznia 1983 roku. Kierownictwo Zak³adu objê³a po mnie Prof. Halszka Osmólska, po jej rezygnacji po
trzech latach Prof. Adam Urbanek, a nastêpnie Prof. Hubert Szaniawski.
Praca w Pary¿u uk³ada³a mi siê znakomicie. Koledzy Zbyszka wynajêli nam
umeblowane mieszkanie w nowych blokach wród wysokich drzew na wzgórzach, nad miasteczkiem Palaiseau pod Pary¿em, sk¹d mia³am dobry dojazd metrem do pracy. W Muzeum Historii Naturalnej, którego dyrektorem by³ mój
wieloletni przyjaciel Philip Taquet, dosta³am pokój do pracy, w którym przed laty znany filozof i paleontolog Pierre Teilhard de Chardin wykona³ swoj¹ pracê
doktorsk¹ z paleontologii.
Z Polski przywioz³am ze sob¹ znaczn¹ czêæ kolekcji czaszek ssaków z kredy Mongolii i dwie z nich, dobrze zachowane i nie zdeformowane, nale¿¹ce do
dwóch odrêbnych rodzajów wieloguzkowców Nemegtbaatar i Chulsanbaatar
wytypowa³am do pociêcia na mikrotomie. Cecile Poplin, która zna³a technikê
pracy na mikrotomie, wymagaj¹c¹ zastosowania ró¿nych specjalnych trików, pomaga³a mi w wykonaniu tej pracy, zaproponowa³am wiêc jej wspó³autorstwo, na
co chêtnie siê zgodzi³a. Pociêcie czaszek na mikrotomie wymaga³o zorganizowania technicznego zaplecza. Czaszki ciê³am w pracowni Armanda de Ricqlèsa na
uniwersytecie, gdzie sta³ mikrotom. Czaszki zatopi³am w ¿ywicy epoksydowej.
Powierzchnia, po której przesuwa³ siê nó¿ tn¹cy skrawki, musia³a byæ ka¿dorazowo oklejona z trzech stron tam¹ klej¹c¹, gdy¿ inaczej skrawki o gruboci 25µm
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zwija³y siê. Kolejno uciête skrawki trzyma³am za wystaj¹cy róg tamy i podawa³am siedz¹cej obok laborantce. Laborantka wycina³a skrawki, wk³ada³a
miêdzy dwa szkie³ka, które skleja³a i pisa³a na nich kolejne numery.
Mikrotom Junga okaza³ siê bardzo kapryny. Gdy siê go uruchamia³o po wy³¹czeniu, zazwyczaj dwa pierwsze skrawki by³y uszkodzone. Stara³am siê wiêc
nie wy³¹czaæ mikrotomu przez ca³y dzieñ, nie wychodzi³am na déjeuner, tylko przynosi³am kanapkê z domu i stoj¹c przy mikrotomie kroi³am czaszki po 10
godzin dziennie, przez pe³ne trzy miesi¹ce.
Z czaszki nemegtbatara, mierz¹cej 36 mm d³ugoci, otrzyma³am 1370
poprzecznych skrawków. Dalsza kuchenna strona tej pracy zajê³a mi kolejne
dwa miesi¹ce. Co pi¹ty skrawek zosta³ sfotografowany w powiêkszeniu 16-krotnym. Na podstawie tych zdjêæ wykona³am rysunki, które wyciê³am i które sta³y
siê podstaw¹ do wykonania p³ytek z wosku, 2 mm gruboci. Przydzielona mi do
pomocy laborantka w Muzeum podgrzewa³a wosk na maszynce elektrycznej,
wylewa³a go na moje rysunki, a nastêpnie wa³kowa³a na gruboæ 2mm. P³ytki te
wraz z Cecile wycina³ymy zgodnie z rysunkami i po sklejeniu otrzyma³ymy
szesnastokrotnie powiêkszony model mózgu, nerwów i naczyñ krwiononych
g³owy. Ze skrawków mniejszej czaszki ju¿ nie wykonywa³ymy modelu, lecz
bada³ymy otrzymane skrawki pod mikroskopem.
Dla zinterpretowania struktur widocznych na skrawkach i na modelu, potrzebna mi by³a pomoc anatoma, znaj¹cego rozwój embrionalny czaszki
wspó³czesnych ssaków. Zwróci³am siê do Roberta Presleya (Boba), kolegi z Zak³adu Anatomii Uniwersytetu w Cardiff, którego zna³am z kilkakrotnych spotkañ na miêdzynarodowych zjazdach naukowych, oraz z jego pobytu w naszym
Zak³adzie w Warszawie, wiosn¹ 1980 roku. Zaproponowa³am Bobowi wspó³autorstwo tej pracy. Podczas mojego pobytu we Francji Bob trzykrotnie przyje¿d¿a³ do Pary¿a i razem interpretowalimy uzyskany materia³. Tê trójautorsk¹
monografiê powiêcon¹ rekonstrukcji wewnêtrznej czêci czaszki, a zw³aszcza
ukrwienia g³owy i budowy mózgu wieloguzkowców z³o¿ylimy do druku przed
moim wyjazdem z Pary¿a w Philosophical Transactions of the Royal Society of
London, gdzie ukaza³a siê w 1986 roku. Pracy tej nie mog³abym wykonaæ, gdyby nie ogromna pomoc techniczna, jak¹ otrzyma³am zarówno na uniwersytecie,
jak i w Muzeum w Pary¿u.
Podczas pobytu w Pary¿u otrzyma³am zaproszenie od przyjaciela z Amerykañskiego Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, Malcolma C. McKenny, abym przyjecha³a do Stanów Zjednoczonych i wziê³a udzia³ w prowadzonych przez niego pracach terenowych w Bug Creek w stanie Wyoming, gdzie
wystêpuj¹ osady najwy¿szej kredy. Z³o¿y³am podanie o wizê amerykañsk¹ i otrzyma³am z konsulatu USA w Pary¿u zawiadomienie, ¿e wizy mi odmówiono.
Konsul, którego odwiedzi³am, poinformowa³ mnie, ¿e skoro zajmowa³am w Polskiej Akademii Nauk kierownicze stanowisko, musia³am byæ cz³onkiem partii
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komunistycznej. Owiadczy³am mu, ¿e nigdy do partii nie nale¿a³am i ¿e jest le
poinformowany, gdy¿ w Polskiej Akademii Nauk i na wy¿szych uczelniach w
Polsce nie obowi¹zywa³a taka zasada. Ale nawet gdybym by³a cz³onkiem partii
no to co? Zna³am wielu cz³onków partii, którzy nie mieli nigdy k³opotów z otrzymaniem wizy amerykañskiej. Po wizycie u konsula zatelefonowa³am do Malcolma, który wys³a³ do konsulatu w Pary¿u list interwencyjny w mojej sprawie. Po
dwóch tygodniach wizê mi przyznano.
Pobyt w Bug Creek by³ dla mnie interesuj¹cy, poniewa¿ technika zbierania
by³a zupe³nie inna ni¿ ta, która stosowalimy w Mongolii. Na pustyni Gobi zbieranie ssaków i innych drobnych skamienia³oci polega³o na pe³zaniu na kolanach po ods³oniêciach i ogl¹daniu pod lup¹ ka¿dego, mocniej scementowanego
kawa³ka ska³y. W Bug Creek miêkkie margle kredowe wykopywano kopark¹
w odleg³ym ods³oniêciu i przywo¿ono nad brzeg zbiornika wodnego, gdzie przek³adano je do skrzynek z sitami w dnie. Uczestnicy prac terenowych stali nastêpnie w wodzie po kolana, potrz¹saj¹c skrzynkami z sitami i szlamuj¹c osad,
który po przeszlamowaniu suszy³o siê na s³oñcu. Siedz¹c nastêpnie przy sto³ach
wybieralimy z przeszlamowanego osadu skamienia³oci, w tym zêby ssaków.
