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2.2.7.1.3.3. 

       K a z i m i  e r a 
   * 2.02.1930   Zofijówka        

                       k./ Zaleszczyk 

 

m. Romuald Wojciechowicz 

   *  9.08.1928   Borsuki 

   + 5.07.1994    Ścinawa 

 2.2.7.1.3.              Halina 

      Wojciechowicz 

* 4.03.1952 Budziechów 
 

m. Józef  Grajeta 

* 8.02.1953 Walim 

 

          F i l i p  

         Grajeta 
*10.05.1982 Wrocław 

          A n n a 

          Grajeta 
*10.05.1983 Wrocław 

              Urszula 

        Wojciechowicz 

*12.03.1953 Budziechów 
 

m. Waldemar Dąbrowski 

* 8.05.1958 Wrocław 

                Jerzy 

        Wojciechowicz 

*26.07.1956   Wrocław 

 

ż.  Małgorzata  z d. Kraft 

*  1.05.1962   Ścinawa 

             Bogusław 

        Wojciechowicz 

*  5.12.1962  Ścinawa 

 

ż. Małgorzata  z d.      

                       Kuśmierek 

* 12.04.1963  Wołów 

       Katarzyna     

  Wojciechowicz 

*17.02.1986 Brzeg 

                    Dolny 

         Paulina   

  Wojciechowicz 

*21.02.1989 Brzeg 

                    Dolny 

 

2.2.7.1.3.3; Woj. 



Halina Grajeta  z d. Wojciechowicz,  ur. 4. 03. 1952 r.  

w Budziechowie  woj. Lubuskie, c. Kazimiery i Romualda. 

Absolwentka Liceum Medycznego Pielęgniarstwa ( 1971 r.). 

Podjęła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii 

Medycznej we Wrocławiu, który ukończyła na kierunku 

Analityka Farmaceutyczna  i w 1976 r. uzyskała  stopień 

magistra farmacji. 

Pracę zawodową rozpoczęła w październiku 1976 r. na 

stanowisku asystenta stażysty w Katedrze i Zakładzie 

Bromatologii AM we Wrocławiu. Po zakończeniu rocznego 

stażu , jako asystent uzyskuje w 1980 r. I stopień 

specjalizacji z zakresu analityki farmaceutycznej, następnie 

21 listopada 1985 r. , na podstawie rozprawy doktorskiej pt. 

Badania zawartości arsenu w roślinnych produktach 

spożywczych i w całodziennych posiłkach, uzyskuje stopień 

naukowy  doktora nauk farmaceutycznych. 

W marcu 1986 r. obejmuje stanowisko adiunkta w Katedrze i 

Zakładzie Bromatologii, a w czerwcu 2002 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej p.t. Wpływ 

wybranych produktów pochodzenia roślinnego na gospodarkę lipidową szczurów w zależności 

od składu diet doświadczalnych, otrzymuje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

farmaceutycznych. 

Działalność naukowa dr hab. Haliny Grajety  zawiera się – do chwili powstania niniejszego 

biogramu (11.`05) – w 50 opublikowanych pracach w czasopismach fachowych krajowych i 

zagranicznych, 13 opracowaniach dotąd nie opublikowanych,  44 komunikatach naukowych na 

sympozjach i zjazdach, a także w udziale w tematach badawczych związanych - z ochroną roślin, 

- z zapobieganiem skutkom skażeń środowiska człowieka, - z problemami dotyczącymi 

żywności oraz żywienia człowieka, i in. 

Jest czynnym członkiem towarzystw naukowych: - Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, - 

Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (w latach 1987 – 1996 sekretarz Towarzystwa), - 

Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz członkiem 

Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 

Prowadzi także działalność dydaktyczną i organizacyjną na Akademii Medycznej we 

Wrocławiu: 

- wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Analityki 

Medycznej, 

- jest współautorem programu ćwiczeń z bromatologii, oraz skryptu do tego przedmiotu, 

- zorganizowała Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii, 

- jest członkiem Komisji Wydziałowych, 

- pod jej kierunkiem wykonano 27  prac magisterskich. 

Otrzymała 3 indywidualne i 6 zespołowych nagród rektorskich za pracę naukową.                

Została wyróżniona nagrodą naukową Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego za najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna w 1998 r. 

W Radzie Wydziału Farmaceutycznego na kadencję władz uczelni w latach 2005 - 08, pełni 

funkcję prodziekana ds. studenckich. 

 

Za całokształt pracy pedagogicznej została w r. 1999 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 

 
Opracowano na podstawie c.v. dr hab. Haliny Grajety  z dn.. 10.11.`05. 


