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Prof. zw. dr hab. Andrzej Witold Sadowski 

14.02.1931 – 23.06.2014 

 

 

Wspomnienie Profesora Andrzeja Witolda Sadowskiego 

 

Profesor Andrzej Witold Sadowski – doktor habilitowany nauk rolniczych  

w zakresie ogrodnictwa – sadownictwa, emerytowany profesor zwyczajny Katedry 

Sadownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor honoris 

causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor honoris causa 

Uniwersytetu im. św. Stefana w Gödöllö na Węgrzech. 

Życie Profesora przebiegało w burzliwym i trudnym XX wieku i wymagało hartu 

ducha i zdecydowanej postawy moralnej, aby przejść przez kolejne jego okresy. Urodził 

się 14 lutego 1931 roku w Warszawie. Po maturze, w 1949 r. rozpoczął studia na 

Wydziale Ogrodniczym SGGW. Dyplom inżyniera ogrodnika uzyskał w 1953 r.,  

a magistra – w 1954 r. Będąc na kursie magisterskim pracował już jako asystent  

w Katedrze Sadownictwa SGGW, co było niewątpliwie wielkim wyróżnieniem dla 

studenta. Po ukończeniu studiów pracował przez dwa lata jako agronom w Zespole PGR 
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w Starej Wsi k. Grójca. W 1956 r. został skierowany na aspiranturę do Akademii 

Rolniczej im. Timiriaziewa w Moskwie, gdzie w 1960 r. uzyskał stopień kandydata nauk 

rolniczych. Po powrocie do Polski ponownie podjął pracę w Katedrze Sadownictwa 

SGGW, kolejno jako adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny. 

Stopień docenta nauk rolniczych uzyskał w 1968 r., a tytuł profesora w 1980 r. W 2001 r. 

otrzymał tytuł doktora honoris causa nadany przez Uniwersytet im. św. Stefana  

w Gödöllö na Węgrzech oraz przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie (fot. 1, 2). W trakcie pracy w SGGW pełnił funkcję prodziekana Wydziału 

Ogrodniczego w roku akademickim 1974/1975 oraz dziekana Wydziału przez dwie 

kadencje, tj. w latach 1978-1984, a także funkcję kierownika Katedry Sadownictwa  

w latach 1984-1997. Na przełomie 1960 i 1961 odbył staż naukowy w Rutgers University 

(USA). W latach 1975-1978 pracował jako profesor w Colegio de Postgraduados  

w Chapingo, w Meksyku. Szybką i błyskotliwą karierę naukową Prof. A. Sadowski 

zawdzięczał nie tylko szerokim kontaktom międzynarodowym, lecz także swoim 

nieprzeciętnym zdolnościom oraz wręcz benedyktyńskiej pracowitości. 

 

  
Fot. 1-2. Uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi dr hab. Andrzejowi 

Sadowskiemu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 
Duży wpływ na ukształtowanie osobowości Profesora Andrzeja Sadowskiego 

wywarł Jego nauczyciel – prof. Szczepan A. Pieniążek. Praca pod kierunkiem tego 

wybitnego specjalisty dała Profesorowi Sadowskiemu nie tylko doskonałe przygotowanie 

metodyczne i znajomość sadownictwa, ale uczyniła go otwartym na wszystko co nowe, 

zainspirowała i dała odwagę do podejmowania nowych kierunków badawczych, a także 

nauczyła rzetelności i pracy w zespole. Posiadając osobiste uzdolnienia, niezwykły zapał 

do pracy i bogate doświadczenia wyniesione z kontaktów międzynarodowych, Profesor 

Sadowski podejmował szereg oryginalnych tematów badawczych, których realizacja 

miała duże znaczenie poznawcze i praktyczne. Jego autorytet naukowy oraz społeczne 

podejście do współpracy międzynarodowej i wielkie osobiste zaangażowanie w tym 

zakresie uczyniły Profesora Ambasadorem polskiego sadownictwa.  