Rzadko kiedy zachowywa³y siê fragmenty szczêk, lub inne koci.
Podczas pobytu w Pary¿u pracowa³am te¿ nad kilkoma innymi tematami. Od
roku 1982 wspó³pracowa³am z Gisle Fosse, profesorem anatomii na Wydziale
Stomatologii Uniwersytetu w Bergen, który interesowa³ siê mikrostruktur¹
szkliwa zêbów ssaków mezozoicznych. W maju 1982 roku Gisle odwiedzi³
mnie w Warszawie i wykona³ fotografie szkliwa wieloguzkowców z kredy Mongolii. Gisle przyjecha³ do Pary¿a w grudniu 1983 roku z gotowymi zdjêciami
i wstêpnym szkicem pracy. Po ostatecznym zredagowaniu wspólnej pracy, z³o¿ylimy j¹ do druku w angielskim czasopimie Palaeontology, gdzie zosta³a
opublikowana w 1985 roku. W pracy tej wykazalimy, ¿e u czêci wieloguzkowców wystêpuje niespotykany gdzie indziej typ szkliwa, z pryzmami o wielokrotnie wiêkszej rednicy ni¿ u pozosta³ych ssaków. Ten typ szkliwa nazwalimy gigantoprismatic enamel, w przeciwieñstwie do szkliwa o normalnych
rozmiarach pryzm, wystêpuj¹cego tylko w jednej, du¿ej grupie kredowych
wieloguzkowców, oraz u wszystkich pozosta³ych ssaków (normal prismatic
enamel). W tym samym roku ukaza³a siê praca dwojga kolegów amerykañskich,
którzy niezale¿nie doszli do takich samych wniosków. W pracy tej wykazalimy, ¿e szkliwo pryzmatyczne pojawia siê dopiero u zaawansowanych form
z okresu kredowego, gdy wieloguzkowce jurajskie maja szkliwo nie pryzmatyczne. Nasuwa³o siê pytanie, który z dwóch typów szkliwa pryzmatycznego
jest prymitywniejszy. Nale¿a³o zbadaæ szkliwo wieloguzkowców z pónej jury,
lub z wczesnej kredy, ale takich materia³ów nie mielimy. Dopiero we wczesnych
latach dziewiêædziesi¹tych, podczas mojego pobytu na Uniwersytecie w Oslo,
przyst¹pilimy z Gisle Fosse powtórnie do pracy nad tym tematem.
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Podczas naszego dwuletniego pobytu w Pary¿u odwiedza³o nas wielu przyjació³ z Polski i z innych krajów. Na wiosnê 1984 przyjecha³a do nas ¿ona Mariusza, Monika, której pokazalimy Pary¿, a nastêpnie zabralimy j¹ na narty
w Alpy. W czerwcu 1984 skoñczy³ siê kontrakt Zbyszka w Centre dEtudes
Nucléaires i wrócilimy do Polski, przywo¿¹c ze sob¹ jak najmilsze wspomnienia z dwuletniego pobytu we Francji.
W latach 19801989 by³am vice-prezydentem Miêdzynarodowej Unii Nauk
Geologicznych (International Union of Geological Sciences, IUGS). W Unii
reprezentowa³am paleontologiê i kraje Europy wschodniej, jednak moje obowi¹zki nie by³y du¿e. Co roku Komitet Wykonawczy Unii zbiera³ siê w innym
kraju i w posiedzeniach tych bra³am udzia³, staraj¹c siê, jeli to tylko by³o mo¿liwe, wykorzystaæ je dla kontaktów z paleontologami. Na prze³omie stycznia
i lutego 1986 posiedzenie IUGS odbywa³o siê w Waszyngtonie.
Rok wczeniej ukaza³a siê w Nature praca paleontologów australijskich,
opisuj¹ca ¿uchwê z trzema zêbami trzonowymi wczesno-kredowego stekowca
nazwanego Steropodon. By³ to pierwszy ssak mezozoiczny znaleziony w Australii. Jeden z autorów pracy przys³a³ mi odlew steropodona. Autorzy uwa¿ali, ¿e
zwierzê to mia³o zêby trzonowe takie, jak najstarsze ³o¿yskowce i torbacze (tak
zwane zêby trybosfeniczne, o których mówiê szerzej w ostatnim rozdziale). Interpretacja ta wydawa³a mi siê nies³uszna. Przywioz³am wiêc ze sob¹ odlew do
Stanów i po posiedzeniu w Waszyngtonie pojecha³am do Cambridge, gdzie
wspólnie z Fuzzem Cromptonem i Farishem Jenkinsem napisalimy pracê, opublikowan¹ w 1987 roku w Nature. W pracy tej sugerowalimy na podstawie
porównañ zêbów, ¿e stekowce pochodz¹ od wczesnych przodków ssaków w³aciwych, (do których nale¿¹ ³o¿yskowce i torbacze), ale ¿e oddzieli³y siê od tych
przodków przypuszczalnie w jurze, przed powstaniem zêbów trybosfenicznych.
OSIEM LAT PRACY NA UNIWERSYTECIE W OSLO
W sierpniu 1985 Uniwersytet w Oslo opublikowa³ w Nature og³oszenie
o konkursie na stanowisko profesora paleontologii. W roku 1985 mia³o siê ju¿
ku koñcowi Polski Ludowej, ale nikt wówczas jeszcze nie przewidywa³, ¿e
zmiany polityczne mog¹ nast¹piæ w ci¹gu najbli¿szych kilku lat. W nauce polskiej dzia³o siê le, brakowa³o pieniêdzy na aparaturê, literaturê naukow¹ i na
wyjazdy zagraniczne. Po krótkiej naradzie ze Zbyszkiem zdecydowalimy,
abym zg³osi³a siê do konkursu. Norwegiê znalimy oboje z wczeniejszych pobytów i bylimy pod urokiem tego przepiêknego kraju.
We wrzeniu 1985 roku wys³a³am na rêce Rektora Uniwersytetu w Oslo
piêæ kartonów, z których ka¿dy zawiera³ wszystkie moje publikacje, kopie dyplomów i inne potrzebne dokumenty. Uniwersytet w Oslo powo³a³ piêcioosobow¹
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Miêdzynarodow¹ Komisjê dla oceny kandydatów, których zg³osi³o siê dziesiêciu, z Norwegii, Szwecji, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i z Polski. Komisja
zakoñczy³a pracê w grudniu 1986 i zawiadomiono mnie, ¿e wygra³am konkurs.
Dyplom podpisany przez Króla Olava VI w dniu 5 grudnia 1986 roku i przez
Ministra Kultury i Nauki zosta³ mi przes³any w styczniu 1987 roku. Brzmia³ on
bardzo dostojnie i archaicznie  przytaczam go w t³umaczeniu z norweskiego
przez t³umacza przysiêg³ego:
My Olav VI, Król Norwegii wiadomym czynimy, ¿e uchwa³¹ naszej Rady
Pañstwa mianowalimy i naznaczylimy, podobnie jak niniejszym naznaczamy
i mianujemy  z obowi¹zkiem, aby bez udzia³u osób trzecich dostosowaæ siê do
podo³ania obowi¹zkom w krêgach zawodowych urzêdu, a¿ do zmiany zakresu obowi¹zków zawodowych w³¹cznie, które musz¹ opieraæ siê o uchwa³ê prawn¹ lub
uchwa³ê Króla za przyzwoleniem Parlamentu  Profesor Doktor Zofiê Kielan-Jaworowsk¹ na profesora paleontologii w Uniwersytecie w Oslo, na warunkach, wynikaj¹cych z nominacji i od dnia wyznaczonego przez Ministerstwo Kultury i Nauki. Zobowi¹zuje siê J¹ do przestrzegania Konstytucji Norwegii i wszelkiego
prawa. Ma Ona byæ pos³uszna i wierna Królowi Norwegii oraz rzetelnie i z oddaniem wype³niaæ obowi¹zki, na³o¿one na Ni¹ przez urz¹d.
