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Z tej okazji przypominamy kilka kobiet
związanych z PAN Muzeum Ziemi. 

Dokładnie 11 lutego obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt
w Nauce (eng. International Day of
Women and Girls in Science) – święto
ustanowione przez ONZ w 2015 na
wniosek UNESCO, UN Women, ITU oraz
innych organizacji, które wspierają, a także
doceniają dostęp kobiet oraz dziewcząt do
nauki, ich kształcenia i badań naukowych
na wszystkich szczeblach edukacji. Święto
to ma nie tylko upamiętnić, ale też
podkreślić kluczową rolę, jaką kobiety oraz
dziewczęta odgrywają w środowiskach
naukowych. 

Przyczyniły się one nie tylko do rozwoju
własnych dyscyplin, ale również
kształcenia, bezpośredniego czy
pośredniego, nowych pokoleń badaczek
oraz badaczy. Pracowniczki i pracownicy
PAN Muzeum Ziemi w wielu przypadkach
kontynuują projekty przez nie
zapoczątkowane, korzystając z notatek lub
nabytej przez nie literatury. 

Choć nie jesteśmy w stanie wymienić
wszystkich osób związanych z PAN
Muzeum Ziemi, to prezentujemy sylwetki
pięciu badaczek: prof. Hanny Czeczott,
prof. dr hab. Zofii Kielan-Jaworowskiej, 
dr hab. Teresy Maryańskiej, prof. dr hab.
Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz oraz 
dr hab. Barbary Studenckiej, prof. PAN. 



prof.
Hanna 
Czeczott
Hanna Czeczott (1888–1982), urodziła się oraz
spędziła swoje dziecięce i młodzieńcze lata 
w Petersburgu. W 1906 roku wraz z rodziną
rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie
chcąc uczęszczać na wykłady Towarzystwa
Kursów Naukowych z historii sztuki, filozofii,
geologii i chemii, musiała pracować jako
nauczycielka języka rosyjskiego. 

W 1910 roku wyszła za mąż za Henryka
Czeczotta (1875–1928) – profesora Instytutu
Górniczego w Petersburgu, z którym związała
swoje życie, a także działalność naukową.
Towarzyszyła mężowi w  wielu ekspedycjach
naukowo-badawczych (m.in. w poszukiwaniu
złota i miedzi): w głąb Azji, w mongolski Ałtaj,
do USA i Kanady (1914), na Wyspy Kanaryjskie
(1924) oraz do północnej Turcji (1925). Podczas
wypraw gromadziła materiały do swoich
botanicznych badań. Pokłosiem tych podróży
były wykonane przez Hannę Czeczott zielniki
oraz wydana w Berlinie autorska monografia: 
A contribution to the knowledge of the flora
and vegetation of Turkey [Flora Turcji],
1938/1939. 

W 1922 roku Czeczottowie przeprowadzili się
do Krakowa. Henryk Czeczott został
pracownikiem Akademii Górniczej (obecnie
Akademia Górniczo-Hutnicza), a w niej
kierownikiem Katedry Górnictwa i Przeróbki
Mechanicznej. Hanna Czeczott nawiązała
współpracę z Instytutem Botanicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Po niespodziewanej śmierci męża, w 1928 roku,
poświęciła się pracy naukowej. Od 1946 roku
Hanna Czeczott była zatrudniona w Muzeum
Ziemi w Warszawie, gdzie stworzyła i kierowała
pracownią paleobotaniczną. Co ciekawe,
Hanna Czeczott otrzymała tytuł profesora za
swoje wybitne osiągnięcia badawcze, mimo że
nie posiadała stopnia doktora habilitowanego.

Po przejściu na emeryturę, w 1960 roku, Hanna
Czeczott kontynuowała pracę w PAN Muzeum
Ziemi. Spuścizna po tej wielkiej badaczce liczy
ponad 150 jednostek archiwalnych, to także
setki zebranych i opracowanych okazów. Część
z nich będzie można obejrzeć już niedługo na
wystawie w PAN Muzeum Ziemi poświęconej
tej niezwykłej postaci polskiej paleobotaniki. 
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prof. dr hab.
Zofia
Kielan-
Jaworowska
„Kobieta, która polowała na dinozaury”. Taki przydomek
zyskała prof. Zofia Kielan-Jaworowska (1925–2015), dzięki
swojej wzmożonej aktywności zawodowej w dziedzinie
paleontologii. Przydomek ten jest bardzo dosłowny,
ponieważ wielkie naukowe marzenie Zofii Kielan jeszcze 
z czasów studiów, czyli badania nad kręgowcami kopalnymi,
spełniło się dopiero po 17 (!) latach.

Powodem takiego stanu rzeczy był prof. Roman Kozłowski,
twórca polskiej paleontologii. Nie był on przeciwnikiem
badań nad kręgowcami, ale znając realia polskich
depozytów geologicznych, wolał, by jego podopieczni
zajmowali się materiałem bardziej dostępnym. 