Uprzywilejowane miejsce w pracy badawczej Profesora Sadowskiego miało 

kompleksowe ujęcie odżywiania mineralnego roślin sadowniczych w powiązaniu  

z rozmieszczeniem systemu korzeniowego drzew. Z właściwym sobie zaangażowaniem 
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zajmował się także przyczynami występowania niektórych chorób fizjologicznych jabłek 

oraz oceną przydatności różnych podkładek i systemów intensywnej uprawy jabłoni. Po 

przejściu na emeryturę pasjonował się innowacyjnym podejściem do formowania koron 

młodych jabłoni ‘Rubin’, z uszczykiwaniem pobudzającym pędy do rozgałęzienia się, co 

zwiększało ich produktywność. Wyniki pracy eksperymentalnej wykreowały Profesora na 

wybitnego specjalistę w zakresie nawożenia i zmian biochemicznych zachodzących na 

styku środowisko glebowe i roślina, uznanego eksperta w kraju i zagranicą. Efektem 

pracy badawczej jest autorstwo lub współautorstwo 135 oryginalnych artykułów i 97 

komunikatów naukowych, 6 podręczników lub poradników i 130 publikacji 

popularnonaukowych. Badania i opublikowane wyniki były najczęściej pracami 

pionierskimi, otwierającymi nowe kierunki i inspirującymi wielu badaczy. Przy takim 

podejściu do pracy twórczej uzyskiwane przez Profesora wyniki cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem, a Jego prace były publikowane w renomowanych czasopismach 

krajowych i zagranicznych.  

Profesor Sadowski skupiał wokół siebie grupę młodych pracowników naukowych 

i doktorantów, którym – poza ukierunkowaniem pod względem naukowym – ułatwiał 

kontakty krajowe i zagraniczne, pozyskiwanie funduszy na badania oraz sympozja  

i konferencje w wiodących jednostkach badawczych na świecie. Kładł również duży 

nacisk na stworzenie własnej „szkoły badawczej” promując ośmiu doktorów, którymi są: 

Kazimierz Ścibisz (1975), Ewa Jadczuk (1980), Jolanta Ciesielska (1984), Kazimierz 

Tomala (1987), Mahmud Baghdadi (1991), Dariusz Wrona (1998), Adam Słowiński 

(2000) i Jacek Lewko (2005). Troje jego współpracowników uzyskało stopień doktora 

habilitowanego, a dwoje z nich odebrało z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie.  

W czasie pełnienia funkcji dziekana położył równie wielkie zasługi w promowaniu 

samodzielnych pracowników naukowych Wydziału. Był także recenzentem wielu 

rozpraw doktorskich i prac habilitacyjnych oraz dorobku w postępowaniach o nadanie 

tytułu profesora oraz tytułu doktora honoris causa, a także opinii o powołaniu na 

stanowiska docenta i profesora, które wykonywał na zlecenie prawie wszystkich uczelni 

rolniczych w Polsce oraz Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (obecnie Instytutu 

Ogrodnictwa) w Skierniewicach.  

Współpracownicy Profesora Sadowskiego już wypracowali sobie mocne pozycje  

w międzynarodowym środowisku naukowym. Profesor stwarzał możliwie najlepsze 

warunki do samodzielnego rozwoju. Charakteryzowała Go łatwość pracy w zespołach,  

w tym międzynarodowych, otwartość na nowe wyzwania naukowe oraz solidna wiedza  

o najnowszych osiągnięciach w nauce światowej. Umiejętności te zaowocowały 

współpracą z renomowanymi ośrodkami badawczymi na świecie. Dzięki tym kontaktom 

wielu młodych adeptów nauki oraz studentów mogło odbyć staże w USA, Kanadzie, 

Meksyku i Europie Zachodniej, zapoznać się tam z najnowszymi osiągnięciami  

i metodami. Szczycę się tym, że jestem jednym z wychowanków Profesora. 

Profesor Andrzej Sadowski wykształcił i wychował także liczne grono studentów. 

Pod Jego kierunkiem wykonano niemal 80 prac magisterskich, w tym 5 prac 

magisterskich w College Postgraduates w Chapingo (Meksyk). Zawsze stawiał na 

młodych i zdolnych. Był zwolennikiem praktyki zawodowej studentów. Powodowany 

wielką troską o rozwój polskiego sadownictwa delegował studentów na kilkumiesięczne 
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praktyki zawodowe do dobrych gospodarstw sadowniczych w Niemczech, Szwajcarii  

i Kanadzie. Był niestrudzenie zaangażowany w rozwój Sadu Doświadczalnego  

w Wilanowie, który służy praktycznemu nauczaniu zawodu sadownika. 

Uczestniczył w licznych kongresach i konferencjach międzynarodowych. Był 

także organizatorem lub współorganizatorem 5 sympozjów i konferencji 

międzynarodowych w SGGW. Ostatnio wniósł nieoceniony wkład w zorganizowanie 

Thirteen EUCARPIA Symposium on Fruit Breeding and Genetics, które odbyło się w 

SGGW w dniach 11-15 września 2011 r. (fot. 3-6).  

