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Anna Sadowska 1937–2005
Rok temu, 10 paŸdziernika 2005 r., odesz³a od nas Pani
Profesor Anna Sadowska — wybitny paleobotanik i profesor zwyczajny Uniwersytetu Wroc³awskiego. Przez wiele
lat na tym Uniwersytecie kierowa³a Zak³adem Paleobotaniki w Instytucie Nauk Geologicznych. Wiele czasu
poœwiêca³a obowi¹zkom dydaktycznym prowadz¹c
wyk³ady i æwiczenia dla studentów Wydzia³u Nauk Przyrodniczych. Wychowa³a wiele pokoleñ paleobotaników
polskich. By³a promotorem i recenzentem wielu prac
magisterskich i doktorskich z zakresu paleobotaniki oraz
koordynatorem badañ naukowych.
W swej pracy naukowej dociekliwa i zaanga¿owana,
zajmowa³a siê przede wszystkim badaniami palinologicznymi neogenu Polski. Bardzo ceni³a sobie wspó³pracê z
geologami i w efekcie tej wspó³pracy powsta³o wiele
wa¿nych, kompleksowych opracowañ utworów neogeñskich z obszaru Dolnego Œl¹ska. Dziêki badaniom profesor
Anny Sadowskiej zosta³y udokumentowane palinostratygraficznie utwory neogenu, a przede wszystkim dokonano
skorelowania l¹dowych osadów neogenu Ni¿u Polskiego
z morskimi utworami zapadliska przedkarpackiego. Dziêki
Jej pracom zosta³y opracowane palinologicznie reperowe
stanowiska flory neogeñskiej z Soœnicy, Ruszowa, K³odzka, Gozdnicy, Mirostowic i Gnojnej.
Jej znajomoœci wspó³czesnej geografii roœlin w du¿ej
mierze zawdziêczamy wiedzê o szacie roœlinnej, klimacie
i warunkach ¿ycia roœlin w neogenie Polski po³udniowo-zachodniej.
Cenny dorobek naukowy profesor Anny Sadowskiej
stanowi bez ma³a 100 publikacji z dziedziny palinologii,
drukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych
oraz aktywny udzia³ w ¿yciu naukowym. Podczas licznych
krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów prezentowa³a wyniki swoich badañ paleobotanicznych i palinologicznych. By³a bardzo czynna w organizacjach
naukowych krajowych i miêdzynarodowych, zwi¹zanych
z Jej szeroko pojêt¹ specjalnoœci¹. Pe³ni³a wiele funkcji
w towarzystwach i organizacjach, m.in. w Miêdzynarodowej Federacji Towarzystw Palinologicznych gdzie przez
wiele lat by³a przedstawicielem polskich palinologów; w
Polskim Towarzystwie Botanicznym pe³ni³a funkcjê prezesa oddzia³u Wroc³awskiego oraz przewodnicz¹cej sekcji
paleobotanicznej. By³a cz³onkiem Komitetów Polskiej
Akademii Nauk — Botaniki, Paleontologii i Nauk o Ziemi.
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oraz Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Opolskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk itp. Zasiada³a w Radzie
Naukowej Instytutu Botaniki PAN.
Poza prac¹ dydaktyczn¹, œciœle naukow¹ i spo³eczn¹,
stara³a siê rozszerzyæ wiedzê paleobotaniczn¹ poza w¹skie
grono specjalistów. By³a wiêc wspó³autork¹ i redaktorem
Kartoteki palinologicznej roœlin polskich ukazuj¹cej siê w
oddzielnych zeszytach od przesz³o trzydziestu lat. Bogate
materia³y palinologiczne jakie przez lata pracy zgromadzi³a profesor Anna Sadowska stanowi¹ wa¿ny wk³ad
w powstaj¹cy Atlas of pollen and spore of the Polish Neogene, którego dwa pierwsze tomy, powsta³e przy Jej
wspó³pracy, ju¿ siê ukaza³y.
Jej ostatnim i wymarzonym dzie³em by³ nowoczesny
polski podrêcznik pt. Palinologia. By³a jego inicjatork¹
i wspó³redaktork¹. Uwieñczenia drukiem jego wydania
doczeka³a siê dopiero na kilka miesiêcy przed œmierci¹.
W kontaktach osobistych profesor dr Anna Sadowska
by³a osob¹ bezpoœredni¹, pogodn¹, ¿yczliw¹, zawsze
s³u¿¹c¹ swoj¹ wiedz¹ i czasem. Jako doktorantka Pani
Profesor Anny Sadowskiej doœwiadczy³am Jej opieki —
a zapa³, energia i cenne wskazówki jakich mi nie szczêdzi³a
sprawi³y, ¿e by³ to dla mnie czas twórczy i bardzo owocny.
W ostatnim okresie ¿ycia, mimo choroby, wykazywa³a
ogromny hart ducha i niez³omnoœæ w walce z chorob¹.
Pomimo up³ywu roku od Jej odejœcia pamiêæ o Pani Profesor Annie Sadowskiej pozostaje stale ¿ywa.
Barbara S³odkowska