Nie dziwne więc, że dojrzewająca badawczo Zofia Kielan,
później Kielan-Jaworowska, uległa namowom przełożonego,
przez pierwsze 12 lat swojej naukowej aktywności skupiając
się na badaniach trylobitów. Kolejne 5 lat poświęciła
unikatowemu tematowi aparatów szczękowych tkwiących 
w gardzielach robaków morskich z grupy wieloszczetów
(Polychaeta). Po 17 latach spełniła w końcu swoje wielkie
marzenie o badaniach kręgowców, organizując jeszcze 
w 1963 roku pierwszą rekonesansową wyprawę do Mongolii,
dzięki podpisanej w 1962 roku współpracy między Polską 
i Mongolską Akademią Nauk. 

Polsko-Mongolskie Wyprawy Paleontologiczne do Mongolii
w latach 1963–1971 (kierowane osobiście przez prof. Zofię
Kielan-Jaworowską od 1965 roku), zostały uznane przez
opinię światową za „jedne z największych wypraw
paleontologicznych na świecie”. W ciągu tych kilku lat
zebrano imponującą kolekcję szkieletów dinozaurów 
i innych gadów (żółwi, krokodyli, jaszczurek i węży), jaj
dinozaurów i ptaków, rzadkie okazy ptaków z okresu
kredowego oraz bardzo cenny zbiór czaszek i szkieletów
ssaków z okresu kredowego, szczątki roślin, słodkowodne
bezkręgowce kredowe oraz bogate materiały ssaków
trzeciorzędowych. 

Rezultaty badań były publikowane jako wielotomowe
monografie, a także artykuły w prestiżowych czasopismach
polskich i międzynarodowych. Stały się również tematem
wystaw m. in. „Dinozaury z Pustyni Gobi” w salach Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie, „Ewolucja na lądach” tamże 
(w nowoutworzonym Muzeum Ewolucji) czy w Parku 
Kultury w Chorzowie (obecnie Park Śląski). 

Wyprawy do Mongolii otworzyły przed prof. Kielan-
Jaworowską, jej zespołem, ale również polską i światową
paleontologią nowe przestrzenie badawcze, w których
zapisała się szczególnie kolejna z bohaterek naszych
dzisiejszych postów – dr hab. Teresa Maryańska. 

Sama prof. Kielan-Jaworowska stała się światowej sławy
paleontologiem, autorką ponad 200 publikacji naukowych,
twórczynią wystaw oraz tekstów popularnonaukowych,
świetną wykładowczynią, wizytującą profesorką na
prestiżowych uczelniach, kierowniczką katedr, zakładów,
instytutów paleontologicznych w Polsce i na świecie, a także
przewodniczącą licznych gremiów naukowych. 

Dzięki konsekwencji, wytężonej pracy oraz podążaniu za
marzeniami, stanowi inspirację dla pokolenia młodych
badaczek i ich następczyń. 
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dr hab.
Teresa 
Maryańska
Polowania na dinozaury nie były domeną jedynie
prof. Kielan-Jaworowskiej. Również i dr hab. Teresa
Maryańska (1937–2019) upodobała sobie te kręgowce
i wyczekiwała okazji do ich przebadania. Jej historia
była bardzo podobna do wspomnianej powyżej
badaczki. Przedmiotem jej wczesnych badań były
jednak wodne bezkręgowce Bryozoa. 

W końcu została zaproszona do udziału w Polsko-
Mongolskich Wyprawach Paleontologicznych na
Pustynię Gobi, których stała się aktywną oraz cenioną
uczestniczką, a później i jedną z liderek. 

Wraz z Halszką Osmólską była współautorką szeregu
prac o dinozaurach, brała też udział w kilku małych
wyprawach eksploracyjnych na Gobi. Długotrwała
współpraca Teresy i Halszki zaowocowała prawdziwą
przyjaźnią, która przyniosła wiele publikacji
naukowych – docenionych przez światowe
środowisko paleontologów. 

Była autorką wielu ważnych prac na temat
dinozaurów, publikowanych w prestiżowych
czasopismach w Polsce i na świecie, a także
współautorką The Dinosauria wydanego przez
University of California Press, najważniejszego
kompendium wiedzy o dinozaurach. 

Była ściśle związana z PAN Muzeum Ziemi, najpierw
jako pracowniczka od 1961 roku, a w latach 1976–2006
jako wicedyrektor. 

Utrzymywała przyjazne stosunki z naukowcami 
z całego świata. 
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prof. dr hab.
Barbara
Kosmowska-
Ceranowicz
Jej prace i badania w początkowym okresie kariery
zawodowej stały się podstawą pracy doktorskiej pt. Osady
preglacjalne dorzecza środkowej Wisły, którą obroniła w 1965
roku. Kreatywność i rozwój zainteresowań badawczych,
udokumentowany licznymi publikacjami i syntezami
naukowymi, zaowocował uzyskaniem w 1980 roku stopnia
doktora habilitowanego na Wydziale Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego, a w 1992 roku tytułu naukowego profesora
w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Profesor dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz urodziła
się w Warszawie. W latach 1951–1952 studiowała geologię na
Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu
Warszawskiego, a od 1953 roku na Wydziale Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Studia wyższe ukończyła 
w 1956 roku. Pracę magisterską pisała pod opieką sławnego
geologa i odkrywcy, prof. Jana Samsonowicza, a dotyczyła
geologii stratygraficznej dolnego kambru w Górach
Świętokrzyskich. Po ukończeniu studiów, swoje życie
zawodowe związała z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

Praca naukowa B. Kosmowskiej-Ceranowicz, dotycząca
początkowo zagadnień litologii i petrografii osadów
młodszego kenozoiku, objęła również osady nieco starsze –
paleogeńskie, w tym formacje bursztynonośne. 

