Dr Sabina Czyżewska (1928 – 2012)
Urodziła się 16 maja 1928 roku w Siedlcach. Studia na Wydziale
Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
rozpoczęła w 1946 roku. W czasie studiów odbywała praktyki wakacyjne
z zakresu fitopatologii w wydziałach ochrony roślin PINGW w Puławach
i w Bydgoszczy. Pracę magisterską pod tyt. „Choroby roślin dyniowatych
i mikroflora nasion” wykonała pod kierunkiem prof. J. Kochmana i w 1951 roku uzyskała
dyplom inżyniera ogrodnika i magistra nauk agrotechnicznych..
W latach 1951 – 1966 pracowała jako pracownik naukowy w Zakładzie Chorób Roślin
Przemysłowych w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin w Regułach.
W okresie od 1953r. do 1957r. odbywała

studia aspiranckie

na SGGW w Zakładzie

Fitopatologii. Tytuł doktora nauk rolniczych uzyskała w 1966r. na podstawie pracy „Badania
nad alternariozą modraka abisyńskiego (Crambe abyssinica Hechst.) wywołaną przez grzyby
z rodzaju Alternaria Nees”. Promotorem pracy był prof. J. Kochman.
Po likwidacji Oddziału IOR w Regułach dr Czyżewska została zatrudniona w Instytucie
Warzywnictwa: w 1966r. w Zakładzie Hodowli i Genetyki w Regułach, a od 1978r. aż do
przejścia na emeryturę w 1991 – w Zakładzie Nasiennictwa IW w Skierniewicach.
W ciągu całego okresu pracy dr Czyżewska zajmowała się chorobami przenoszonymi przez
nasiona roślin przemysłowych i warzywnych, szkodliwością i zwalczaniem tych chorób,
zdrowotnością i jakością materiału siewnego, odpornością badanych odmian roślin, a także
opracowaniem metod diagnostycznych.
Wyniki badań dr Czyżewskiej z zakresu fitopatologii i mykologii zostały opublikowane
w postaci ponad 50 oryginalnych prac naukowych, około 30 opracowaniach popularnonaukowych, 5 podręcznikach, 5 pracach przeglądowych. Była współautorem Encyklopedii
Ochrony Roślin (1963) oraz Polskiej Bibliografii Mikroflory Nasion (1991). Wykonała
również wiele recenzji prac naukowych przeznaczonych do druku. Brała czynny udział
w licznych krajowych i zagranicznych kongresach, konferencjach i sympozjach naukowych.
Dr Czyżewska była członkiem wielu komisji: Komisji ds. Roślin Włóknistych w Radzie
Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa, Zespołu Koordynacyjnego ds. Uprawy
i Hodowli Roślin Strączkowych, Komisji Odbioru Prac Badawczych w ramach podproblemu
06. „Doskonalenie metod zwalczania chorób i szkodników roślin warzywnych”
Jako członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1951r.) dr Czyżewska uczestniczyła
w organizacji w 1957r. Sekcji Mikologicznej Oddziału Warszawskiego PTB, w której była
wielokrotnie członkiem Zarządu a następnie Sekretarzem w Zarządzie Głównym.

Brała udział w pracach Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego od jego założenia
w 1972r. (w którym uczestniczyła) początkowo jako skarbnik Oddziału Warszawskiego,
a następnie jako członek Zarządu tego Oddziału oraz w Sekcjach: Chorób Nasion
i Nazewnictwa.
Dr Sabina Czyżewska otrzymała odznaczenia: Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1977), Złoty
Krzyż Zasługi (1982) i Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984).
Zmarła 20 lutego 2012 roku.
Opracowała: prof. dr hab. Hanna Zarzycka

