
Pani Profesor Eleonora Lampart-Szczapa rozpoczęła swoją działalność naukowo-

badawczą w 1972 roku, podejmując studia doktoranckie na naszym Wydziale Technologii 

Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od samego początku Jej zainteresowania 

badawcze związane były z badaniami roślin strączkowych. W okresie realizacji pracy 

doktorskiej głównie związane były z interakcjami zachodzącymi pomiędzy białkiem pszennym 

i sojowym oraz roślinami strączkowymi i oleistymi. Promotorem Jej pracy doktorskiej, podobnie 

jak magisterskiej oraz jak zawsze podkreślała Pani Profesor Jej Mistrzem i Autorytetem był 

Pan Prof. dr hab.  Mieczysław Jankiewicz.   

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, przez krótki okres Pani Profesor 

prowadziła badania nad kwasem pangamowym, znanym też jako wit. B15, lecz bardzo szybko 

powróciła do swoich wcześniejszych zainteresowań naukowych związanych z białkami, 

głównie roślinnymi, zajmując się nasionami roślin strączkowych i oleistych, w tym szczególnie 

łubinem, z którym związana była większość Jej badań naukowych. Była entuzjastką tej rośliny, 

prowadziła kompleksowe badania w kierunku poznania właściwości funkcjonalnych nasion, 

określenia wpływu różnych procesów technologicznych na kształtowanie tych właściwości a 

także nowatorskie nad immunoreaktywnymi właściwościami nasion łubinu. Wyniki swoich 

badań wykorzystywała, jako argumenty przekonywujące o tym, że hodowane i uprawiane w 

naszym kraju nasiona niskoalkaloidowych odmian łubinu są bardzo wartościowym, choć 

niestety zbyt mało docenianym surowcem spożywczym, zwłaszcza w kontekście szeroko 

stosowanej soi. Wartym podkreślenia jest fakt, że jak dotąd w Polsce badania nad rodzimymi 

odmianami łubinu w kontekście możliwości jego wykorzystania, jako wartościowego surowca 

w produkcji żywności, w tak szerokim zakresie, prowadzone były tylko przez Panią prof. dr 

hab. Eleonorę Lampart-Szczapę. 

W latach dziewięćdziesiątych odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Mediolanie w 

Department of General Biochemistry, znanym i cenionym w Europie ośrodku naukowym 

zajmującym się badaniami białek łubinu kierowanym przez prof. Cerlettiego.  

Dorobek naukowy profesor Eleonory Lampart-Szczapy jest obszerny, zdecydowana 

większość opublikowana została w wydawnictwach naukowych, zaliczanych do grupy 

liczących się w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, ukazały się m. in. w: Food 

Chemistry, European Food Reseaerch and Technology, Journal of the Science of Food and 

Agriculture, Acta Crystallographica Section D Nioollogical Crystallograophy, Nahrung/Food, 

Journal of Food Lipids, Journal of Food Composition and Analysis, Journal of the American 

Oil Chemists' Society, Polish Journal of Environmental Studies, Zeszyty Problemowe 

Postępów Nauk Rolniczych, Żywienie Człowieka i Metabolizm, Żywność. Nauka. Technologia. 

Jakość, Acta Scientiarum Polonorum - Technologia Alimentaria.   



Pani Profesor była też wielokrotnie kierownikiem i wykonawcą projektów badawczych 

finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR, ostatni projekt SEGENMAS realizowany wspólnie z 

Instytutem Genetyki Roślin prowadziła jeszcze po przejściu na emeryturę.  

 Pani Profesor Lampart-Szczapa była niekwestionowanym krajowym i 

międzynarodowym autorytetem w dziedzinie badań nasion łubinu, wielokrotnie była 

zapraszana i uczestniczyła w konferencjach organizowanych przez International Lupin 

Association.  

Sylwetkę naukową Pani Profesor z całą pewnością ukształtowała pasja do łubinu, którą 

skutecznie nas zaraziła, obecnie w działalności naukowej Katedry Biochemii i Analizy 

Żywności łubin nadal zajmuje istotne miejsce.  

W osobie Pani Profesor straciliśmy nie tylko Naukowca, ale Osobę o ogromnej 

życzliwości i cieple jakim otaczała nas współpracowników, adeptów nauki, którzy wyrastaliśmy 

pod Jej okiem, troszczyła się o nas, mobilizowała do podejmowania wyzwań naukowych, 

wierzyła w nas i dodawała skrzydeł. 

Pani Profesor Eleonora Lampart-Szczapa na zawsze pozostanie w naszych sercach.  

Rodzinie Pani Profesor w imieniu własnym, jak i koleżanek i kolegów, współpracowników 

z „Mazowieckiej”, składam serdeczne wyrazy współczucia.  

 


