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WSPOMNIENIE 
DR HAB. ELŻBIETA JANOWSKA (1948-2007)

W dniu 6 października 2007 roku zmarła dr hab. Elżbieta Janowska z domu 
Radomyska, prof, nadzwyczajny SGGW.

Dr hab. Elżbieta Janowska choć urodziła się w Sierpcu przez prawie całe swoje dorosłe 
życic była związana ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Studia magisterskie ukończyła 
na Wydziale Ogrodniczym Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego -  
Sekcj i Kształtowania Terenów Zieleni w 
roku 1971. Po studiach przez półtora roku 
pracowała w Wojewódzkiej Pracowni 
Urbanistycznej w Gdańsku zajmując się 
zagadnieniami fizjografii na potrzeby 
obiektów turystycznych i terenów 
zurbanizowanych, gdzie brała udział w 
realizacji projektu nagrodzonego przez 
ówczesnego M inistra Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska.

W Katedrze Gleboznawstwa SGGW 
(obecnie Zakład Gleboznawstwa w 
Katedrze Nauk o Środowisku Glebo
wym) rozpoczęła pracę w 1973 roku.
Przeszła wszystkie szczeble kariery 
zawodowej aż do profesora nadzwy
czajnego SGGW. Stanowisko to jedno
myślnie zaopiniowała dla Niej Rada 
Wydziału Rolnictwa i Biologii na 
posiedzeniu w dniu 27 września 2007 roku.

Stopień doktora nauk rolniczych 
uzyskała w roku 1985, po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ nawadniania i 
nawożenia ściekami komunalnymi na właściwości fizykochemiczne gleb piaszczystych 
w doświadczeniu lizymetrycznym” wykonanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. 
Krystyny Koneckiej-Betlcy.

Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, w zakresie agronomii -  glebo
znawstwa, uzyskała w roku 2002 na podstawie rozprawy pt. „Geneza i właściwości 
gleb rdzawych na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego” i oceny ogólnego dorobku 
naukowego.
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Dr hab. Elżbieta Janowska uczestniczyła w realizacji szeregu tematów badawczych 
zajmując się głównie właściwościami fizykochemicznymi gleb oraz zagadnieniami 
związanymi z ich systematyką. Do realizowanych przez N ią jako współautora 
ważniejszych opracowań należy problem rządowy „Kompleksowy rozwój budownictwa 
mieszkaniowego” -  temat: „Wpływ zabudowy mieszkaniowej i usługowej na 
właściwości gleb, wód i roślin w Białołęce Dworskiej” oraz problem węzłowy 
„Zwiększenie wszechstronnej użyteczności lasów i optymalizacja wykorzystania leśnej 
bazy surowcowej” -  temat: „Badanie wpływu melioracji wodnych na właściwości 
fizykochemiczne gleby oraz na niektóre procesy fizjologiczne roślin drzewiastych”, 
związany ściśle z Jej pracą doktorską. Jej uczestnictwo w 2 grantach KBN pt.: 
„Prognozowanie przemian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na 
tle innych komponentów środowiska przyrodniczego” -  zaowocowało szeregiem prac 
naukowych związanych z Puszczą Kampinoską, Rezerwatem Biosfery.

Ponadto dr hab. Elżbieta Janowska podejmowała, w różnych zespołach lub 
indywidualnie, badania związane z rozpoznaniem struktury i kierunków przekształceń 
pokrywy glebowej w kompleksach leśnych, rolniczych i miejskich, nie tylko w warunkach 
naturalnych, ale również pod wzmożoną presją człowieka. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje współautorstwo wstępnej systematyki antropogenicznych gleb miejskich, która 
została wykorzystana przez IUNG przy opracowywaniu numerycznej mapy gleb 
Warszawy.

Ważnym aspektem naukowej aktywności dr hab. Elżbiety Janowskiej były 
poszukiwania liczbowych wskaźników mogących służyć do określenia kierunku i 
zaawansowania procesów glebotwórczych z zastosowaniem specjalistycznych metod 
do badania różnych form związków żelaza i glinu, czy składu chemicznego otoczek 
ziarn kwarcu. Publikowane prace naukowe mają wysoki poziom merytoryczny 
wynikający m.in. z Jej talentu, umiejętności organizacyjnych i zastosowania 
nowoczesnych metod analitycznych, jak: mikroskopia elektronowa, mikrochemiczna 
analiza rentgenowska, czy mikromorfologia.

