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W dniu 5 maja 2018 roku odeszła nasza Droga Koleżanka 
Jolanta Oprządek, pracownik naukowy, profesor w Instytucie 
Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Ja-
strzębcu. Trudno nam się pogodzić z tą stratą, wszyscy bar-
dzo lubiliśmy i ceniliśmy naszą Koleżankę za Jej pracowitość, 
osiągnięcia naukowe, otwartość na współpracę. Jola ukoń-
czyła studia w 1992 roku na ówczesnym Wydziale Zootech-
nicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (obecnie 
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW). Cała Jej kariera zawo-
dowa i naukowa była związana z Instytutem w Jastrzębcu, 
w którym przeszła wszystkie szczeble naukowego rozwoju, 
od asystenta po stanowisko profesora. Niedawno obchodziła 
Jubileusz 25-pracy zawodowej w naszym Instytucie.

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. Jolanty Oprządek 
to przede wszystkim genetyka populacji, chów i hodowla by-
dła mlecznego i mięsnego, selekcja wspomagana markerami, 
jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Jej zaintereso-
wania naukowe ewoluowały wyraźnie w kierunku wykorzysta-
nia w hodowli zwierząt nowoczesnych metod molekularnych. 
Dorobek naukowy prof. Oprządek to łącznie 230 publikacji, 
w tym 52 artykuły w tytułach z listy JCR. Była współautorem 
trzech książek akademickich, dwóch patentów uzyskanych 
we współpracy z różnymi jednostkami naukowymi. Kierowała 
projektami badawczymi, a także konsorcjami działającymi na 
rzecz nauki, w tym informatycznym projektem InfoGen „Roz-
wój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadze-
nie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnolo-
gii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego”.

Publikacje prof. Jolanty Oprządek były wysoko cytowane, 
co świadczy o dużym zainteresowaniu środowiska naukowe-
go wynikami Jej badań. Wiele z Jej opracowań można bez 
wahania nazwać ważnymi i oryginalnymi osiągnięciami na-
ukowymi, niekiedy także o znaczeniu praktycznym. Takie są 
na przykład wyniki Jej wieloletnich badań nad wykorzysta-
niem markerów genetycznych w selekcji bydła w połączeniu 
z doskonaleniem na drodze genetycznej walorów odżyw-
czych i prozdrowotnych wołowiny.

Profesor Jolanta Oprządek była bardzo cenionym pracow-
nikiem naukowym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Eksper-
tem w dziedzinie hodowli zwierząt gospodarskich. Zaprasza-
no Ją do różnych gremiów opiniotwórczych. Wielokrotnie peł-
niła funkcję eksperta przy ocenie projektów naukowych NCN 
i NCBiR, a także projektów BIOSTRATEG, była ekspertem 
KEJN przy ocenie i kategoryzacji jednostek naukowych, 
członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury 
PAN, powołanym przez PAN ekspertem do ewaluacji czaso-
pism naukowych. Była recenzentem i członkiem licznych ko-
misji doktorskich i habilitacyjnych.

Była także aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa 
Zootechnicznego, członkiem Zarządu Głównego, wieloletnim 
skarbnikiem Towarzystwa, członkiem Rady Programowej 
„Przeglądu Hodowlanego”, członkiem Sądu Konkursowego 
w organizowanym przez PTZ Konkursie na najlepszą pracę 
magisterską z zakresu nauk zootechnicznych oraz Komisji 
Konkursowej w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z za-
kresu nauk zootechnicznych.

Będąc pracownikiem naukowym PAN-owskiego Instytutu, 
zaangażowała się całym sercem w działalność dydaktyczną, 
pełniąc funkcję kierownika studium doktoranckiego IGHZ, 
opiekując się swoimi doktorantami. Pomagała też, całkiem 
bezinteresownie, innym doktorantom i młodym pracownikom 
naukowym w przygotowaniu rozpraw doktorskich i publikacji, 

szczególnie w statystycznym opracowaniu wyników. Co roku 
uczestniczyła w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Mło-
dych Naukowców Nauk Przyrodniczych.

Jako przedstawiciel Instytutu w Komisji ds. Rozwoju Mło-
dej Kadry Naukowej Konsorcjum KNOW „Zdrowe Zwierzę – 
Bezpieczna Żywność”, zajmowała się działaniem Zintegrowa-
nej Szkoły Doktorantów. Była bardzo lubiana i ceniona przez 
studentów i doktorantów. Zajmowała się nie tylko ich rozwo-
jem naukowym, ale także dbała o ich sprawy socjalne, anga-
żując się, w miarę skromnych możliwości, w przyznawanie 
potrzebującym stypendiów i zapomóg finansowych.

Jola była bardzo otwarta na współpracę naukową. Współ-
pracowała z wieloma osobami w Instytucie i poza Instytutem. 
Efektem tej współpracy były liczne, współautorskie publikacje 
w wysoko notowanych czasopismach naukowych. Była przy-
jacielska i lubiana. Była człowiekiem wielu talentów – nauko-
wych, organizacyjnych i dydaktycznych. Chociaż bardzo zaję-
ta pracą naukową, nie stroniła od funkcji organizacyjnych i spo-
łecznych. Pełniła w Instytucie funkcję Sekretarza Naukowego 
Instytutu, Kierownika Studiów Doktoranckich, Sekretarza 
Rady Naukowej. Bardzo angażowała się w wypełnianie swo-
ich obowiązków. Dużo pracowała i wszytko starała się zrobić 
jak najlepiej. Bardzo się też wszystkim przejmowała.

Jej kariera naukowa rozwijała się dynamicznie. Wszyscy 
bardzo się ucieszyliśmy, kiedy Jola, w 2017 roku uzyskała ty-
tuł profesora. Niestety, nie zdążyła się tą profesurą zbyt długo 
nacieszyć. Okrutna choroba przerwała przedwcześnie Jej ży-
cie, a także karierę zawodową. Miała tylko 52 lata. Mogła 
mieć jeszcze tyle życia przed sobą. Będzie Jej nam wszyst-
kim bardzo brakowało.

Koledzy i Przyjaciele z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwie-
rząt PAN w Jastrzębcu


