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Pani Profesor przez 25 lat kierowała Katedrą Biologii i Botaniki Farmaceutycznej. Wśród Jej 
wielkich osiągnięć w badaniu i popularyzowaniu roślin leczniczych należy wymienić 
wprowadzenie i upowszechnienie oleju z nasion wiesiołka jako cennej substancji leczniczej, 
kosmetycznej i odżywczej oraz pionierskie prace nad właściwościami i zastosowaniem w 
ziołolecznictwie korzenia tarczycy bajkalskiej – mało wówczas znanego surowca medycyny 
chińskiej, obecnie już wymienianego w Farmakopei Europejskiej i stosowanego w 
produkowanych w Polsce lekach roślinnych. Nieocenione są zasługi Pani Profesor w 
zainicjowaniu w Katedrze kierunku badawczego związanego z ziołami Tradycyjnej Medycyny 
Chińskiej, do tej pory kontynuowanego jako specjalność tej jednostki i przedmiot kolejnych 
osiągnięć. Z inicjatywyi z poparciem Pani Profesor w zespole rozpoczęto też badania w 
dziedzinie biotechnologii roślin leczniczych, która rozwija się coraz intensywniej.  
Swoją pasję edukacyjną realizowała też jako autorka i redaktor naukowa kilku podręczników 
ziołolecznictwa, po raz pierwszy w Polsce w szerokim zakresie uwzględniających zioła 
pochodzenia azjatyckiego. Była też znana jako niestrudzona propagatorka cennych właściwości 
roślin leczniczych z Azji, w tym także ich wprowadzania do uprawy w Polsce. Jej rozległe 
kontakty naukowe przynosiły i do tej pory przynoszą owoce zespołowi naukowemu katedry w 
postaci wspólnych projektów, osiągnięć i wysokiej jakości publikacji, między innymi z 
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, 
Politechniką Wrocławską. Jej wiedza o ziołach Dalekiego Wschodu i pasja inspirowały 
współpracowników zarówno z zespołu katedry jak i z innych jednostek naukowych. Życie i 
działalność naukowa i edukacyjna Pani Profesor stały się ważną częścią historii Katedry, 
Wydziału i Uczelni, ale też całego polskiego ziołolecznictwa.  


