
Pożegnanie 
 

 

Dnia 23 stycznia 2017 r. po długiej i ciężkiej 

chorobie zmarła dr Alicja Buczek,  dociekliwy naukowiec 

i ceniony pedagog. 

Dr Alicja Buczek urodziła się w Giżycku 3 marca 

1962 r. Szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące 

ukończyła w miejscowości Węgorzewo na Mazurach. 

Studia podjęła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 

UMCS w latach 1980-1985 – specjalność: biologia 

środowiskowa. Egzamin magisterski złożyła w 1985 r. 

broniąc pracę pt.: „Awifauna rezerwatu Warzewo” pod 

kierunkiem prof. dr hab. Krystyna Izdebskiego.  

W kwietniu 1986 r. została zatrudniona w Zakładzie Botaniki Akademii Rolniczej w Lublinie 

na etacie technicznym, a rok później wygrała konkurs na stanowisko asystenta w tym 

Zakładzie. Od lutego 1995 r. podjęła pracę w Katedrze Ekologii Ogólnej Akademii Rolniczej 

w Lublinie na stanowisku asystenta. W 2001 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS 

w Lublinie obroniła pod kierunkiem prof. dr hab. Iwo Wojciechowskiego doktorat pt.:  

„Ekologia, występowanie i ochrona kłoci wiechowatej (L) Pohl. w środkowo-wschodniej 

Polsce”. W tym samym roku awansowała na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekologii 

Ogólnej Akademii Rolniczej w Lublinie, obecnie Zakład Ekologii Ogólnej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

W wieloletniej pracy naukowej prowadziła badania naukowe w zakresie ekologii roślin 

torfowiskowych oraz ochrony fitocenoz łąkowych i torfowiskowych. Poza pracami 

botanicznymi uczestniczyła również w pracach zespołowych, których celem była czynna 

ochrona awifauny. Była autorem i współautorem ponad sześćdziesięciu oryginalnych prac 

naukowych. Ponadto była współpracownikiem Zakładu Ornitologii PAN w Gdańsku 

(obrączkowanie ptaków), ekspertem krajowym w monitoringu siedlisk Natura 2000  

w zakresie torfowiska nakredowe, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

Oddział Lubelski oraz członkiem Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego powołanego  

w 2008 r. przez Wojewodę Lubelskiego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w celu 

wytyczenia nowych obszarów Natura 2000 w województwie lubelskim. 

W ramach obowiązków dydaktycznych prowadziła zajęcia m.in. z ekologii ogólnej, 

ochrony przyrody, botaniki, podstaw faunistyki, kształtowania i ochrony krajobrazu, 

ekorozwoju, ekologii torfowisk oraz ekologii miast. Była promotorem kilkudziesięciu prac 

dyplomowych oraz opiekunem praktyk studenckich.  
 

 

Żegnamy życzliwą, wspaniałą i bliską nam koleżankę. 

 

Pracownicy Zakładu Ekologii Ogólnej 

 


