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Odeszła najwybitniejsza polska badaczka dinozaurów 
 
Smutna wiadomość dotarła do nas wczoraj. Po ciężkiej chorobie w poniedziałek rano zmarła prof. Halszka Osmólska, 
najwybitniejsza polska badaczka dinozaurów. Jej imię jest znane chyba wszystkim wielbicielom pradawnych gadów. 
Opisała kilkanaście nowych gatunków i rodzajów dinozaurów, w tym tak znane jak Gallimimus czy Deinocheirus . Od 
jej nazwiska inni paleontolodzy utworzyli nazwę wymarłego gada Citipati osmolskae . Jest współautorką (obok dwóch 
amerykańskich naukowców) jednego z największych kompendiów wiedzy o dinozaurach: "The Dinosauria", którego 
ostatnie wydanie ukazało się w 2004 roku. Na świecie znane są dobrze jej prace o kopalnych krokodylach i o 
trylobitach (grupie wymarłych bezkręgowców morskich). Do śmierci czynnie pracowała w Instytucie Paleobiologii PAN 
w Warszawie. W latach 1984-89 była też jego dyrektorem. Uczestniczyła w polsko-mongolskich wyprawach 
paleontologicznych na pustynię Gobi, które odkryły mnóstwo szczątków dinozaurów, ssaków i innych zwierząt. - 
Zawsze pracowała ciężko, całkowicie poświęcając się nauce - mówi prof. Zofia Kielan-Jaworowska z Instytutu 
Paleobiologii PAN, która kierowała wyprawami na Gobi i przyjaźniła się z prof. Osmólską. - Ale w naszej pamięci 
pozostała też jako osoba z niezwykłym poczuciem humoru. W przeciwieństwie do wielu ludzi nie śmiała się z innych, 
lecz sama z siebie. 
 
Wiadomość o śmierci prof. Osmólskiej dotarła już do paleontologów w innych krajach. Dr Zhe-Xi Luo z Muzeum Historii 
Naturalnej Carnegiego w Pittsburghu w USA przysłał wiadomość: "Wszyscy jesteśmy zasmuceni odejściem profesor 
Osmólskiej. Jej wspaniałe badania paleontologiczne, szczególnie zaś liczne monumentalne prace o dinozaurach, 
pozostaną stałą częścią ludzkiej wiedzy". 
 
Prof. Osmólska pozostawiła po sobie syna, synową i troje wnucząt. - Dla tych wszystkich, którzy znali ją i darzyli 
miłością, pozostanie na długo w pamięci - mówi prof. Kielan-Jaworowska. - Będziemy za nią tęsknić. 
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