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Gdy na Ziemi żyły dinozaury, świat wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Nie tylko nie było jeszcze 
na nim ludzi, ale nie było też traw i żyły przedziwne zwierzęta. 

Bieguny na północy i południu naszego globu nie skuwały lodowce, ponieważ temperatura 
nigdy nie spadała poniżej zera. 

Jak wyglądał ten pradawny świat? Można się tego dowiedzieć na podstawie wykopalisk odkry-
wanych także na terenach obecnej Polski.
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Czy wiesz, że…
* przed setkami milionów lat żyły u nas fitozaury, zwierzęta podobne do współczesnych krokodyli?
* na naszych ziemiach zadomowiła się lisowicja, największy dicynodont żyjący na Ziemi, 
przypominający dzisiejsze hipopotamy?

* między ogromnymi triasowymi drzewami szybował latający ozimek?
* po ziemiach dzisiejszego Śląska biegał krewniak przodka ssaków – drobniutki polonodon? 
* tu też polował na swoje ofiary drapieżny smok wawelski?

O tych i wielu innych zwierzętach dzieli się swą wiedzą nasz znakomity paleontolog – Tomasz Sulej, 
a barwny obraz świata sprzed wielu milionów lat narysowany został przez Małgorzatę Czaję.



Tomasz Sulej w dzieciństwie marzył, żeby zostać paleontologiem. 
Potem sklejał modele z papieru, aby rozwinąć zdolności manualne. 
W młodości dużo wyjeżdżał w góry, by przygotować się do pracy  
w terenie. Obecnie z grupą współpracowników z różnych polskich 
uniwersytetów poszukuje i opisuje gady oraz płazy ze Śląska (i nie tylko). 
Zorganizował również wyprawy na Grenlandię, do Rosji i Tunezji. 
Przez 8 lat kierował Muzeum Ewolucji IPAL PAN.
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