Dan na Zamku w Oslo dnia 5 grudnia 1986 roku. Rêka nasz¹ i pieczêci¹
Królestwa potwierdzone.
Olav  podpis w³asnorêczny Króla Norwegii. Dwa podpisy nieczytelne.
Nominacja dla profesor Zofii Kielan-Jaworowskiej.

Nastêpnie otrzyma³am list z norweskiego Ministerstwa Kultury i Nauki, ¿e
od 1 czerwca mam podj¹æ pracê na Uniwersytecie w Oslo.
W lutym 1987 przyjecha³am na tydzieñ do Oslo, aby wyg³osiæ wyk³ad i zapoznaæ siê z warunkami pracy, które okaza³y siê bardzo dobre. Uniwersytet pokrywa³ koszt przewozu mebli z Polski i zapewnia³ zarezerwowanie mieszkania,
na osiedlu pracowników Uniwersytetu, nie mówi¹c o uposa¿eniu, wielokrotnie
wy¿szym ni¿ w Polsce. Przed wyjazdem z Polski oboje ze Zbyszkiem przeszlimy na emeryturê. Zdecydowalimy te¿, ¿e ja pojadê samochodem i promem do
Szwecji, a Zbyszek przyp³ynie z Gdañska do Oslo jachtem w³asnej konstrukcji.
Natascha Heintz, adiunkt z Muzeum Paleontologicznego w Oslo przyjecha³a do
Polski, aby mi pomóc w przeprowadzce i przejedzie samochodem. Na pocz¹tku
czerwca przyby³am razem z Natasch¹ do Oslo, a Zbyszek przyp³yn¹³ jachtem
miesi¹c póniej. Gdy przyjecha³ymy do Oslo okaza³o siê, ¿e na osiedlu pracowników Uniwersytetu nie by³o wolnego mieszkania i zaproponowano mi dwa
pokoiki w Domu Akademickim, z czego nie skorzysta³am. Zatrzyma³am siê na razie u Nataschy, a meble, które przyjecha³y tirem zosta³y z³o¿one na przechowanie
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w Muzeum. Po tygodniu poszukiwañ uda³o mi siê wynaj¹æ mieszkanie w nowej
dzielnicy na górzystych pó³nocno-wschodnich peryferiach Oslo, z du¿ym tarasem i z przepiêknym widokiem na jezioro, fiord i góry, i tam siê przeprowadzi³am. Zapisa³am siê te¿ na szeciotygodniowy kurs jêzyka norweskiego w International Summer School Uniwersytetu i do koñca lipca spêdza³am prawie ca³y
czas na nauce jêzyka. Po skoñczonym kursie i zdanym egzaminie mog³am siê jako tako porozumieæ po norwesku.
W czerwcu te¿, zgodnie z planem, przyp³yn¹³ jachtem Zbyszek, który dosta³
miejsce do pracy w Instytucie Fizyki Uniwersytetu i ¿ycie moje sta³o siê ³atwiejsze. Przez pierwszych osiem miesiêcy mieszkalimy w wynajêtym przeze mnie
mieszkaniu, p³ac¹c za nie doæ wysoki czynsz. Wkrótce nasi norwescy przyjaciele poradzili nam abymy wziêli kredyt z banku i kupili w³asne mieszkanie,
gdy¿ sp³acanie kredytu nie powinno byæ wy¿sze ni¿ czynsz za wynajmowanie.
Tak wiêc na wiosnê 1988 przeprowadzilimy siê do w³asnego mieszkania, tym
razem na pó³nocno-wschodnich peryferiach Oslo, w bloku granicz¹cym z lasem.
Z drugiej strony mieszkania z tarasu roztacza³ siê daleki widok na Oslo.
Postanowilimy te¿ wykorzystaæ nasz pobyt w Norwegii dla uprawiania naszego ulubionego sportu  narciarstwa. Najbardziej polubilimy orodek narciarski
Trisil, oddalony o 200 km od Oslo, gdzie mieszka siê w oddzielnych, doskonale
wyposa¿onych chatach. Jedzilimy te¿ na nartach latem, na lodowcu w górach
rodkowej Norwegii. Na zimowe wakacje narciarskie pocz¹tkowo przyje¿d¿a³
z Polski tylko Mariusz, z wnukiem naszym Aleksandrem, gdy¿ Monika by³a w ci¹¿y. Ale póniej, gdy urodzi³a siê nam wnuczka Zosia i gdy mia³a ju¿ dwa i pó³ lat,
Mariusz przyje¿d¿a³ co roku zim¹ na narty, z Monik¹ i dwojgiem dzieci. Czêsto
przyje¿d¿ali te¿ latem, a my, co najmniej raz w roku bywalimy w Polsce.
Uniwersytet w Oslo (najwiêkszy z czterech uniwersytetów norweskich) zosta³ utworzony w roku 1811 i mieci³ siê pocz¹tkowo przy g³ównej ulicy miasta Karl Johans gate. Wrêczanie pokojowych nagród Nobla odbywa siê w³anie
w g³ównym budynku tej starej czêci Uniwersytetu. W roku 1812 Król Fryderyk zakupi³ maj¹tek ziemski ze starym dworem i ogrodem, po³o¿ony blisko
centrum miasta w dzielnicy Tøyen, który przekaza³ Uniwersytetowi i wkrótce
za³o¿ono tam uniwersytecki Ogród Botaniczny. W koñcu XIX i na pocz¹tku
XX wieku na terenie Ogrodu wybudowano trzy potê¿ne gmachy: Muzeum
Zoologiczne, Botaniczne, oraz Geologiczne (obejmuj¹ce równie¿ muzea Mineralogiczne i Paleontologiczne).
W roku 1923 rz¹d podj¹³ decyzjê wybudowania du¿ego centrum Uniwersyteckiego w dzielnicy Blindern. Wiêkszoæ gmachów powsta³a jednak dopiero po
wojnie. Jak grzyby po deszczu wyrasta³y wówczas du¿e, nowoczesne budynki
instytutów nale¿¹cych do siedmiu Wydzia³ów. Budynek Instytutu Geologii zosta³ oddany do u¿ytku w roku 1958 roku i wówczas geologia uniwersytecka
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uleg³a rozdwojeniu. Czêæ pracowników naukowych zosta³a w Muzeum, a czêæ
przenios³a siê do Blindern.
W du¿ym Muzeum Geologicznym w Tø yen, parter i po³owê pierwszego piêtra zajmuje wystawa geologiczno-mineralogiczna, a wystawa paleontologiczna
drug¹ po³owê pierwszego piêtra. Na drugim i trzecim piêtrze mieszcz¹ siê zbiory, pokoje pracowników naukowych i pracownie. W czêci pó³nocnej drugiego
piêtra oczekiwa³ na mnie odnowiony du¿y gabinet, w którym najbardziej ucieszy³ mnie stoj¹cy pod cian¹ stolik z komputerem i drukark¹, co w Polsce wówczas by³o jeszcze rzadkoci¹.
W Muzeum Paleontologicznym pracowa³o w roku 1987 prócz mnie czworo
etatowych pracowników naukowych; przychodzi³ te¿ emerytowany profesor
Gunnar Heningsmoen, znany specjalista od trylobitów, po którym przejê³am katedrê i którego zna³am jeszcze z pierwszego pobytu w Norwegii w 1956 roku.
Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym s¹ dwustopniowe, obejmuj¹
studium trzyletnie, po ukoñczeniu którego otrzymuje siê stopieñ kandydata nauk
i studium dwuletnie zakoñczone stopniem magistra. Natascha od wielu lat prowadzi³a wyk³ady wstêpnego kursu paleontologii krêgowców, dla studentów geologii
i paleontologii i tak zosta³o, a mnie przypad³y wyk³ady zaawansowanej paleontologii dla magistrantów paleontologii i geologii stratygraficznej. Do koñca pobytu wyk³ady prowadzi³am w jêzyku angielskim, natomiast na zajêciach praktycznych
mówi³am po norwesku. Prowadzi³am te¿ prace magisterskie i doktorskie z paleontologii krêgowców, bra³am udzia³ w ró¿nych egzaminach, komisjach itd.
