
 

 

Profesor Romualda Jabłońska-Ceglarek 

Pani Profesor urodziła się 6 stycznia 1939 r. w Józefowie.  

Studia magisterskie ukończyła w 1961 r. w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie. 

Stopień doktora nauk ogrodniczych uzyskała w 1970 r. w Akademii Rolniczej w 

Szczecinie. 

W 1978 r. podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Rolniczo-

Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) na 

nowo powołanym Wydziale Rolniczym (obecnie Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o 

Zwierzętach), którego była współtwórcą. W roku 1979 uzyskała stopień naukowy 

doktora habilitowanego w SGGW w Warszawie. Tytuł profesora uzyskała w 1986 r.,  

a profesora zwyczajnego w 1991 r.  

Całe życie zawodowe Pani Profesor Romualdy Jabłońskiej-Ceglarek związane było 

z rolnictwem, a większa jego część z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym  

w Siedlcach.  

W latach 1980-1981 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Rolniczego. W kadencji 

1984-1987 była Prorektorem ds. Nauki i Wydawnictw, a w latach 1993-1999 przez 

dwie kadencje pełniła funkcję Dziekana Wydziału Rolniczego. Była członkiem Rady 

Głównej Szkolnictwa Wyższego. Z działalnością organizacyjną Pani Profesor 

związane są liczące się osiągnięcia, w tym nadanie ówczesnemu Wydziałowi 

Rolniczemu rangi akademickiej, poprzez uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia 

doktora i doktora habilitowanego, co umożliwiło w 1999 roku awans Wyższej Szkoły 

Rolniczo-Pedagogicznej do Akademii Podlaskiej.  

Działalność naukowa prof. dr hab. Romualdy Jabłońskiej Ceglarek była 

wszechstronna, bogata i owocna. Zainteresowania badawcze Pani Profesor, od 



początku jej działalności naukowej, były nakierowane na zagadnienia ekologiczne w 

produkcji rolniczej. Pozostawiony przez Panią Profesor dorobek naukowy jest 

imponujący nie tylko w sensie ilościowym ale przede wszystkim w sensie 

jakościowym. Składają się na niego 424 publikacje w czasopismach 

międzynarodowych i krajowych. Pani Profesor była również wielkim popularyzatorem 

wiedzy, o czym świadczy wydanych 19 podręczników i skryptów oraz 89 artykułów 

popularno-naukowych. 

Dzięki Pani Profesor, Jej wizji przyszłości nauki, dużemu osobistemu zaangażowaniu  

w rozwój naukowy powierzonych jej młodych ludzi, a także konsekwencji w dążeniu 

do celu, w Siedleckiej Uczelni powstała licząca się w kraju szkoła naukowa 

warzywników kierowana przez Panią Profesor. Z wypromowanych przez Panią 

Profesor 8 doktorów 4 osiągnęło stopnie doktora habilitowanego, a 3 tytuły profesora. 

Pani Profesor była recenzentem wniosków o nominacje profesorskie, rozpraw 

habilitacyjnych i doktorskich w wielu polskich ośrodkach akademickich. Przez ponad 

30 lat pracy w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach z wielkim 

zaangażowaniem przekazywała studentom swoją wiedzę i doświadczenie. Pod 

kierunkiem Pani Profesor 51 inżynierów i 233 magistrów Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego napisało prace inżynierskie i magisterskie. 

Prof. dr hab. Romualda Jabłońska-Ceglarek była aktywnym członkiem różnych 

towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym The Potato Association of 

America, Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk 

Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, Polskiego 

Towarzystwa Gleboznawczego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Ogrodnictwa. W 1999 r. uzyskała certyfikat International Biografical Centre z 

Cambrige w zakresie ogrodnictwa i w tym samym roku została umieszczona na 

prestiżowej liście International of Professional and Business Women. 

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Profesor Romualda Jabłońska-

Ceglarek była wielokrotnie nagradzana Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego i Nagrodami JM Rektora. Odznaczona została odznaczeniami 

państwowymi i resortowymi, w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 

Zasłużony dla Rolnictwa. 

Społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  

z wielkim żalem żegna Panią Profesor.  

 


