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Pamięci Profesora
Witolda Sławińskiego

P

rofesor Witold Sławiński był
biologiem, autorem kilkudziesięciu publikacji, dwóch monografii i kilku artykułów popularnonaukowych. Urodził się w Wilnie
i tu ukończył szkołę średnią. Studiował
we Lwowie, w Moskwie i Wilnie. Odbył wiele podróży naukowych po krajach Europy i innych kontynentów.
Był nauczycielem akademickim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
Uniwersytetu Poznańskiego, Politechniki Warszawskiej, tajnej Politechniki
Warszawskiej i tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, a po wojnie Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej
w Lublinie. W latach 1950 – 1962 kie-

rował Zakładem Biologii AMB. Wykładał biologię ogólną i parazytologię lekarską. Założył w Białymstoku
Ogród Roślin Leczniczych.
Prowadził badania flory i fauny dolin wód rzek: Supraśl, Ploski i Cieliczanki. Był orędownikiem zachowania
ich pierwotnego stanu, ponieważ chciał
ocalić, jak określał, „zielone płuca” dla
przyszłych pokoleń. Nie usłuchano jednak Profesora. Gdy podupadł na zdrowiu, przystąpiono do regulacji tych rzek
i melioracji ich dolin. Pojawiły się koparki i spychacze. Kręte łożyska rzek
zamieniono w rowy ściekowe, ich doliny
poprzecinano rowami odwadniającymi,
zniszczono źródła z krystalicznie czystą

wodą, unicestwiono porośnięte mchami
grzęzawiska. Wyrosły pokrzywy, osty
i łopiany. Znikły z supraskich łąk: arnika, lilie, pełniki, rosiczki, wymarły
płazy i gady, odleciały ptaki. W ostatnich latach rzeka Supraśl jest wciąż niszczona, wycina się nadsupraskie lasy oraz
buduje dziwaczne siedziby, obce rodzimej architekturze.
Profesor W. Sławiński urodził
się 27 listopada 1888 roku, a zmarł 4
września 1962 roku. Żywa była w tych
czasach pamięć o Rzeczypospolitej
wielu narodów, języków, kultur i religii. Taką mieszankę narodowościową i religijną oraz obiekty budownictwa sakralnego i świeckiego można
było odnaleźć w niedaleko położonym od Białegostoku Supraślu. Nic
więc dziwnego, że życzeniem Profesora było spocząć, po długim i znojnym życiu, w tym właśnie miasteczku
na dawnym cmentarzu ewangelickim,
na którym spoczęli zmarli różnych wyznań. Pragnął on także, by na jego
grobie umieszczono kamień i tablicę
z jego biogramem oraz krzyż. Te ostatnie życzenie zostało spełnione dopiero
po latach, 4 września 2010 roku.
Zainteresowanych życiem i działalnością naukową Profesora odsyłam
do monografii R. Dobrowolskiego
„Witold Sławiński jakiego nie znamy” (Supraśl 2008).
Krzysztof Worowski
Prof. dr hab., kronikarz UMB.
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Grób prof. W. Sławińskiego na cmentarzu w Supraślu. Fot. A. Worowska.
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Tablica z biogramem, zamieszczona,
zgodnie z wolą Profesora,
na kamieniu. Fot. A. Worowska.