 

  

Fot. 3-4. Prof. A. Sadowski z uczestnikami sympozjum u zaprzyjaźnionych 

sadowników… 

 

  

Fot. 5-6. …i szkółkarzy, a także w czasie uroczystej kolacji (z prof. S. Sansavinim) 

 

W swojej działalności naukowej był zwolennikiem szerokiej współpracy 

międzynarodowej, w którą szczególnie angażował partnerów z Białorusi, Litwy, Łotwy, 

Estonii, Rosji i Węgier. Byłem uczestnikiem takich spotkań i mogę stwierdzić, że dzięki 

atmosferze stwarzanej przez Profesora, charakteryzowały się one ożywioną, twórczą 

dyskusją, współpartnerstwem wszystkich uczestników i życzliwą sugestią kierunku 

postępu i badań w zakresie nawożenia roślin sadowniczych. Odpowiadając na 

zapotrzebowanie zarówno ze strony nauki, jak i praktyki, w latach 1986-1990 podjął się 

funkcji koordynatora programu resortowego „Racjonalizacja nawożenia i zwiększenie 

produktywności roślin sadowniczych”. Profesor skupił wokół siebie grupę 

kompetentnych badaczy zainteresowanych problematyką nawożenia. W rezultacie 
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pięcioletniej pracy zespołowej doprowadził do weryfikacji obowiązujących liczb 

granicznych i dawek zalecanych w nawożeniu sadów utrwalając jednocześnie potrzebę 

kontrolowanego nawożenia sadów. W latach 1994–2001 był także koordynatorem 

programów realizowanych wspólnie z Białoruskim Instytutem Sadownictwa i 

Uniwersytetem Ogrodnictwa i Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie. Przez 9 lat 

(1990-1998) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Sadowniczej 

Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych; w tym czasie walnie przyczynił 

się do zaktywizowania Sekcji i jej Grup Roboczych. 

Prawie 50-letni okres pracy badawczej i dydaktycznej, bardzo duże doświadczenie 

zawodowe i znakomite osiągnięcia naukowe, jakimi legitymował się Profesor, 

upoważniały do uznania Go wybitnym nauczycielem akademickim i doskonałym 

organizatorem przedsięwzięć naukowych. Jako student poznałem Profesora pod koniec lat 

70. XX w. Wtedy zaimponował mi wszechstronną znajomością realiów praktyki 

sadowniczej, a później – jako doktorant – podziwiałem jego umiejętność przewidywania 

istotnych w przyszłości problemów badawczych oraz zdolność syntetycznego i trafnego 

formułowania tez i wniosków. Wielokrotnie w pomysłach naukowych wyprzedzał 

aktualne potrzeby nauki i praktyki. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywał 

studentom na różnych wydziałach i kierunkach studiów, w tym studentom zagranicznym. 

Z tej „skarbnicy wiedzy i doświadczenia” jeszcze w czerwcu 2014 r. korzystali 

magistranci i doktoranci zarówno naszej Katedry, jak i zagraniczni studenci 

przyjeżdżający na studia do SGGW w ramach programu ERASMUS (fot. 7). Korzystali 

też sadownicy-praktycy, między innymi w corocznych spotkaniach z Profesorem w czasie 

Dnia Otwartego Sadu Doświadczalnego SGGW w Wilanowie (fot. 8, 9), a także dzieci 

(fot. 10). Duże osiągnięcia Profesora w upowszechnianiu wiedzy sadowniczej wynikały z 

faktu, że Jego prace eksperymentalne miały charakter zarówno poznawczy jak i 

aplikacyjny, pozwalający na bezpośrednie ich zastosowanie w praktyce.  