Zosta³am te¿ wkrótce prezesk¹ Norweskiego Towarzystwa Paleontologicznego, bardzo nieformalnej instytucji, której dzia³alnoæ ogranicza³a siê do prowadzenia seminariów. Do koñca pobytu w Norwegii prowadzi³am seminaria paleontologiczne w Muzeum, które cieszy³y siê znaczn¹ frekwencj¹, na które czêsto
zaprasza³am jako prelegentów kolegów z innych orodków i z zagranicy. By³am
te¿ wielokrotnie zapraszana na wyk³ady na Uniwersytetach w Bergen i w Tromsø . W roku 1989 zosta³am powo³ana na cz³onka zagranicznego Norweskiej Akademii Nauk, co rozszerzy³o mój udzia³ w ¿yciu naukowym Norwegii.
Gdy przyjecha³am do Oslo wystawa paleontologiczna w Muzeum by³a
zaniedbana i wymaga³a ca³kowitej przebudowy. W Polsce zdoby³am dowiadczenie w wystawiennictwie. Po zapoznaniu siê z dostêpnymi materia³ami przygotowa³am scenariusz wystawy, ale potrzebna mi by³a pomoc artystyczna, której
w Muzeum brakowa³o. Rozpuci³am wici, ¿e poszukujê artysty plastyka do prac
przy wystawie i wkrótce zg³osi³ siê m³ody Polak, Bogdan Bocianowski, absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych, o¿eniony z Norwe¿k¹ i mieszkaj¹cy w Oslo. Bogdan przyj¹³ pracê w Muzeum i okaza³ siê bardzo utalentowanym malarzem, pe³nym wizjonerskich pomys³ów. Drog¹ wymiany i zakupów
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sprowadzi³am dla Muzeum liczne odlewy szkieletów dinozaurów, w tym czêæ
z Instytutu Paleobiologii w Warszawie.
Na pocz¹tku lat trzydziestych Muzeum otrzyma³o w drodze wymiany z Muzeum w Brukseli, odlew du¿ego, dwuno¿nego dinozaura rolino¿ernego iguanodona, zmontowany w pozycji pó³-wyprostowanej (prawie pionowej), zgodnie
z panuj¹cymi wówczas wyobra¿eniami o wygl¹dzie dinozaurów. Po szeædziesiêciu latach ekspozycji gipsowy odlew uleg³ uszkodzeniu, w zwi¹zku z czym
wykonalimy z niego nowy odlew z ¿ywicy epoksydowej, l¿ejszy i mocniejszy
ni¿ poprzedni. W latach siedemdziesi¹tych XX wieku zmieni³y siê pogl¹dy na
temat postawy dwuno¿nych dinozaurów, które rekonstruuje siê obecnie z krêgos³upem ustawionym poziomo (tak jak u ptaków), jedynie z szyj¹ uniesion¹ ku
górze. W takiej pozycji zmontowalimy szkielet iguanodona w wiêkszej sali wystawy i w lutym 1993 roku odby³o siê jego oficjalne ods³oniêcie.
Modernizacja wystawy przebiega³a wolno, gdy¿ mielimy ma³o pracowników technicznych, nie mniej, co roku udostêpnialimy publicznoci kolejn¹ czêæ
wystawy. Gdy wyje¿d¿a³am, nowa wystawa by³a prawie w ca³oci ukoñczona
z wyj¹tkiem czêci paleobotanicznej, któr¹ skoñczono po moim wyjedzie.
Ju¿ w pierwszym roku pobytu w Oslo wyst¹pi³am do Norweskiej Fundacji
Nauki, o grant i od 1988 roku otrzymywa³am z Fundacji granty na prowadzenie
badañ. Granty te mog³am wykorzystaæ na zakup aparatury naukowej i literatury,
na prace terenowe, na wyjazdy zagraniczne moje i pracuj¹cych ze mn¹ studentów, na zaproszenia cudzoziemców, z którymi wspó³pracowa³am i t.d.
Najzdolniejszym ze studentów okaza³ siê Jørn H. Hurum, który od dziecka
wykazywa³ zainteresowanie paleontologi¹ i mineralogi¹. Jørn pragn¹³ specjalizowaæ siê w paleontologii krêgowców. Zaproponowa³am mu, aby podj¹³ siê analizy osteologicznej przekrojów seryjnych czaszek wieloguzkowców z Mongolii,
które pokroi³am na mikrotomie w Pary¿u w 1982 roku. Przekroje te zawieraj¹ du¿a iloæ informacji anatomicznych, z których w monografii wykonanej podczas
pobytu w Pary¿u, wykorzystalimy tylko czêæ. Z funduszy pierwszego grantu
zakupi³am wysokiej klasy mikroskop, potrzebny Jørnowi do wykonania obserwacji przekrojów czaszek w wietle ultrafioletowym. Jørn wykorzysta³ te przekroje w pracy magisterskiej i doktorskiej. Na obronê pracy doktorskiej Jø rna,
która odby³a siê w 1997 roku, przyjecha³am z Polski, do której wrócilimy w 1995
roku.
Podczas pobytu w Norwegii na krótki okres czasu powróci³am do badañ trylobitów. W roku 1988 Szwedzka Narodowa Fundacja Nauki zaproponowa³a mi
uczestnictwo w Miêdzynarodowej Komisji oceniaj¹cej wyniki grantów z paleontologii i stratygrafii, przyznane przez Fundacje w ci¹gu dwóch minionych
lat. Cz³onkowie Komisji spotkali siê w Szwecji, gdzie przez tydzieñ zwiedzalimy orodki naukowe w Sztokholmie, Uppsali, Lund i Göteborgu, których pra-
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cownicy korzystali z grantów Fundacji. Na zakoñczenie przygotowalimy
sprawozdanie oceniaj¹ce wyniki grantów.
Podczas pobytu w Szwecji spotka³am Jana Bergströma, którego zna³am
z okresu, gdy zajmowa³am siê trylobitami. Jan zapyta³ mnie czy nie chcia³abym
wróciæ, choæ czêciowo do badañ trylobitów, na co siê zgodzi³am. Jan odkry³,
bowiem niedawno nowe miejsce, wyj¹tkowo licznego wystêpowania trylobitów
górnoordowickich, w Västergötland, a wiêc w regionie, z którego opracowywa³am trylobity przed laty. W roku 1989 przys³a³ mi do Oslo kolekcje zebranych
trylobitów, a w roku 1990 latem wyjechalimy do Västergötland kilkuosobow¹
grup¹ dla zapoznania siê z ods³oniêciem i zebrania dodatkowych materia³ów.
W roku 1991 opublikowa³am wspólnie z Janem Bergströmem i Perem Ahlbergiem z Uniwersytetu w Lund pracê w szwedzkim czasopimie geologicznym,
zawieraj¹c¹ rewizjê trylobitów górnoordowickich z podrzêdu Cheirurina. Nie
mia³am jednak wiêcej czasu na dalsze badania trylobitów, gdy¿ oczekiwa³y na
mnie materia³y ssaków mezozoicznych.
Dziêki temu, ¿e ssaki mezozoiczne s¹ niewielkich rozmiarów, nie mia³am
k³opotu z przywiezieniem do Oslo znacznej czêci kolekcji z Mongolii, znajduj¹cej siê w zbiorach Instytutu Paleobiologii w Warszawie.
