
Pani Profesor Barbara Wachowicz urodziła się 29 wrze-
śnia 1942 r. w Zieleniewicach. Przebieg pracy zawodo-
wej Pani Profesor, a  także Jej kariera naukowa zwią-
zane są w  całości z  Wydziałem Biologii i  Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Profesor 
Wachowicz w roku 1965 ukończyła studia magisterskie 
w zakresie biochemii na Wydziale Biologii i Nauk o Zie-
mi UŁ. Promotorem Jej pracy magisterskiej był profesor dr hab. Antoni Dmo-
chowski. W roku 1972 Pani Profesor obroniła pracę doktorską przygotowaną 
pod kierunkiem profesora dr. hab. Tadeusza Krajewskiego. Stopień doktora ha-
bilitowanego w zakresie biochemii otrzymała w 1987 r. Pracę zawodową rozpo-
częła od etatu asystenta na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (1965–1966). 
Następnie pracowała w Katedrze Biochemii na stanowisku starszego asystenta 
(1966–1972), adiunkta (1972–1988), docenta (1988–1990), profesora nadzwy-
czajnego UŁ (1990–1998) i profesora zwyczajnego (1998–2014). Pani Profesor 
Wachowicz była prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi UŁ w latach 1990–1993 oraz kierownikiem Katedry Biochemii Ogól-
nej w latach 1999–2012. Była także członkiem Wydziałowej Komisji ds. Na-
gród UŁ (1999–2011) oraz członkiem Rady Bibliotecznej UŁ (1993–1996). 

Pani Profesor Barbara Wachowicz w czasie swej długoletniej pracy na Uni-
wersytecie Łódzkim badała m.in. mechanizmy antyoksydacyjnego działania 
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związków roślinnych na płytki krwi i hemostazę, a  także biomarkery stre-
su oksydacyjnego. Przedmiotem Jej naukowych zainteresowań była ponad-
to rola płytek krwi w chorobach psychicznych i neurologicznych. Do najważ-
niejszych dokonań naukowych Pani Profesor Wachowicz należy wyjaśnienie 
roli reaktywnych form tlenu i azotu w procesie hemostazy i w funkcjonowa-
niu płytek krwi, zbadanie mechanizmów działania wybranych związków po-
chodzenia roślinnego na aktywację płytek krwi oraz poznanie przebiegu pro-
cesu apoptozy w płytkach krwi. 

Profesor Barbara Wachowicz wypromowała siedmiu doktorów i pełniła funkcję 
recenzenta w 27 przewodach doktorskich. Ponadto była recenzentem w trzech 
postępowaniach o nadanie tytułu profesora i w dwóch postępowaniach o na-
danie stopnia doktora habilitowanego. Jej dorobek naukowy obejmuje około 
330 pozycji, w znakomitej większości opublikowanych w czasopismach anglo- 
języcznych. Pani Profesor prowadziła bardzo szeroką współpracę z  innymi 
ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza krajem, m.in. z Friedrich-Schiller
-Universität w Jenie, Uniwersytetem w Oslo, University of Cambridge, Kings 
College of London oraz Uniwersytetem w Bergen. W latach 2007–2013 była 
współwykonawcą projektu WROVASC Zintegrowane Centrum Medycyny 
Sercowo-Naczyniowej, współfinansowanego przez Unię Europejską. 

Pani Profesor Barbara Wachowicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bio-
chemicznego od 1968 r., Towarzystwa Biologii Komórki od 1996 r. i Łódz-
kiego Towarzystwa Naukowego od 1998 r. Była wielokrotnie nagradzana za 
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, m.in. Złotą Odznaką UŁ (1986), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1986), Medalem „Uniwersytet Łódzki w Służbie Społe-
czeństwu i Nauce” (1995), Medalem KEN (1996) oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (2003).
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