 

  

Fot. 7. Prof. A. Sadowski ze studentami zagranicznymi w sadzie w Wilanowie 
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Fot. 8-9. Profesor prezentuje sadownikom doświadczenia prowadzone w Wilanowie  

 

 

Fot. 10. Profesor z dziećmi w wilanowskim sadzie 
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Działalność Prof. dr hab. Andrzeja Sadowskiego jako badacza, nauczyciela 

akademickiego, organizatora życia naukowego na uczelni, wychowawcy młodych kadr 

naukowych, a także jako propagatora nowoczesności w sadownictwie była doceniana  

i honorowana. Otrzymał nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki  

– indywidualną III stopnia za pracę habilitacyjną oraz zespołową II stopnia za działalność 

dydaktyczną, a także liczne nagrody JM Rektora SGGW. Był odznaczony Złotym 

Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też złotą 

odznakę „Za zasługi dla SGGW”. Dowodem najwyższego uznania jest jednak pamięć, 

jaką zachowują o nim Jego uczniowie jako o nauczycielu akademickim o dużej wiedzy  

i praktycznym doświadczeniu oraz życzliwości dla studentów. Przykładem głębokiego 

szacunku ze strony absolwentów był zorganizowany w roku 2006 wieczór wspomnień  

z Prof. Sadowskim (fot. 11). Okazją do tego spotkania w Belsku Dużym k. Grójca były 

75. urodziny Profesora. W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób, w różnym wieku, 

zatrudnionych w różnych instytucjach, a przede wszystkim ci, którzy zdobytą na Uczelni 

wiedzę wdrażają do praktyki we własnych gospodarstwach. W uroczystym, odświętnym 

nastroju, z uśmiechami i życzliwością było „100 lat” dla zasłużonego Profesora – nie 

tylko nauczyciela wielu pokoleń sadowników, lecz także wielkiego, skromnego 

Człowieka, od którego można uczyć się nie tylko sadownictwa, lecz także pokory i 

szacunku dla przyrody. Były też życzenia, kwiaty (fot. 12), upominki, podziękowania i 

wspomnienia. Okazją do podobnego spotkania, tym razem w Wilanowie, były 80. 

urodziny Profesora (fot. 13, 14). 

 

 

Fot. 11. W imieniu organizatorów dostojnego Jubilata powitał 

mgr W. Trojanowski(absolwent Wydziału Ogrodniczego SGGW) 
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Fot. 12. Życzenia i kwiaty od współpracowników z Katedry 

 

Fot. 13. Jubilat w otoczeniu rodziny przybyłej do Wilanowa  
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Fot. 14. „100 lat”  z okazji 80. urodzin Profesora (Wilanów) 

 

Zainteresowania Profesora nie skupiały się jedynie na działalności naukowej. 
Potrafił doceniać piękno przyrody, spędzając wakacje na trasach turystycznych nie tylko 
naszego kraju. Jego pasją były wędrówki górskie, obcowanie z przyrodą, odkrywanie 
pięknych miejsc pośród skalistych zboczy, którą „zaraził” swoje wnuki (fot. 15, 16, 17). 
Kolejną pasją Profesora było robienie wykwintnych nalewek, w tym: malinowej, 
wiśniowej, dereniowej, orzechowej. Inspirowany skarbami natury wręcz do perfekcji 
opanował metody wydobywania z owoców całego bukietu wspaniałych smaków  
i aromatów. Znakomita ich harmonia zawsze sprawiała kulinarną rozkosz, wywołując  
u wielu kosztujących Jego nalewki niezapomniane i nieporównywalne z niczym 
doznania, a wręcz najwspanialsze uniesienia smakowe. To elitarne hobby wymagało nie 
tylko nakładu pracy i wyczucia, ale i cierpliwości. Magia robienia nalewek tak bardzo 
pochłonęła Profesora, że metodą wielu prób i błędów dochodził do własnych, 
doskonałych receptur.  

Praca naukowo-dydaktyczna, liczne funkcje, spotkania i hobby pochłaniały wiele 
czasu. Mimo to, dla Profesora zawsze bardzo ważna była rodzina, dla niej ciężko 
pracował i starał się zapewnić jej jak najlepsze warunki życia. Cenił spokój rodzinny, 
który dzielił ze swoją żoną Ałą. Był dumny z sukcesów dzieci, córki Ani i syna Jurka. 
Wiele radości sprawiała Mu piątka ukochanych wnucząt, którym starał się przekazać jak 
najwięcej informacji o historii i rodowodzie swojej rodziny (fot. 18), a także pozytywne 
emocje. Ostatnia z takich rodzinnych wypraw na Litwę i Łotwę miała miejsce na 
przełomie kwietnia i maja 2014 r. Był też szczęśliwym pradziadkiem. 
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Fot. 15-17. Aktywny wypoczynek w urokliwych górach 

 

 

  

 

 

 

 

Fot. 18. Przy grobie pradziadków na 

żmudzkiej ziemi (od lewej Profesor 

Sadowski, wnuki Marcin i Maciek, 

syn Jurek) 

 