Pierwszym tematem, jaki podjê³am po przyjedzie do Oslo, by³o opracowanie zbioru ssaków ³o¿yskowych z wczesnej kredy Mongolii, zgromadzonych
przez mongolskiego paleontologa Demberlyina Dashzevega, mojego wieloletniego przyjaciela. W kolekcji tej, zawieraj¹cej liczne ¿uchwy i szczêki górne
ssaków ³o¿yskowych z zêbami, znajdowa³y siê okazy najstarszych wówczas
znanych ssaków ³o¿yskowych. Materia³y te sfotografowa³am w mikroskopie
elektronowym i wykona³am ich rysunki. Jednak¿e, przed z³o¿eniem pracy do
druku, zdecydowa³am, ¿e muszê zapoznaæ siê z materia³ami z kredy by³ego
Zwi¹zku Radzieckiego (g³ównie z Uzbekistanu), odkrytymi na pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych przez utalentowanego paleontologa rosyjskiego Lva Nessova,
z Uniwersytetu w Petersburgu. W maju 1988 roku pojecha³am na tydzieñ do
Petersburga i po powrocie ukoñczy³am z Dashzevegiem pracê o wczesno-kredowych ³o¿yskowcach Mongolii, któr¹ opublikowalimy w skandynawskim czasopimie Scripta Zoolgica w 1989 roku.
Wspó³praca z Lvem Nessovem, którego zna³am poprzednio tylko z publikacji, okaza³a siê bardzo owocna. Materia³y ssaków mezozoicznych, które zebra³
razem ze swoimi studentami w toku kilkuletnich prac terenowych, chocia¿ gorzej zachowane ni¿ materia³y z Mongolii, okaza³y siê bardzo cenne dla porównañ. Lev Nessov z grup¹ studentów prowadzi³ wyprawy paleontologiczne przez
kilka lat na terenach pustynnych Uzbekistanu, Kazachstanu, Tad¿ykistanu i Kirgizji, w warunkach trudnych do wyobra¿enia. Zespó³ nie dysponowa³ samocho-
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dem, ca³y sprzêt, ¿ywnoæ i wodê do picia, transportowano na plecach lub w wózkach, pchanych przed sob¹.
Lev kilkakrotnie przyje¿d¿a³ do Norwegii na moje zaproszenie i opublikowalimy razem kilka prac. Najbardziej interesuj¹ce okaza³o siê stwierdzenie, ¿e
gdy w osadach wczesnej i pónej kredy pustyni Gobi jako jedyne ssaki rolino¿erne wystêpuj¹ wieloguzkowce, w Uzbekistanie wieloguzkowce s¹ bardzo
rzadkie, natomiast miejsce ich zajê³y rolino¿erne ssaki ³o¿yskowe, które uznalimy (na podstawie budowy zêbów) za przedstawicieli najstarszych kopytnych.
Do wspólnego opracowania tych materia³ów zaprosilimy paleontologa amerykañskiego Davida Archibalda, specjalistê od wczesnych ssaków kopytnych,
który dwukrotnie przyje¿d¿a³ do Oslo. W roku 1998 (ju¿ po tragicznej mierci
Lva Nessova, który zmar³ 1 padziernika 1995 roku) opublikowalimy monografiê tych ssaków w amerykañskim pimie Bulletin of Carnegie Museum of
Natural History.
Podczas pobytu w Norwegii kontynuowa³am wspó³pracê z Gisle Fosse z Uniwersytetu w Bergen. Jak wspomina³am w poprzednim rozdziale, aby rozwi¹zaæ
problem powstania dwóch typów szkliwa pryzmatycznego u wieloguzkowców,
nale¿a³o zbadaæ materia³y z najm³odszej jury lub najstarszej kredy. Ju¿ w 1871
roku Richard Owen opisa³ kilka rodzajów wieloguzkowców z osadów tak zwanego purbeku po³udniowej Anglii, zaliczanych wówczas do najm³odszej jury.
Obecnie purbek uznany zosta³ za najstarsz¹ kredê. Materia³y opisane przez Owena znajduj¹ siê w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Ponadto dowiedzia³am siê, ¿e Paul Ensom z Muzeum w Dorchester, drog¹ przemywania i przesiewania osadów purbeku, zgromadzi³ w ostatnich latach znaczn¹ kolekcjê
pojedynczych zêbów ssaków. Wybralimy siê wiêc z Gisle Fosse w czerwcu
1989 do Londynu, a stamt¹d do Dorchester, aby zapoznaæ siê z interesuj¹cymi
nas zbiorami. Wizyta, w Dorset County Museum w Dorchester okaza³a siê bardzo owocna. Du¿y zbiór izolowanych zêbów wieloguzkowców z purbeku wypo¿yczy³am do Oslo, gdzie wykona³am w mikroskopie elektronowym ich
fotografie stereoskopowe. W materiale tym znalaz³am te¿ przedstawicieli nieznanej poprzednio grupy wczesnych wieloguzkowców. W dwóch pracach,
opublikowanych wspólnie z Paulem Ensomem w Palaeontology w latach
1992 i 1994, opisalimy nie tylko nowe formy wczesno-kredowych wieloguzkowców, ale zaproponowalimy podstawy nowego podzia³u najstarszych
przedstawicieli tej grupy.
Gisle Fosse mia³ mniej szczêcia. Fotografowanie w mikroskopie optycznym
szkliwa ssaków wymaga zmoczenia oko³o 1mm2 powierzchni zêba rozpuszczonym kwasem solnym, który siê natychmiast zmywa i na powierzchni nie pozostaje lad. Jednak¿e w³adze Muzeum Historii Naturalnej w Londynie nie zezwoli³y nam na zastosowanie tej metody, ani te¿ na wykonanie zdjêæ w mikroskopie
elektronowym. Wspólnie z Gisle Fosse i Paulem Ensomem opublikowalimy,
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wiêc tylko niewielk¹ pracê na ten temat, w której wykorzystalimy materia³y
z kolekcji Ensoma.
Praca ta ukaza³a siê w materia³ach z pi¹tego Sympozjum, powiêconego
l¹dowym ekosystemom mezozoiku, które wspólnie z kolegami z Muzeum, zorganizowa³am w Oslo w 1991 roku. W Sympozjum wziê³o udzia³ 57 osób, specjalistów od l¹dowej fauny i flory mezozoiku z piêtnastu krajów. Odby³o siê ono
w jednym z hoteli przystosowanych do konferencji, po³o¿onym na wzgórzach
otaczaj¹cych Oslo od pó³nocy, z urzekaj¹cym widokiem na miasto, góry i fiord.
Wiêkszoæ czasu podczas pobytu w Oslo powiêci³am na zbadanie szkieletu
pozaczaszkowego wieloguzkowców, który by³ poprzednio tylko fragmentarycznie poznany. Materia³y zebrane przez Polsko-Mongolskie Wyprawy obejmowa³y doæ kompletne szkielety w doskona³ym stanie zachowania. Do opracowania
tego materia³u przyst¹pi³am jeszcze w Polsce w 1978 roku i wówczas zorientowa³am siê, ¿e pracê tê powinnam wykonaæ we wspó³pracy z zoologiem,
znaj¹cym umiênienie wspó³czesnych drobnych ssaków. Z literatury zna³am
oryginalne prace ormiañskiego zoologa, profesora Petra P. Gambarjana (nazywanego przez przyjació³ PP), od wielu lat pracuj¹cego z Instytucie Zoologii
Akademii Nauk w Petersburgu. Uwa¿am go za najwybitniejszego znawcê
umiênienia wspó³czesnych drobnych ssaków. Wspó³praca nasza rozpoczê³a siê
w roku 1979 kiedy PP przyjecha³ po raz pierwszy do Polski na zaproszenie Instytutu Paleobiologii. Stan wojenny, a nastêpnie mój wyjazd na dwa lata do
Francji przesunê³y nasz¹ wspó³pracê o kilka lat.
