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W dniu 6 października 2017 roku zmarła prof. dr hab. 
Zofia Warakomska, zasłużony i ceniony naukowiec oraz 
pedagog. 

Pani Profesor Zofia Warakomska urodziła się  
29 stycznia 1924 roku w Lubomlu, na terenie ówczesnego 
województwa wołyńskiego. W lutym 1944 roku uciekając 
od rzezi ukraińskiej wraz z rodziną dotarła na 
Lubelszczyznę. 

Pomimo wielu przeciwności losu, realizując swoje 
zainteresowania, rozpoczęła studia biologiczne na UMCS  
i w 1950 r. została absolwentką Wydziału Matematyczno-
Przyrodniczego tej Uczelni uzyskując tytuł magistra filozofii 
w zakresie botaniki. 

Pracę naukową Pani Profesor rozpoczęła w roku 1946  
w Katedrze Botaniki Ogólnej UMCS. Kolejne etapy 
zawodowego rozwoju naukowego realizowała w Zakładzie 
Botaniki Farmaceutycznej na Wydziale Farmacji Akademii 

Medycznej w Lublinie, w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin na Wydziale Rolnym UMCS, od roku 
1955 w Wyższej Szkole Rolniczej, a po zmianie nazwy uczelni, Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie 
przeszła wszystkie szczeble awansu nauczyciela od asystenta do profesora zwyczajnego (1992).   
Od 1982 roku do chwili przejścia na emeryturę (w 1994) Pani Prof. dr hab. Zofia Warakomska 
pełniła funkcję kierownika Zakładu Botaniki, a następnie Katedry Botaniki na Wydziale 
Ogrodniczym AR. 

Zainteresowania badawcze Pani Profesor skupiały się na zagadnieniach związanych z botaniką 
stosowaną – botaniką pszczelarską i melisopalinologią. Do ważnych Jej osiągnięć naukowych  
w tych dziedzinach należy, pionierskie w Polsce, opracowanie eterowo-wagowej metody badania 
obfitości pylenia kwiatów i oceny wydajności pyłkowej roślin. Metoda ta, z późniejszymi 
modyfikacjami, jest nadal stosowana w badaniach różnych gatunków roślin jako źródeł pożytku 
pyłkowego dla entomofauny. Pani Profesor opracowała także metodę identyfikacji pyłku roślin 
trujących w produktach pszczelich, głównie w obnóżach oraz metodę badania obecności zarodków 
w nasionach warzyw baldaszkowych. 

Pani Prof. dr hab. Zofia Warakomska była wybitnym, a przez ponad 30 lat jedynym w Polsce, 
specjalistą w dziedzinie badań dotyczących mikroskopowej analizy pyłkowej produktów pszczelich. 
Przez wiele lat brała udział w pracach Komisji Normalizacyjnej ds. Normy Branżowej Produktów 
Pszczelich przy Ministerstwie Rolnictwa i uczestniczyła w opracowaniu polskiej normy na miód 
pszczeli. W ramach ekspertyz naukowych i sądowych, wykonywała analizy pyłkowe miodów 
krajowych, europejskich i pozaeuropejskich. Prowadziła także badania propolisu określając źródła 
jego pochodzenia. Uzyskane w efekcie wieloletniej, pełnej zaangażowania pracy osiągnięcia 
naukowe Pani Profesor, wniosły wiele cennych i nowych informacji zarówno dla rozwoju nauk 
biologicznych jak i polskiej gospodarki, głównie pszczelarstwa i ogrodnictwa. 

Dorobek publikacyjny Profesor Warakomskiej obejmuje oryginalne artykuły naukowe (49), 
artykuły popularno-naukowe (43) oraz komunikaty i doniesienia naukowe. Ponadto była Ona 
współautorką francusko-polskiego słownika rolniczego oraz współautorką dziesięciu 
podręczników, skryptów, a także kilku rozdziałów w podręcznikach. Profesor Warakomska 



wielokrotnie aktywnie uczestniczyła w konferencjach, kongresach, zjazdach i sympozjach 
naukowych w kraju i za granicą. Wykonała też liczne recenzje rozpraw habilitacyjnych  
i doktorskich, a także opinie i recenzje wydawnicze dla specjalistycznych czasopism krajowych  
i zagranicznych. W latach 90-tych ubiegłego stulecia, Profesor pracowała w zespole redakcyjnym 
Pszczelniczych Zeszytów Naukowych. 

Pani Profesor Zofia Warakomska była członkiem zwyczajnym i honorowym Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego i Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego, Komisji Zapylania i Pożytków międzynarodowej organizacji APIMONDIA 
oraz sekcji Pszczelarskiej Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN. 

Na podkreślenie zasługuje popularyzacja przez Panią Profesor wiedzy botanicznej wśród osób 
niezwiązanych z nauką, głównie pszczelarzy i Jej współpraca z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy 
w Lublinie. 

W czasie wielu lat pracy na Uczelni Pani Profesor powadziła wykłady i ćwiczenia z zakresu 
botaniki, jak również wykłady z cytologii i embriologii roślin dla studentów różnych wydziałów oraz 
seminaria specjalistyczne dla magistrantów. Zdolności dydaktyczne Pani Profesor i Jej umiejętność 
przekazywania wiedzy sprawiały, że zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem. 
Chętnie udzielała także konsultacji naukowych pracownikom i studentom różnych wydziałów 
Uniwersytetu Przyrodniczego oraz innych lubelskich Uczelni. 

Pani Profesor Zofia Warakomska posiadała duże osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. 
Była Ona promotorem czterech rozpraw doktorskich, opiekunem naukowym jednej rozprawy 
habilitacyjnej oraz promotorem 27 i recenzentem licznych dyplomowych prac magisterskich. 

Profesor dr hab. Zofia Warakomska otrzymała dwie nagrody zespołowe Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki za wyniki w pracy naukowej, Medal 40-lecia PRL, Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 14 nagród JM Rektora Wyższej 
Szkoły Rolniczej/Akademii Rolniczej, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego i Złoty Krzyż 
Zasługi. 
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