23 czerwca 2014 r. skurczył się nasz świat. Odszedł od nas Człowiek wielkiego 

formatu – życzliwy i bezinteresowny, a równocześnie bardzo stanowczy w sprawach 

etyki uczonego i nauczyciela akademickiego. Profesor o niespożytej energii, zawsze w 

ruchu, ciągle coś planujący, z głową pełną pomysłów na kolejne eksperymenty i 

przyjacielskie spotkania.., ...może kolejny wyjazd szlakiem przodków na terenach 

Żmudzi, może do kuzynów w Stanach albo w urokliwe góry, może ze studentami do 

zaprzyjaźnionych sadowników, a może pracowity pobyt w ulubionym sadzie w 

Wilanowie... 
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Trudno zebrać myśli i wypowiedzieć słowami to co czujemy, żegnając po raz 
ostatni na ziemskiej drodze Człowieka wielkiej miary. Jest to szczególnie trudne wobec 
autorytetu dającego świadectwo, że zawsze trzeba i można pozostać wiernym swoim 
życiowym zasadom i ideałom. Taki był nasz Drogi Profesor. Światowej sławy naukowiec, 
znakomity sadownik, zasłużony nauczyciel akademicki, który mając doskonały kontakt z 
młodzieżą akademicką zachował swoją rolę mistrza i przewodnika nie tylko po ścieżkach 
ogrodnictwa, ale i życia.  

Tym, co wyróżniało tego Niezwykłego Człowieka, była jego kreatywność, 
wyjątkowa pracowitość i umiejętność kojarzenia faktów, często pozornie ze sobą nie 
związanych. Do Niego zawsze można było zadzwonić, przyjść ze swoimi trudnościami, 
które dzięki Profesorowi łatwiej było pokonać i rozwiązać. W każdym potrafił odnaleźć 
coś godnego uwagi i szacunku, każdy z nas miał szansę, by zdobyć Jego sympatię  
i uznanie. Pomysłowość, umiejętność organizowania pracy w skali lokalnej, krajowej  
i międzynarodowej, stałe zainteresowanie Katedrą i losami jej pracowników – takim 
mamy Go w pamięci i takim pozostanie w naszych sercach. W zmarłym Profesorze nauka 

polska i społeczność Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
traci osobowość o niezwykłych zaletach 
umysłu i charakteru, wychowawcę wielu 
pokoleń młodzieży akademickiej, Człowieka 
zadziwiającego oryginalnością swoich 
spostrzeżeń. Po ludzku trudno jest nam 
zrozumieć, że już musimy się żegnać, kiedy 
jeszcze kilka dni wcześniej Profesor 
egzaminował studentów z programu 
ERASMUS, ustalaliśmy wspólny wyjazd do 
Błędowa, by 7 lipca 2014 r. uczestniczyć w 
uroczystości odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej 100. rocznicę urodzin 
Profesora S.A. Pieniążka (fot. 19), 
rozmawialiśmy o nowych badaniach i życiu.  

 
 

"Ciągle się mówi, że życie jest krótkie, człowiek wszakże jeżeli je dobrze 
wykorzysta, może zdziałać wiele" – powiedział Goethe. Tak właśnie było w przypadku 
Profesora Sadowskiego. Żegnając Cię Profesorze w tej smutnej chwili, powiem, że nasza 
społeczność miała ogromne szczęście, bo spotkaliśmy na swej drodze Człowieka, który 
pozostawił trwały ślad swojej życzliwości i ofiarnej pracy na rzecz innych. 

Żegnam Cię Profesorze w imieniu pracowników i studentów Katedry Sadownictwa  
z podziękowaniem, że potrafiłeś „zarazić” nas swoją pasją do badań naukowych, … i nie 
tylko. Zbiór Twoich sukcesów oraz życiowej mądrości – którą nas hojnie obdarzałeś – 
sprawia, że jeszcze długo będziesz pomiędzy nami. Nie bezpośrednio, ale blaskiem 
swoich dokonań. 

Nabożeństwo żałobne w intencji Profesora zostało odprawione 1 lipca 2014 roku  
w kościele pw. św. Katarzyny na Służewie w Warszawie (fot. 20), skąd nastąpiło złożenie 
urny do grobu na cmentarzu miejscowym. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyło wielu 
Jego współpracowników, przyjaciół i wychowanków. 

Kazimierz Tomala 
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Fot. 20. Urna z prochami Profesora Andrzeja Witolda Sadowskiego  