Na podstawie mikroskopowych badań mineralogicznych
profili wiertniczych, autorka określiła typowe zespoły
minerałów ciężkich dla poszczególnych formacji i ogniw
paleogenu oraz wyznaczyła regionalne prowincje
mineralogiczne, istotne dla określania obszarów alimentacji
osadów bursztynonośnych, a tym samym bursztynu.

Jej dorobek jest imponujący. Pisarstwo Pani Profesor,
zarówno w sferze poznawczej, ściśle naukowej, a także
popularyzatorskiej, cechuje nie tylko wyjątkowa staranność
oraz merytoryczna poprawność, ale również naukowa
dociekliwość. Bibliografia znacznie przekracza 400 prac
wydrukowanych w językach: polskim, angielskim,
niemieckim, rosyjskim, a także włoskim. 

W latach 1974–2010 Pani Profesor prowadziła w PAN
Muzeum Ziemi Dział Bursztynu. Obok jej pracy naukowej,
ważnym elementem działań badaczki były również różne
formy popularyzacji wiedzy o bursztynie – od wystaw po
doroczne interdyscyplinarne spotkania badaczy bursztynu 
z Polski i zagranicy. 

Była również członkiem założycielem i honorowym
członkiem Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego,
założycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników, a także licznych organizacji i inicjatyw, jak
chociażby Międzynarodowych Targów Bursztynu i Kamieni
Jubilerskich AMBERIF w Gdańsku. Laureatka tytułu
Bursztynnika Stulecia, który otrzymała w 2000 roku wspólnie
z Wiesławem Gierłowskim.
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dr hab.
Barbara
Studencka,
prof. PAN
Główne zainteresowania dr hab. Barbary Studenckiej, 
prof. PAN MZ dotyczą zbiorów kopalnej fauny, stąd wielkie
zamiłowanie do zespołów kolekcji zgromadzonych w PAN
Muzeum Ziemi. Szczególne znaczenie mają kolekcje
kredowej i trzeciorzędowej fauny bezkręgowców, o dużej
renomie wśród specjalistów krajowych i zagranicznych. Są
one sukcesywnie opracowywane przez pracowników
kierowanego przez Panią Profesor od 1990 roku Działu
Paleozoologii. Jednym z projektów badawczych
realizowanych przez pracowników Działu jest projekt Fauna
(mięczaki) Paratetydy. Głównym przedmiotem badań
prowadzonych przez Barbarę Studencką w ramach tego
tematu jest taksonomia neogeńskich małżów, ich
systematyka, paleoekologia oraz znaczenie stratygraficzne.

Rozpoznanie składu gatunkowego równowiekowych
zespołów małżowych pochodzących z różnych prowincji
biogeograficznych Europy ma kluczowe znaczenie dla
rekonstrukcji paleogeograficznych. Bogate kolekcje małżów
zgromadzone w PAN Muzeum Ziemi, wieloletnie studia
terenowe i porównawcze przeprowadzone w ponad 20
europejskich instytucjach przechowujących zbiory
paleontologiczne i szeroka współpraca z badaczami
zagranicznymi, pozwoliły Profesor Studenckiej m.in.
skompletować listę gatunków małżów facji piaszczystej
środkowego miocenu Paratetydy Środkowej i Paratetydy
Wschodniej, zrewidować ich nazewnictwo oraz przedstawić
nowe spojrzenie na paleogeografię tego obszaru. Pozwoliły
również na stwierdzenie, iż struktura taksonomiczna
zespołów małżowych na poziomie podgromady w większym
stopniu zależy od charakteru osadu niż od głębokości
zasiedlenia. 

Pani Profesor jest autorką licznych artykułów i komunikatów
konferencyjnych dotyczacych analiz kopalnej fauny,
rekonstrukcji paleośrodowiskowych oraz opracowań różno
genetycznych zbiorów małż; laureatką licznych nagród
naukowych w tym: Prezesa Polskiej Akademii Nauk za za
opracowanie wybranych biotycznych i abiotycznych
elementów kopalnych środowisk przyrodniczych; a także
grantów oraz stypendiów m.in. Stypendium Indywidualnego
im. Marii Curie na realizację sześciomiesięcznego projektu
badawczego Middle Miocene bivalves of Algarve, Portugal:
new approach to stratigraphy and paleogeography of the
region, Uniwersytet Algarve w Faro, Portugalia. 
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