Dopiero podczas pobytu w Norwegii mog³am powtórnie nawi¹zaæ wspó³pracê z PP, dziêki temu, ¿e z Norweskiej Fundacji uzyska³am dla niego stypendia.
Gambarjan przyje¿d¿a³ do Norwegii piêciokrotnie, w tym dwa razy z ¿on¹, która
pomaga³a nam w technicznym wykoñczeniu prac. Gdy koñczylimy pierwsz¹
z naszych wspólnych monografii, latem 1993 roku, ja z kolei pojecha³am na
miesi¹c do Petersburga. Pierwsza wspólna praca, opublikowana w 1994 w skandynawskiej serii Fossils and Strata dotyczy³a szkieletu pozaczaszkowego wraz
z rekonstrukcj¹ umiênienia wieloguzkowców i sposobu ich poruszania siê. Wykazalimy w niej, ¿e rekonstrukcja koci stêpu zaproponowana przez paleontologów amerykañskich Grangera i Simpsona w 1929 roku i akceptowana powszechnie przez 65 lat jest fa³szywa. W rekonstrukcji tej koæ piêtowa,
najwa¿niejsza koæ przenosz¹ca nacisk z podudzia na stopê, by³a niejako zawieszona w powietrzu, nie granicz¹c od strony dystalnej (to jest od dolnego jej
koñca) z ¿adn¹ koci¹. Jedyne po³¹czenie w czêci dystalnej koæ piêtowa mia³a z koci¹ szecienn¹, przylegaj¹c¹ do niej skonie od strony przyrodkowej.
Tak zbudowany stêp musia³by ³atwo ulegaæ zwichniêciu. W naszej rekonstrukcji koci stêpu, trzecia, czwarta i pi¹ta koci ródstopia s¹ odchylone na bok
w stosunku do pod³u¿nej osi koci piêtowej, przy czym pi¹ta, najbardziej odchylona na bok koæ ródstopia, styka siê z koci¹ piêtow¹, podpieraj¹c ja od strony dystalnej. W pracy tej argumentowalimy te¿, ¿e koñczyny wieloguzkowców
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nie by³y przesuniête pod tu³ów, jak u ssaków w³aciwych, lecz skierowane na
boki (odwiedzione), jak u stekowców i u wiêkszoci gadów (np. u jaszczurek).
Drug¹ wspóln¹ pracê wykonan¹ z P.P. Gambarjanem powiêcilimy rekonstrukcji umiênienia g³owy i ¿uchwy. Paleontologowie wczeniej udowodnili, ¿e
powierzchnie staræ na górnych i dolnych zêbach wieloguzkowców wskazuj¹, ¿e
¿uchwa ich porusza³a siê wy³¹cznie w kierunku przodo-tylnym (tak jak u gryzoni). Gdy jednak u gryzoni ciêcie pokarmu odbywa siê przy ruchu ¿uchwy do
przodu, u wieloguzkowców pokarm jest ciêty, gdy ¿uchwa porusza siê do ty³u,
co jest jedynym przypadkiem wród ssaków. Doskonale zachowane odciski
miêni ¿uchwy umo¿liwi³y ich rekonstrukcje. Wykazalimy te¿, ¿e w zwi¹zku
z ruchem ¿uchwy do ty³u podczas ciêcia pokarmu, wszystkie miênie poruszaj¹ce ¿uchwê przyczepiaj¹ siê znacznie bli¿ej przodu szczêki ni¿ u wszystkich
innych ssaków, co wp³ynê³o na zmianê proporcji czaszki.
Ostatni¹ prac¹, jaka wykonywa³am w Oslo by³o napisanie rozdzia³u, powiêconego wszystkim ssakom kredowym z Mongolii, na zamówienie redaktorów
obszernej ksi¹¿ki The Age of Dinosaurs in Russia and Mongolia. Do wspó³autorstwa tego rozdzia³u zaprosi³am M. J. Novacka (z Amerykanskiego Muzeum
Historii Naturalnej w Nowym Jorku), B. A. Trofimova (z Instytutu Paleontologicznego w Moskwie) i D. Dashzevega (z Centrum Paleontologicznego Akademii Nauk w U³an Bator), poniewa¿ wszyscy trzej opisywali ssaki z kredy Mongolii. Ksi¹¿ka, jak to bywa czêsto ze zbiorowymi opracowaniami, zosta³a
opublikowana z opónieniem w 2000 roku przez Cambridge University Press.
Pierwsz¹ wersjê tego rozdzia³u ukoñczy³am jednak¿e jeszcze w Oslo, w 1995
roku, kiedy ju¿ przygotowywalimy siê do powrotu do Polski i z ¿alem opuszczalimy przepiêkn¹ Norwegiê i wielu norweskich przyjació³.
POWRÓT DO KRAJU I NOWA KSI¥¯KA
Do Warszawy wrócilimy 15 sierpnia 1995 roku. Mariusz przyjecha³ do Oslo, aby pomóc nam przy przeprowadzce i transporcie. Dwa lata przed powrotem
wziêlimy z banku w Norwegii po¿yczkê na budowê domu, który mia³ stan¹æ
w Konstancinie, na dzia³ce przylegaj¹cej do dzia³ki, na której Mariuszowie budowali swój dom. Przed wyjazdem z Oslo sprzedalimy nasze norweskie mieszkanie i sp³acilimy d³ug w banku. Projekt domu zrobilimy sami w Oslo, przewiduj¹c nie tylko du¿¹ pracowniê dla ka¿dego z nas, ale te¿ dwa gocinne
pokoje, gdzie mogliby mieszkaæ i pracowaæ odwiedzaj¹cy nas koledzy z innych
miast i z zagranicy. Zbyszek w ci¹gu ostatniego roku w zwi¹zku z budow¹ domu kilka razy jedzi³ do Polski, ale w rzeczywistoci budowy dogl¹da³a nasza
synowa, Monika i jej ojciec. Gdy przyjechalimy dom ju¿ sta³, tylko brakowa³o
gara¿u a ogród by³ jeszcze nie uporz¹dkowany.
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Podczas mojego pobytu w Norwegii dawny Zak³ad Paleozoologii (nastêpnie
Paleobiologii) zosta³ przekszta³cony w Instytut Paleobiologii i uzyska³ prawo
nadawania nie tylko stopnia doktora, ale i doktora habilitowanego oraz wystêpowania o nadanie tytu³u profesora. Dyrektorem Instytutu by³ mój wspominany wy¿ej m³odszy kolega, prof. Hubert Szaniawski. W roku 1997 Instytut Paleobiologii PAN uzyska³ wreszcie w³asne pomieszczenie (przy ul. Twardej
51/55) i rozsta³ siê z Uniwersytetem, z którego gociny korzysta³ przez pierwszych 45 lat swego istnienia. Zosta³am przewodnicz¹c¹ Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii, z czego po kilku latach zrezygnowa³am, a w roku 1997 objê³am redakcjê kwartalnika Acta Palaeontologica Polonica, wydawanego
przez Instytut i pe³niê tê funkcjê do dzi. Mimo powrotu do pracy w naszych macierzystych instytutach, pracownie naukowe urz¹dzilimy oboje w domu w Konstancinie, gdzie by³o dosyæ miejsca na zainstalowanie wszystkiego, co by³o nam
potrzebne do pracy. Wypo¿yczy³am te¿ z Instytutu kolekcjê ssaków z kredy
Mongolii i binokular, a drugi binokular ofiarowa³ mi Uniwersytet w Oslo.
Umieci³am te¿ w domu, ca³¹ moj¹ bibliotekê dotycz¹c¹ ssaków mezozoicznych, kupilimy kserokopiarkê, skaner i zainstalowalimy faks, a wkrótce te¿
pocztê elektroniczn¹.
