
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 marca 2021 r. zmarła 

Śp. 

Dr hab. Agata Wołczańska  
Pracownik Katedry Botaniki, Mykologii i Ekologii  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 

Dr hab. Agata Wołczańska urodziła się 10 lutego 1966 roku w Rymanowie. Była absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Pracę rozpoczęła w 

1989 roku w Zakładzie Botaniki Ogólnej, następnie w Zakładzie Botaniki i Mykologii, a ostatnio w Katedrze Botaniki, Mykologii i Ekologii UMCS. Stopień 

doktora nauk biologicznych uzyskała w 1998 roku, natomiast stopień doktora habilitowanego w 2014 roku.  

Problematyka prowadzonych przez Panią dr hab. Agatę Wołczańską badań naukowych dotyczyła głównie taksonomii grzybów pasożytniczych roślin, a także 

ekologii, rozmieszczenia i rozprzestrzenienia grzybów inwazyjnych. Jej rozprawa doktorska oraz habilitacyjna przedstawione zostały w postaci dwóch 

obszernych, krytycznych, taksonomicznych opracowań monograficznych mających dużą wartość aplikacyjną. W ostatnich latach zajęła się także badaniem 

związków wytwarzanych przez grzyby, wywołujących alergie u ludzi, a także dynamiką występowania grzybów na tle fenologicznego rozwoju wybranych 

gatunków roślin. Była wykonawcą w dwóch grantach MNiSW oraz uczestniczyła w dwóch studyjnych wyjazdach zagranicznych. Za pracę naukową 

otrzymywała dwukrotnie nagrody JM Rektora UMCS.  

Dr hab. Agata Wołczańska była członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, z dużym zaangażowanie uczestnicząc m.in. w pracach Komitetu 

Organizacyjnego 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Lublinie w 2016 roku. Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła także we wszystkich 

pracach organizacyjnych macierzystych jednostek, włączając się w prace na rzecz Zakładu, Instytutu i Wydziału, biorąc czynny udział w pokazach w ramach 

Lubelskiego Festiwalu Nauki, „Drzwi Otwartych UMCS”, Nocy Biologów, oraz wystawach fotograficznych i wystawach grzybów Puszczy Białowieskiej.  

Była cenionym dydaktykiem, opiekunem lub promotorem prac magisterskich oraz licencjackich. Na wysokim poziomie prowadziła wszystkie zajęcia 

dydaktyczne, przygotowywała autorskie programy nauczania, wykłady oraz seminaria. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w organizacji ćwiczeń 

terenowych dla różnych lat studiów biologicznych. Jej działalność dydaktyczna była wysoko oceniana zarówno przez przełożonych, jak i studentów.  

W osobie Pani Doktor Agaty Wołczańskiej żegnamy doskonałego specjalistę w zakresie mykologii oraz wychowawcę kilku pokoleń 

biologów, ale przede wszystkim dobrego człowieka.  

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w czwartek, 4 marca 2021 roku o godzinie 14.00 w kaplicy na cmentarzu w Rymanowie, ceremonia 

pochówku odbędzie się o godz. o 14.30, natomiast msza żałobna o godzinie 15.00 w kościele przy rynku w Rymanowie. 
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