
 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr hab. Jolanty Napiórkowskiej 

– Kowalik, emerytowanego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zasłużonego 

pracownika nauki, cenionego nauczyciela akademickiego. Pani Profesor zmarła 21 maja 2017 

roku, a uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 maja br., na lubelskim cmentarzu przy ulicy 

Lipowej. 

 

 

Pani dr hab. Jolanta Napiórkowska- Kowalik, prof. nadzw. UP urodziła się 17 

września 1939 roku w Warszawie. Była absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tytuł zawodowy magistra biologii 

otrzymała w 1962 roku. Jej kariera  zawodowa związana była wyłącznie z Uniwersytetem 

Przyrodniczym w Lublinie.  Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w 1967 roku 

podejmując pracę w Katedrze Ochrony Roślin, znanej później jako Katedra Entomologii. 

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie entomologii stosowanej uzyskała w 

1974 roku, a doktora habilitowanego w 1996 roku. W 2002 roku awansowała na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego UP w Lublinie.  

Pani Profesor była entomologiem, znanym i cenionym lepidopterologiem. Jej 

zainteresowania naukowe dotyczyły zagadnień biologicznych i ekologicznych z zakresu 

entomologii stosowanej. Pracowała  nad bionomią i ekologią wielu gatunków motyli z 

rodziny sówkowatych (Noctuidae) występujących w agrocenozach; prowadziła też badania 

nad fauną motyli terenów miejskich oraz nad entomofauną zimująca na pniach drzew 

owocowych. Zdecydowaną większość Jej dorobku naukowego stanowią wyniki badań nad 

sówkami, które były także przedmiotem Jej rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej. Pani 

Profesor opublikowała około 60 prac naukowych. Wyniki swoich badań chętnie prezentowała 

uczestnicząc w licznych sympozjach, warsztatach, konferencjach krajowych i zagranicznych.   

Pani Profesor była doświadczonym nauczycielem akademickim. Dydaktyką 

zajmowała się 42 lata, uczestnicząc we wszystkich formach nauczania studentów (wykłady, 

ćwiczenia, seminaria, prace inżynierskie i magisterskie). Z wielką pasją przekazywała swoją 

rozległą wiedzę studentom naszej Uczelni studiującym na Wydziale Ogrodnictwa i 

Architektury Krajobrazu, Wydziale Agrobionżynierii oraz na  Wydziale Biologii i Hodowli 

Zwierząt. Pani Profesor była recenzentem rozpraw doktorskich oraz wielokrotnie 

uczestniczyła w Komisjach Wydziałowych nadzorujących przewody doktorskie. Rezultatem 



Jej pracy dydaktycznej było wypromowanie doktoranta oraz 40 magistrów i inżynierów. 

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie p. Profesor przy opracowywaniu programów 

wykładów i ćwiczeń nowo wdrażanych przedmiotów na studiach. Aktywnie uczestniczyła też 

w procesie doskonalenia procesu nauczania. Z Jej inicjatywy i przy Jej udziale przygotowany 

został zeszyt do ćwiczeń z entomologii stosowanej.  

Pani Profesor była długoletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. 

Szczególną aktywność wykazała działając w Sekcji Lepidopterologicznej tego towarzystwa. 

Brała aktywny udział we wszystkich zjazdach PTE, poczynając od 1970 roku oraz w 

kilkunastu sympozjach Sekcji Lepidopterologicznej. W latach 1971-1980 była sekretarzem 

Oddziału Lubelskiego PTE, a w okresie 1980-1986 pełniła z ogromnym zaangażowaniem 

funkcję przewodniczącej tego oddziału. W ocenie władz Głównego Zarządu PTE, Oddział 

Lubelski PTE należał wówczas do wyróżniających się oddziałów w kraju. Pani Profesor, w 

uznaniu zasług dla Polskiego Towarzystwa Entomologicznego została wyróżniona Medalem 

za Zasługi dla PTE (1998) oraz Złotą Odznaką PTE (2004). Za działalność naukową i 

dydaktyczną odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi (1987) i Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej (1995). 

Pani Profesor była oddana swojemu powołaniu, kochała i celebrowała swoją pracę. 

Troszczyła się o swoich dyplomantów i doktoranta, a troska ta przekraczała obowiązki 

opiekuna i promotora. Kochała książki, z pasją je gromadziła i studiowała. Posiadała 

szeroką wiedzę entomologiczną, którą chętnie dzieliła się z innymi. Szanowała takie 

wartości jak rodzina, tradycja, patriotyzm i lojalność koleżeńska. Była dobrym i 

szlachetnym człowiekiem, o wielkiej kulturze osobistej. Taką pozostanie w naszej 

pamięci. 
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