Od kilku lat nosi³am siê z zamiarem napisania nowej ksi¹¿ki o ssakach mezozoicznych wiata, ale zdawa³am sobie sprawê z tego, ¿e jest to zadanie przekraczaj¹ce si³y jednej osoby. Mia³am jednak trudnoci ze znalezieniem wspó³autorów. Moi dawni przyjaciele i wspó³autorzy pierwszej ksi¹¿ki o ssakach
mezozoicznych, Jay Lillegraven i Bill Clemens, odmówili. Odmówi³ równie¿
wspó³autor kilku moich wczeniejszych prac David Krause, ze Stony Brook.
Wszyscy oni mieli inne pilne projekty na g³owie, lub pe³nili wa¿ne funkcje administracyjne, z których nie mogli zrezygnowaæ. Nie chcia³am te¿ redagowaæ
ksi¹¿ki wieloautorskiej, wiedz¹c, ¿e takie ksi¹¿ki s¹ zazwyczaj trudne do ujednolicenia. Czêsto ³atwiej jest samemu napisaæ jaki rozdzia³ ni¿ poprawiaæ tekst
napisany przez upartego autora. Wa¿ne te¿ by³o by potencjalny wspó³autor
patrzy³ na ewolucjê ssaków i metody paleontologiczne podobnie jak ja.
Wreszcie zwróci³am siê do Richarda L. Cifellego, m³odego, bardzo aktywnego profesora z Uniwersytetu w Oklahomie, zajmuj¹cego siê ssakami mezozoicznymi. Zna³am go z pobytów w Stanach Zjednoczonych i bardzo ceni³am jego zdolnoci, inicjatywê i pracowitoæ. Rich Cifelli z wielkim entuzjazmem
przyj¹³ moj¹ propozycjê. Wkrótce zrozumielimy, ¿e poniewa¿ oboje pracowalimy g³ównie nad ssakami z kredy i pónej jury, przyda³by siê nam jako trzeci
wspó³autor, specjalista od najstarszych ssaków: triasowych i wczesno-jurajskich. Wybór nasz pad³ na m³odego Chiñczyka doktora Zhe-Xi Luo, pracuj¹cego w Carnegie Museum w Pittsburgu, znawcê pochodzenia ssaków.
Luo nale¿a³ do grupy pierwszych studentów chiñskich, którym reformy
Deng Xiaopinga umo¿liwi³y studia za granic¹. Przyjecha³ do Stanów Zjednoczonych w 1982 r. jako 24-letni adept paleontologii. Pozna³am go latem 1983 r.,
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Ryc. 7. Szkielet ssaka mezozoicznego wieloguzkowca Nemegtbaatar z pustyni Gobi,
tak jak zosta³ znaleziony, podczas Polsko-Mongolskiej Wyprawy na pustyni Gobi
w 1971 roku. W prawym górnym rogu widoczna jest czaszka od strony grzbietowej,
mierz¹ca oko³o 4,5 cm d³ugoci, w dolnej czêci zdjêcia czêæ krêgos³upa
i fragmenty koci d³ugich.

Ryc. 8. Autorzy ksi¹¿ki Mammlas from the Age of Dinosaurs w Konstancinie
przy pracy nad ksi¹¿k¹ w 2002 roku.
Od lewej siedz¹ Zhe-Xi Luo, Zofia Kielan-Jaworowska i Richard L. Cifelli.
Na stole le¿¹ powiêkszone modele czaszek ssaków mezozoicznych.
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gdy odwiedza³am Billa Clemensa z uniwersytetu w Berkeley, pod którego kierunkiem Luo przygotowywa³ pracê doktorsk¹. Poniewa¿ Luo zajmowa³ siê, tak
jak i ja, badaniem ssaków ery mezozoicznej, nasze drogi czêsto potem siê krzy¿owa³y. Zgodnie z miêdzypañstwow¹ umow¹ chiñscy studenci po ukoñczeniu
studiów mieli wróciæ do ojczyzny. Jednak w kwietniu 1990 roku, kilka miesiêcy po masakrze na placu Tiananmen, prezydent George Bush zgodzi³ siê, by
oko³o 80 tysiêcy Chiñczyków, pozosta³o w USA. W grupie tej znalaz³ siê Luo
i jego ¿ona, doktór chemii. Zhe-Xi Luo, podobnie jak Rich Cifelli chêtnie zgodzi³ siê na wspó³autorstwo ksi¹¿ki.
W maju 1999 podpisalimy kontrakt z Columbia University Press w Nowym
Jorku na ksi¹¿kê trojga autorów: Zofia Kielan-Jaworowska, Richard, L. Cifelli
i Zhe-Xi Luo, zatytu³owan¹: Mammals from the Age of Dinosaurs: Origins, Evolution, and Structure. Kontrakt przewidywa³ z³o¿enie ksi¹¿ki w ci¹gu dwóch
i pó³ lat, lecz praca nad ni¹ przeci¹gnê³a siê do piêciu lat, podczas których moi
wspó³autorzy raz lub dwa razy do roku przyje¿d¿ali do Konstancina, gdzie
wspólnie pracowalimy nad ksi¹¿k¹.
W toku tych prac stwierdzilimy, ¿e istnieje wiele nierozwi¹zanych problemów dotycz¹cych ewolucji ssaków w erze mezozoicznej i ¿e rozstrzygniêcie
ich wymaga specjalnych opracowañ. Poniewa¿ pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki, który
zaczê³am pisaæ dotyczy³ wieloguzkowców, musia³am rozstrzygn¹æ zawi³e kwestie dotycz¹ce pokrewieñstw miêdzy poszczególnymi ich grupami. W roku 1979
opublikowa³am wspólnie z Jø rnem Hurumem pracê, któr¹ rozpoczêlimy jeszcze w Oslo, wykazuj¹c¹, ¿e ssaki mongolskie z drugiej po³owy okresu kredowego nale¿¹ do endemicznego podrzêdu, innego ni¿ ssaki tego wieku Ameryki
Pó³nocnej. Nastêpnie pracowalimy nad kolejn¹ prac¹ opublikowan¹ w 2001 roku: Phylogeny and systematics of multituberculate mammals, na wynikach
której mog³am siê oprzeæ pisz¹c do ksi¹¿ki obszerny rozdzia³ o wieloguzkowcach. W trakcie przygotowywania tych prac Jø rn kilkakrotnie przyje¿d¿a³ do
Warszawy, a ja jedzi³am do Oslo.
Odwiedza³ mnie te¿ dwukrotnie P. P. Gambarjan z Petersburga, z którym pisa³am kolejn¹ pracê o postawie i sposobie poruszania siê wieloguzkowców. Przyje¿d¿ali tak¿e inni koledzy z ró¿nych krajów, z którymi napisa³am kilka prac.
Najwa¿niejsze okaza³y siê wspólne opracowania trzech autorów ksi¹¿ki dotycz¹ce filogenezy wszystkich ssaków mezozoicznych. Zaczê³o siê od tego, ¿e
w roku 1997 grupa paleontologów australijskich pod kierunkiem Toma Richa
opisa³a ¿uchwê ssaka z wczesnej kredy Australii, którego nazwali Ausktribosphenos. Ssak ten mia³ trzy zêby trzonowe (tak jak ssaki ³o¿yskowe) o tak
zwanej budowie trybosfenicznej, charakteryzuj¹cej prymitywne ³o¿yskowce,
torbacze i ich wymar³ych krewnych. Budowa tych zêbów pozwala zarówno na
ciêcie jak i na mia¿d¿enie pokarmu i z nich to w³anie rozwinê³y siê nastêpnie
wszystkie skomplikowane typy uzêbienia tak ³o¿yskowców jak i torbaczy. Autorzy pracy zaliczyli ausktribosfenosa do ssaków ³o¿yskowych. Gdyby by³a to
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prawda to odkrycie mia³oby ogromne znaczenie, gdy¿ kopalnych ssaków ³o¿yskowych starszych ni¿ plejstoceñskie z Australii dotychczas nieznano.
