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Wspomnienie  
o doc. dr. Andrzeju Horodyskim 

 
Docent dr Andrzej Horodyski urodził się 5. listopada 1922 r. w Warszawie. 

Losy życiowe rodziny i sytuacja społeczna kraju spowodowały, że Docent Andrzej 
Horodyski wykształcenie średnie zdobywał w gimnazjum w Białej Podlaskiej (lata 
1936-39 i 1945), a następnie w Liceum Matematyczno-Przyrodniczym w Gdańsku-
Oliwie (1946 r.). W czasie II wojny światowej walczył w partyzantce jako żołnierz 
Armii Krajowej.  

Jego zawodowe curriculum vitae rozpoczęło się studiami na Wydziale 
Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył 
w 1951 r. Z Poznaniem związał całe życie zawodowe i osobiste. 

Po ukończeniu studiów pracował w latach 1952–1972 w Zakładzie Roślin 
Oleistych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, a od 1972 r. aż do końca 
swojej kariery zawodowej, tj. do 1990 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin na stanowisku kierownika Zakładu Roślin Oleistych, a następnie Zakładu 
Technologii Produkcji Roślin Oleistych. 

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1961 r. na Wydziale Rolniczym 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu na podstawie pracy pt. „O przebiegu 
pobierania azotu przez rzepak ozimy w zależności od wysokości dawek nawozów 
azotowych i pory ich stosowania”. Promotorem jego pracy doktorskiej był prof. dr 
Felicjan Dembiński. Wiedzę swoją w zakresie uprawy i nawożenia roślin oleistych 
wzbogacał w trakcie staży naukowych w zagranicznych ośrodkach badawczych we 
Francji, Szwecji i Holandii. 

W uznaniu dorobku naukowego w 1973 r. Minister Rolnictwa mianował Go 
na stanowisko docenta — samodzielnego pracownika naukowego w Instytucie 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.  

Docent Horodyski był wybitnym specjalistą w zakresie uprawy roślin oleistych, 
głównie rzepaku, lnu oleistego i słonecznika, był kontynuatorem szkoły profesora 
Felicjana Cieszkowskiego-Dembińskiego. Cały okres pracy w IUNG, a następnie 
w IHAR stanowiły badania nad opracowaniem założeń teoretycznych prawidłowej 
uprawy i nawożenia roślin oleistych, przede wszystkim rzepaku ozimego. Dorobek 
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naukowy doc. dr. Andrzeja Horodyskiego został zawarty w ponad 100 publi-
kacjach naukowych. Wyniki badań naukowych, po sprawdzeniu w doświadcze-
niach terenowych i na plantacjach wdrożeniowych były i są wykorzystywane  
w praktyce rolniczej.  

Docent Horodyski koordynował prace badacze w zakresie technologii uprawy 
rzepaku i innych roślin oleistych w całej Polsce. Potrafił utworzyć zgodnie pra-
cujący zespół. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku kierował ogólnopolskim zespołem 
wdrażającym do produkcji nowe typy odmian rzepaku ozimego o uszlachetnionym 
składzie chemicznym. Jego Zespół opracował technologię ich uprawy, a następnie 
technologię tę wdrożył do praktyki wraz z nowymi odmianami. Dokonał tego  
w szerokiej współpracy ze służbą agrotechniczną przemysłu tłuszczowego. Dzięki 
temu zostało zapewnione nie tylko dobre plonowanie nowych odmian, ale zagwa-
rantowało to, że nie traciły nic ze swojej ulepszonej jakości. 

Ponadto Docent Horodyski działał aktywnie w środowisku naukowym, był 
członkiem Rad Naukowych oraz założycielem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk Agrotechnicznych. Od założenia czasopisma Rośliny Oleiste był członkiem 
Rady Programowej i Rady Redakcyjnej. 

Jego zasługi badawcze były doceniane, otrzymał Zespołową Nagrodę m. Poz-
nania i woj. poznańskiego, Nagrody Państwowe I i II stopnia oraz został odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi  i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Docent Horodyski był bardzo życzliwym dobrym kolegą, chętnie pomagał 
innym, służył im swoim doświadczeniem. Mimo tego, że z powodu choroby musiał 
przedwcześnie przejść na emeryturę, stale był z nami w kontakcie, służył radą, 
pomagał w publikacjach, recenzował nasze doniesienia naukowe. 

  Zmarł 5. marca 2009 r. w Poznaniu, został pochowany na cmentarzu juni-
kowskim w Kwaterze Żołnierzy AK. 

Zmarłego docenta Andrzeja Horodyskiego pamiętamy jako Człowieka prawego, 
niezwykle życzliwego, pogodnego, sumiennego, pracowitego, oddanego Instytutowi  
i nauce rolniczej.  

 
Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda 

Prof. dr hab. Jan Krzymański 


