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W dniu 15 marca 2007 roku zmarła w białostockim szpitalu Prof. dr hab. Simona Gabriela 
Kossak. Urodziła się 30 maja 1943 roku w Krakowie. Studia wyższe odbyła w latach 1965–1970 na 
Wydziale Bio1ogii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł 
magistra biologii. Magisterium Simona Kossak uzyskała na podstawie rozprawy „Sounds emitted 
by the fish Hemichromis bimaculatus Gill. depending on light intensity”, wykonanej pod 
kierunkiem Prof. dr Romana J. Wojtusiaka. Walory poznawcze pracy magisterskiej wyróżniono 
opublikowaniem jej w Zeszytach Naukowych UJ (Prace Zoologiczne, 19 (1973): 143–159). 

Stopień naukowy doktora nauk leśnych nadała Jej w 1980 roku Rada Naukowa Instytutu 
Badawczego Leśnictwa w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej „Badania nad sytuacją 
troficzną sarn na siedlisku boru mieszanego świeżego w Puszczy Białowieskiej”. W 1991 roku 
Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała Jej stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk leśnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Środowiskowe i wewnątrz-
gatunkowe uwarunkowania zachowań pokarmowych sarn (Capreolus capreolus L.) w środowisku 
leśnym”. Obie prace zostały wyróżnione przez Radę Naukową. W 2000 roku otrzymała tytuł 
naukowy profesora nauk leśnych. 

Simona Kossak po uzyskaniu absolutorium w 1970 roku podjęła pracę w Zakładzie Badania 
Ssaków PAN w Białowieży na stanowisku asystenta (1971–1974) i starszego asystenta (1974). Od 
1975 roku była zatrudniona w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych 
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(dawniej Ochrony Przyrody) w Białowieży. Przebieg pracy w IBL był następujący: w latach 1975–
1980 na stanowisku asystenta, w latach 1980–1993 – na stanowisku adiunkta, w latach 1993–1997 
– docenta, a od 1997 roku – profesora. Od 2002 roku była zatrudniona na stanowisku profesora na 
Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce, gdzie 
wykładała ekologię. Dnia 1 stycznia 2003 roku została powołana na stanowisko kierownika 
Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży. Powierzono Jej także stanowiska redaktora 
naczelnego czasopism „Leśne Prace Badawcze IBL” oraz „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody”. 

Dorobek naukowy Prof. dr hab. Simony Kossak obejmuje przeszło 140 oryginalnych 
opracowań naukowych, artykułów popularno-naukowych, niepublikowanych dokumentacji 
naukowych oraz 3 książki: „Opowiadania o ziołach i zwierzętach”, „Wilk – morderca zwierząt 
gospodarskich?” i „Saga Puszczy Białowieskiej”. Działalność naukowa Prof. Simony Kossak ma 
charakter interdyscyplinarny, dotyczy bowiem wielu aspektów współczesnych badań 
przyrodniczych związanych z szeroko pojmowaną ochroną przyrody. Zwracają uwagę opracowania 
z zakresu ekologii behawioralnej ssaków łownych i chronionych bytujących w środowisku leśnym. 
Główne aspekty Jej zainteresowań i osiągnięć naukowych dotyczą: 

1. ekologicznych relacji między zespołem ssaków roślinożernych i drapieżnych bytujących na 
wspólnym terenie; 

2. preferencji siedliskowych ssaków łownych i chronionych; 

3. ochrony gatunków rzadkich i środowiska ich bytowania; 

4. ograniczania szkód w lasach powodowanych przez zwierzynę; 

5. metodycznych podstaw inwentaryzowania oraz monitorowania stanu populacji ssaków łownych  
i chronionych; 

6. wypracowywania i wdrażania do praktyki ekologicznych podstaw gospodarowania łowieckiego. 

Na podkreślenie zasługuje niezwykła aktywność informacyjno-edukacyjna mojej zmarłej 
Koleżanki, prowadzona na łamach szeregu czasopism kulturalno-oświatowych i przyrodniczo-
leśnych, a także częste prelekcje i spotkania z młodzieżą szkolną. Podobną działalność propagowali 
w Białowieży założyciele utylitarnego „Towarzystwa Przyjaciół Białowieży”, aktywizujący 
pracowników naukowych trzech działających tamże placówek naukowo-badawczych. 

Pogrzeb Prof. dr hab. Simony Kossak odbył się 22 marca 2007 roku w miejscowości Poryte 
koło Łomży, gdzie spoczęła na miejscowym cmentarzu. 
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