Rozmawia³am i korespondowa³am na ten temat z wiêkszoci¹ kolegów zajmuj¹cych siê ssakami mezozoicznymi i prawie wszyscy uwa¿ali, ¿e Ausktribosphenos nie jest ³o¿yskowcem, ale nikt nie kwapi³ siê do napisania artyku³u
krytycznego. By³o to w roku, kiedy jeszcze formalnie nie przyst¹pilimy do pisania ksi¹¿ki, ale prowadzi³am ju¿ korespondencjê na ten temat z Richem Cifellim. Zaproponowa³am mu wówczas abymy napisali wspólnie notatkê na temat
ausktribosfenosa zatytu³owan¹ Alleged Cretaceous placental from down under.
Rich Cifelli poprawi³ mój pierwszy tekst pracy i przes³a³ go do Luo, który doda³
nowe argumenty. Zaproponowalimy wiêc Luo wspó³autorstwo i opublikowalimy wspólnie ten artykulik w 1998 roku w szwedzkim czasopimie Lethaia.
W pracy tej wykazalimy, ¿e Ausktribosphenos ró¿ni siê od ssaków ³o¿yskowych, u których w sk³ad ¿uchwy wchodzi tylko jedna koæ, obecnoci¹ dodatkowych kostek w ¿uchwie (tak jak u gadów i niektórych prymitywnych wymar³ych ssaków), oraz szczegó³ami budowy zêbów trzonowych. Zasugerowalimy
wiêc, ¿e Ausktribosphenos mo¿e nale¿eæ do wczesnej linii ssaków, innej ni¿ ssaki ³o¿yskowe i torbacze. Po ukazaniu siê tej pracy Tom Rich przyjecha³ do Warszawy, aby przedyskutowaæ ze mn¹ sprawê ausktribosfenosa. Zjawi³ siê akurat
na wiêta Wielkanocne, gdy mielimy w domu zjazd rodzinny. Jak wszyscy
przyje¿d¿aj¹cy z zagranicy koledzy zamieszka³ u nas i stara³ siê przekonaæ
wszystkich cz³onków naszej rodziny, którzy znali angielski, ¿e ssaki ³o¿yskowe
powsta³y w Australii. Mia³am jednak wra¿enie, ¿e nie by³ ca³kiem pewny swojej argumentacji, ale rozumia³am, ¿e trudno mu by³o wycofaæ siê z zajêtego stanowiska, gdy wszystkie gazety w Australii od roku pisa³y, ¿e najstarszy ssak ³o¿yskowy zosta³ odkryty w³anie tam.
W roku 1999 ukaza³a siê praca zespo³u amerykañsko-madagaskarskiego opisuj¹ca kolejnego ssaka z ery mezozoicznej z po³udniowej pó³kuli (z jury Madagaskaru), o trzech zêbach trzonowych o budowie trybosfenicznej. Na podstawie
tych znalezisk Tom Rich ze wspó³pracownikami ponownie zasugerowa³, ¿e ssaki ³o¿yskowe pojawi³y siê ju¿ w jurze i to nie na pó³kuli pó³nocnej (prakontynencie Laurazji), jak s¹dzono dotychczas, lecz na pó³kuli po³udniowej, na prakontynencie Gondwany.
Sprawa nie dawa³a nam spokoju. Przygotowalimy, wiêc kolejn¹ pracê razem z Luo (jako pierwszym autorem) i Richem Cifelli, w której przeprowadzilimy tak zwan¹ analizê kladystyczn¹ 55 cech uzêbienia i szkieletu, wystêpuj¹cych u dziewiêtnastu najstarszych ssaków, oraz dwóch wspó³czesnych,
która ukaza³a siê jako artyku³ w Nature w 2001 roku. Z analiz, przeprowadzonych za pomoc¹ programu komputerowego, wynika³o, ¿e zêby trybosfeniczne
ssaków mezozoicznych z po³udniowej pó³kuli, ró¿ni¹ siê od zêbów trybosfenicznych ssaków z pó³kuli pó³nocnej. Zasugerowalimy wiêc, ¿e zêby trybosfe-
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niczne powsta³y w ewolucji ssaków dwukrotnie, raz na po³udniowej, a drugi raz
na pó³nocnej pó³kuli. Zaliczylimy ssaki o zêbach trybosfenicznych, które
powsta³y na pó³kuli po³udniowej oraz stekowce do nowej podgromady Australosphenida, a ssaki o trybosfenicznym typie uzêbienia powsta³ym na pó³kuli
pó³nocnej do nowej podgromady Boreosphenida, do której nale¿¹ wszystkie
wspó³czesne ssaki ³o¿yskowe i torbacze, oraz ich kopalni przedstawiciele.
Trybosfeniczna budowa trzonowców by³a rozwi¹zaniem bardzo korzystnym
dla prymitywnych ssaków i dobór naturalny wp³yn¹³ na jej powstanie, równolegle w dwóch ró¿nych grupach. Grupy te (australosfenidy i boreosfenidy) s¹ ze
sob¹ tylko odlegle spokrewnione.
W roku 2002 opublikowalimy razem trzeci¹ obszern¹ wspóln¹ pracê na ten
temat, tym razem w Acta Palaeontologica Polonica (Luo, Kielan-Jaworowska
i Cifelli: In quest for a phylogeny of Mesozoic mammals), w której wyró¿nilimy
275 cech budowy ssaków i zbadalimy ich wystêpowanie u 46 grup najlepiej poznanych ssaków mezozoicznych i kilku prymitywnych wspó³czesnych. Dane te
poddalimy analizie w programie komputerowym, który wygenerowa³ najbardziej
prawdopodobn¹ filogenezê ssaków mezozoicznych oraz usytuowanie trzech du¿ych grup ssaków wspó³czesnych: stekowców, torbaczy i ³o¿yskowców wród innych ssaków. Analizê tê oraz inne prace, które po powrocie do Polski wykona³am
we wspó³pracy z ró¿nymi kolegami zagranicznymi, wykorzystalimy w ksi¹¿ce.
Manuskrypt ksi¹¿ki z³o¿ylimy w wydawnictwie w czerwcu 2003 roku a wiosn¹
2004 roku przys³ano nam korekty. Ksi¹¿ka, licz¹ca 630 stron druku i 239 ilustracji zosta³a opublikowana w padzierniku 2004 roku, gdy ju¿ zbli¿a³am siê do
osiemdziesi¹tki.

*

*

*

¯yjemy teraz sobie we dwoje w obszernym domu, w ogrodzie ³¹cz¹cym nas
z domem rodziny Mariusza. Po ogrodzie biega suczka D¿es, owczarek alzacki, ale
g³ównie le¿y pod moim sto³em, gdy piszê na komputerze, a gdy grzmi wciska siê
pod moje ³ó¿ko. Ja i Zbyszek pracujemy w ró¿nych dziedzinach, ale pomagamy
sobie wzajemnie. Prawie ka¿dy tekst, który piszê dajê mu do sprawdzenia, a on
daje mi swoje teksty. Tak, wiêc on niele orientuje siê w moich badaniach, a ja
wiem co nieco o promieniowaniu jonizuj¹cym, ska¿eniach rodowiska i zmianach klimatu. Patrzymy jak ronie i m¹drzeje dwoje naszych wnuków, widz¹c jak
bardzo ¿ycie ich lepsze jest od losów naszego pokolenia i naszych ojców. Nasz indywidualny czas siê koñczy, co jest bez znaczenia. Przez nastêpne trzy miliardy
lat ewolucja zmieniaæ bêdzie biosferê, zanim S³oñce nas nie spopieli. Ale ju¿ nauczylimy siê sterowaæ ewolucj¹, troszczyæ o biosferê i wychodziæ w Kosmos.
Stajemy siê opiekunami wszystkiego co ¿yje, i coraz bli¿si jestemy zrozumienia,
¿e naszym losem jest przed³u¿anie ewolucji i ¿ycia w nieskoñczonoæ.
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