Była znanym i cenionym w Polsce gleboznawcą średniego pokolenia specjalizującym 
się również w rzadko podejmowanej problematyce paleopedologicznej, zapoczątkowanej 
w Katedrze Gleboznawstwa w latach sześćdziesiątych XX wieku, dzięki czemu Jej* 
prace budziły zainteresowanie nie tylko w naszym kraju, ale i za granicą.

Uczestniczyła również w licznych zagranicznych stażach i zjazdach naukowych, 
między innymi:

-  1986 r. w Doświadczalnej Stacji Naukowej w Norwegii;
-  1992 r. w laboratorium Ochrony Środowiska w Holandii;
-  1996 r. w Seminarium British Council w Londynie nt. „Land reclamation and 

restoration” w laboratoriach Uniwersytetu Wschodniego w Londynie;
-  1998 r. w Zjaździe Międzynarodowej Unii Towarzystw Glebownawczych w 

Montpellier (Agropolis) we Francji;
-  2004 r. w spotkaniu naukowym w Ain-Shams University- Kair, Egypt, połączonym 

z pobytem w Oazie Al-Kargha (Rolnicza Stacja Doświadczalna).
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Pozostawiła Ona bogaty dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace twórcze 
opublikowane w liczących się czasopismach naukowych krajowych, jak również 
znajdujących się na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej, takich jak: 
Chemosphere, Polish J. of Environmental Study, Studia Quatemaria. Za osiągnięcia 
naukowe była dwukrotnie wyróżniana nagrodą indywidualną JM Rektora SGGW.

Dr hab.E. Janowska była doświadczonym nauczycielem akademickim. Prowadziła 
zajęcia z zakresu gleboznawstwa dla studentów przede wszystkim kierunków: 
Leśnictwo, Architektura Krajobrazu, Ochrony Środowiska i Międzywydziałowego 
Studium Turystyki i Rekreacji w SGGW. Przez pięć lat wykładała również 
gleboznawstwo dla kierunku Architektura Krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i 
Zarządzania. Godne podkreślenia są osiągnięcia Zmarłej dr hab. Elżbiety Janowskiej 
w zakresie przygotowania pomocy dydaktycznych, którymi są współautorstwo 
skryptów: „Systematyka i kartografia gleb” oraz „Leksykon terminów z zakresu naufcj 
o glebie”. Otrzymywała wyróżnienia dla najlepszego pracownika dydaktycznego.

Pracowała aktywnie i sumiennie w różnych komisjach i radach w Uczelni. Można 
tu wymienić: Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów; Radę Programową 
Międzywydziałowego Studium Turystyki i Rekreacji, Komisję Hospitacyjną Rady 
Wydziału Rolnictwa i Biologii, współpracę z Biblioteką Główną SGGW.

Dr hab. Elżbieta Janowska była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego, gdzie pełniła od kilku lat funkcję Redaktora Naczelnego Roczników 
Gleboznawczych. Za aktywną działalność w PTG otrzymała Złotą Odznakę.

Współorganizowała wiele konferencji i seminariów, a do ostatnich prawie dni przed 
Śmiercią uczestniczyła w przygotowaniu 27. Kongresu PTG, który odbył się we 
wrześniu bieżącego roku. Najwięcej pracy i serca włożyła w opracowanie streszczeń 
prezentacji kongresowych oraz przygotowanie ważnej części Konferencji terenowej 
dotyczącej gleb kopalnych w wydmie w Cięciwie. Niestety pogarszający się stan 
zdrowia już nie pozwolił Jej na osobisty udział w konferencji.

Profesor dr hab. Elżbieta Janowska byłą naszą wspaniałą koleżanką, którą 
podziwialiśmy za Jej uczciwość, sumienność, solidność i wiedzę oraz za to, że łączyła 
pracę naukową z barcko dużym oddaniem i zaangażowaniem w sprawy swojej rodziny. 
Zapamiętamy ją  jako Osobę o sprecyzowanym światopoglądzie, odważną i samodzielną 
w prezentowaniu swych* poglądów.

Pozostawiła po sobie puste miejsce, które będzie Nam trudno zapełnić.
Cześć Jej Pamięci!
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