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Profesor dr hab. Regina Osiecka wszystkie tytuły 
i  stopnie naukowe uzyskała w  Uniwersytecie Łódz-
kim, na Wydziale, obecnie – Biologii i Ochrony Śro-
dowiska, wcześniej – Biologii i Nauk o Ziemi: 1971 
–  magister biologii; 1978 – doktor nauk przyrodni-
czych; 1993 – doktor habilitowany nauk przyrodniczych; 
2006 – profesor tytularny nauk biologicznych. Od 2007 r. 
prof. Osiecka była kierownikiem Pracowni Cytogenetyki w ówczesnej Ka-
tedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, na 
Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Wcze-
śniej, kilka lat, była kierownikiem Zakładu Cytologii i Cytochemii Roślin, 
na którym to stanowisku zastąpiła prof. dr hab. Marię Olszewską. Na rzecz 
swojej macierzystej uczelni pracowała ponad 44 lata.  

Profesor Osiecka w  roku 1971 została zatrudniona w  Katedrze Anato-
mii i  Cytologii Roślin. Od tego czasu stopniowo poszerzała swoją wiedzę 
i warsztat naukowy w dziedzinie cytogenetyki, zdobywając kolejne stopnie 
i  tytuły naukowe. W  latach 1981–1993 prowadziła badania nad mechani-
zmami regulacji i  rolą endomitotycznej replikacji DNA u  roślin, a następ-
nie nad mechanizmami mutagenezy chemicznej. Wysoka ocena Jej dokonań 
w tym zakresie znalazła swoje odzwierciedlenie w zaproszeniu prof. Osiec-
kiej do udziału w badaniach International Programme on Chemical Safety 
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sponsorowanych przez United Nations Environmental Programme, Inter-
national Labour Organization i World Health Organization. 

Jest autorką  lub współautorką  ponad pięćdziesięciu oryginalnych prac na-
ukowych, trzech rozdziałów w podręczniku akademickim, jednego skryptu 
i siedemdziesięciu dwóch referatów oraz komunikatów na zjazdach i konfe-
rencjach naukowych. Swój dorobek naukowy publikowała w wysoko cenio-
nych, międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak: „Canadian 
Journal of Physiology and Pharmacology”, „Drug Development Research”, 
„Acta Toxicologica”, „Plant Physiology and Biochemistry”, „Journal of Phar-
maceutical and Biomedical Analysis”, „European Journal of Inorganic Che-
mistry”, „Mutation Research – Fundamental and Molecular Mechanisms of 
Mutagenesis”, „Journal of Applied Genetics”, „Mutation Research”, „Journal 
of Inorganic Biochemistry”.   

Do najważniejszych osiągnięć naukowych prof. Osieckiej należy zaliczyć:
• pionierskie badania nad mutagenicznością toksyn sinicowych, pochodzą-

cych z zakwitów w zbiornikach zaporowych, 
• udział w International Programme of Chemical Safety,
• cytogenetyczne badania wpływu herbicydów i  fungicydów na rośliny 

wyższe, 
• cytogenetyczne badania nad wpływem związków fosfonowych na ko-

mórki roślinne, 
• cytochemiczne, cytogenetyczne i molekularne badania nad potencjalną 

aktywnością przeciwnowotworową nowych kompleksów cis- i transpla-
tyny, które w istotny sposób wzbogaciły wiedzę na temat nowych terapii 
przeciwnowotworowych.  

W czasie swojej kariery naukowej prof. Osiecka wraz ze swoim zespołem re-
alizowała badania w  ramach kilku grantów finansowanych przez MNiSW 
oraz wielu grantów z funduszu badań własnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Prowadziła bardzo aktywną działalność dydaktyczno-wychowawczą i orga-
nizacyjną. Oprócz wykładów kursowych nt. Genetyki ogólnej, Reakcji roślin na 
czynniki stresu środowiskowego oraz Podstaw cytogenetyki dla studentów studiów 
stacjonarnych, prof. Osiecka prowadziła wykłady monograficzne pt. Podsta-
wy cytogenetyki, Cytogenetyka roślin, Mechanizmy mutagenezy oraz liczne zaję-
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cia seminaryjne ze studentami studiów stacjonarnych i zaocznych. Była też 
wykładowcą studiów podyplomowych.

Profesor Osiecka była promotorem ponad sześćdziesięciu prac magisterskich 
na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych oraz dwóch prac dyplomo-
wych w ramach studiów podyplomowych. Jedna z prac magisterskich wyko-
nanych pod Jej kierunkiem (praca dr Beaty Kośmider) została wyróżniona 
w 2000 r. nagrodą w konkursie Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody. 
Profesor Osiecka wypromowała czterech doktorów. 

Odgrywała ważną rolę w życiu akademickim Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, pełniąc funkcje: 
• prodziekana Wydziału BiOŚ UŁ ds. studenckich na kierunku biolo-

gicznym,
• kierownika Zakładu Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin, 
• kierownika Pracowni Cytogenetyki w Katedrze Genetyki Ogólnej, Bio-

logii Molekularnej i Biotechnologii Roślin,
• członka Komisji Mikrobiologiczno-Fizjologicznej ds. Przewodów Dok-

torskich na Wydziale BiOŚ UŁ,
• wielokrotnie przewodniczącej lub członka komisji magisterskich na stu-

diach stacjonarnych i zaocznych Wydziału BiOŚ UŁ,
• wielokrotnie recenzenta prac magisterskich na studiach stacjonarnych 

i zaocznych Wydziału BiOŚ UŁ, 
• koordynatora specjalności genetycznej na Wydziale BiOŚ UŁ,
• wieloletniego członka Rady Naukowej specjalności genetycznej na Wy-

dziale BiOŚ UŁ.

Działalność organizacyjna prof. Osieckiej nie ograniczała się tylko do macie-
rzystej Uczelni. Była:
• członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego – w latach 1999–2001 

Przewodniczącą Łódzkiego Oddziału PTG,
• członkiem Europejskiego Towarzystwa Mutagenezy Środowiskowej,
• członkiem Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki,
• członkiem Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików,
• członkiem Centrum Naukowo-Badawczego Ekohydrologii UŁ,
• recenzentem prac dla redakcji Postępów Biologii Komórki i Wydawnic-

twa Uniwersytetu Śląskiego.
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Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. Osieckiej była wy-
różniana: 
• indywidualnymi i zespołowymi nagrodami naukowymi i dydaktycznymi 

JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,
• dwukrotnie nagrodą naukową JM Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi,
• zespołową nagrodą naukową Ministra Zdrowia RP,
• nagrodą naukową Polskiego Towarzystwa Genetycznego,
• Nagrodą Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Ponadto prof. Osiecka otrzymała Złotą Odznakę Uniwersytetu Łódzkiego, 
Medal „UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce” oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Oprac. dr hab. Renata Kontek, prof. UŁ


