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Wspomnienie o dr hab. 
inż. Henryce Bernackiej, 

prof. UTP (1954-2021) 
Dr hab. inż. Henryka Bernacka urodziła się 26 paź-
dziernika 1954 roku we Włocławku. Dyplom mgr. inż. 
uzyskała w Instytucie Zootechnicznym Akademii Tech-
niczno-Rolniczej w Bydgoszczy na podstawie pracy 
magisterskiej pt.: „Próba oceny lisów samców hodowla-
nych z fermy lisa w Łachowie”, którą wykonała w Zakła-
dzie Hodowli Owiec i Koni. Bezpośrednio po ukończe-
niu studiów podjęła pracę w tym Zakładzie. W roku 
1986 decyzją Rady Naukowej Wydziału Zootechniczne-
go ATR w Bydgoszczy Pani dr hab. inż. Henryka Ber-
nacka otrzymała stopień doktora nauk rolniczych. Pra-
cę doktorską pt. „Badania nad określeniem niektórych 
parametrów genetycznych oraz wpływem inbredu na 
wybrane cechy hodowlane i użytkowe lisów polarnych 
niebieskich” wykonała pod kierunkiem prof. dr. hab. 
dr. hc. Janusza Załuski. Z kolei stopień naukowy dok-
tora habilitowanego nadany uchwałą Rady Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy Pani 
dr hab. inż. Henryka Bernacka uzyskała w roku 2008. 
Temat przedstawionej rozprawy habilitacyjnej to: „Ana-
liza produkcyjności kóz ras białej i barwnej uszlachet-
nionej oraz jakości ich mleka”. W trakcie pracy na 
Uczelni odbyła kilka staży produkcyjnych i naukowych. 
W produkcji – staż w gospodarstwie Hodowlanym 
Łachowo oraz w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Obrotu 
Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi, natomiast 
w roku 2007 staż naukowy na Słowackim Uniwersyte-
cie Rolniczym w Nitrze. Od 1994 roku dr hab. inż. Hen-
ryka Bernacka pracowała w Zakładzie Biologii Małych 
Przeżuwaczy funkcjonującym w ramach Katedry Biolo-
gii Małych Przeżuwaczy i Biochemii Środowiska. Od 
stycznia 2003 r. pełniła funkcję kierownika tego Zakła-
du, a od roku 2013 Zakładu Hodowli Owiec, Kóz i Zwie-
rząt Futerkowych. 

W dorobku naukowym dr hab. inż. Henryki Bernackiej 
można wyodrębnić następujące grupy tematyczne:

• Genetyczne aspekty kształtowania cech użytko-
wych i metody doskonalenia zwierząt futerkowych (głów-
nie lisów i norek) oraz owiec,

• Ocena użytkowości rozpłodowej i rzeźnej oraz jako-
ści mięsa małych przeżuwaczy (owiec i kóz),

• Ocena cech hodowlanych i użytkowych kóz.
Wymiernym efektem pracy naukowej dr hab. inż. Hen-

ryki Bernackiej są 92 oryginalne prace twórcze, 7 mono-
grafii, podręczników i rozdziałów w monografiach, 5 prac 
recenzowanych i opublikowanych w materiałach konfe-
rencyjnych, 66 doniesień naukowych z konferencji kra-
jowych i międzynarodowych, 55 artykułów popularno-
naukowych oraz 11 sprawozdań do badań.

Oprócz pracy naukowej na uwagę zasługuje fakt, iż dr 
hab. inż. Henryka Bernacka była wybitnym i szanowa-

nym przez kadrę 
dydaktyczno-nau- 
kową oraz stude- 
ntów wykładowcą. 
Kształciła studen-
tów na różnych kie-
runkach: Zootechni-
ka, Zoofizjoterapia, 
Inspekcja weteryna-
ryjna, Ogrody zoolo-
giczne, Technologia 
żywności i żywienia 
człowieka, Biotech-
nologia. Prowadziła 
zajęcia z przedmio-
tów: Hodowla zwie-
rząt futerkowych, 
Hodowla i chów owiec, Hodowla i technologia produkcji 
owiec, Bezpieczeństwo żywności, Owce i kozy w krajo-
brazie rolniczym. Pełniła funkcję kierownika Rady Pro-
gramowej dla kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta 
amatorskie, w których tworzeniu aktywnie uczestniczy-
ła. Była promotorem 1 pracy doktorskiej, 56 prac magi-
sterskich i 17 prac inżynierskich.

Na uwagę zasługuje również działalność organiza-
cyjna dr hab. inż. Henryki Bernackiej promująca ówcze-
sny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy i Wydział 
Hodowli i Biologii Zwierząt. Współpracowała między in-
nymi z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 
z Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz w Byd-
goszczy, z Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zoo-
techniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Kołu-
dzie Wielkiej. Była przewodniczącą Komisji Oceny Owiec 
i Kóz na wystawach zwierząt hodowlanych w Minikowie. 
Od 2009 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Koła 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) 
przy UTP w Bydgoszczy. Była również członkiem Uczel- również członkiem Uczel- członkiem Uczel-
nianego Zespołu Ewaluacyjnego ds. Jakości Kształce-
nia, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz człon-
kiem Zarządu Koła Polskiego Towarzystwa Zootech-
nicznego w Bydgoszczy.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organi-
zacyjną dr hab. inż. Henryka Bernacka została odzna-
czona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz 
uhonorowana Statuetką SITR „Złoty Kłos” za zasługi dla 
rozwoju rolnictwa i aktywną współpracę ze Stowarzy-
szeniem.

Pani dr hab. inż. Henryka Bernacka, prof. UTP zawsze 
pozostanie w pamięci jako osoba życzliwa chętnie po-
magająca innym. Wyznaczająca prawidłową ścieżkę 
rozwoju dla ludzi młodych wspierająca w sprawach służ-
bowych, ale także i prywatnych. Jej pracowitość i konse-
kwencja w działaniu zawsze była przykładem i motywa-
cją dla innych. 

Dr hab. inż. Henryka Bernacka zmarła 15 września 
2021 r. 

Natasza Święcicka


