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Profesor Piotr P. S³onimski urodzi³ siê 9 listopada
1922 roku w Warszawie w rodzinie o tradycjach
patriotycznych i legionowych. W czasie okupacji nie-
mieckiej � pocz¹tkowo jako ¿o³nierz Szarych Szere-
gów a nastêpnie jako podchor¹¿y zwi¹zany z �Agry-
kol¹� � nale¿a³ do grup specjalnych Kedywu Okrêgu
Warszawskiego Armii Krajowej. Bra³ udzia³ w Po-

wstaniu Warszawskim w �Zgrupowaniu Baszta� na
Mokotowie. Odznaczony zosta³ Krzy¿em Walecz-
nych. W latach 1945�1947 pracowa³ jako asystent
w Zak³adzie Embriologii Uniwersytetu Jagieloñskie-
go, gdzie ukoñczy³ studia i otrzyma³ dyplom doktora
nauk medycznych. W tym okresie by³ te¿ w Krakowie
wiê�niem politycznym sowieckich s³u¿b specjalnych.

Profesor Piotr S³onimski
(9 XI 1922 � 25 IV 2009)

Doktor honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego,
uhonorowany Z³otym Medalem uczelni. Emerytowa-
ny profesor paryskiego Uniwersytetu Pierre et Marie
Curie. �wiatowej s³awy biolog, wybitny genetyk,
twórca genetyki mitochondrialnej. Absolwent Gimna-
zjum Stefana Batorego, student medycyny na tajnych
kompletach. ¯o³nierz Armii Krajowej i uczestnik po-
wstania warszawskiego. Doktorat z medycyny uzyska³
w 1947 r. na UJ, a doktorat z nauk przyrodniczych
na Sorbonie w 1952 r. Pracowa³ naukowo we Francji
od 1947 r. Kierownikiem Zak³adu w CNRS zosta³
w 1954 r. Stworzy³ w 1971 r. Centrum Genetyki Mole-
kularnej CNRS w Gif-sur-yvette pod Pary¿em, którym
kierowa³ ponad 20 lat, a od 1992 r. by³ jego dyrektorem
honorowym. Dyrektor francuskich zespo³ów badañ nad
genomami. Pasjonowa³ siê mitochondriami, w tej dzie-
dzinie by³ wielkim autorytetem. Jego zespó³ odkry³
niezale¿ny od j¹dra zestaw genów mitochondrialnych
i zasady rz¹dz¹ce ich dziedziczeniem. W ostatnich la-
tach po�wiêci³ siê genomice teoretycznej i formalnej
analizie jêzyka genomów, publikuj¹c nowatorskie pra-
ce z matematykami UW. By³ cz³onkiem Francuskiej
Akademii Nauk i Academii Europea, cz³onkiem za-
granicznym Królewskiej Belgijskiej Akademii Nauk,
Niemieckiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk
oraz Amerykañskiej Akademii Sztuk i Nauk, a i in-
nych. Uhonorowany doktoratem hc tak¿e przez Uni-
wersytet Warszawski i w Bratys³awie oraz Uniwersy-
tet w Louvain. W 1984 r. otrzyma³ Legiê Honorow¹,
rok pó�niej najwy¿sze odznaczenie naukowe we Fran-

cji � Z³oty Medal CNRS. W czasie stanu wojennego
w Polsce wspomaga³ opozycjê. Wspó³za³o¿yciel sto-
warzyszenia Solidarno�æ Francja Polska. W latach 90.
by³ wspó³organizatorem i patronem polsko-francus-
kiego programu studiów doktoranckich w biologii mo-
lekularnej. Pogrzeb Profesora odby³ siê 5 maja na
cmentarzu w Gif-sur-yvette pod Pary¿em.

WSPOMNIENIE

25 kwietnia 2009 roku o godzinie 17:00 zmar³ Profesor paryskiej Sorbony Piotr P. S£ONIMSKI,
wielki przyjaciel Instytutu Genetyki i Mikrobiologii i Uniwersytetu Wroc³awskiego.
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W roku 1947 dziêki pomocy stryja, poety Antoniego
S³onimskiego, wyjecha³ na sta³e do Francji i rozpo-
cz¹³ pracê naukow¹, pocz¹tkowo w Instytucie Biologii
Fizyko-Chemicznej w Pary¿u, a potem w Laborato-
rium Genetyki Fizjologicznej CNRS w Gif-sur-Yvette
pod Pary¿em i na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie
w Pary¿u. W o�rodkach tych przeszed³ wszystkie
szczeble kariery naukowej i w roku 1952 otrzyma³
stopieñ doktora nauk przyrodniczych, a w 1966 tytu³
profesora Sorbony. W 1971 roku zosta³ dyrektorem
Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-
Yvette, a od 1992 roku pe³ni³ funkcjê honorowego dy-
rektora tego Instytutu. Od 1972 roku by³ wiceprezy-
dentem, a od 1984 roku pe³ni³ funkcjê prezydenta
Miêdzynarodowych Konferencji Genetyki i Biologii
Molekularnej Dro¿d¿y. W latach 1992�1997 pe³ni³
funkcje prezydenta i dyrektora generalnego Komitetu
Naukowego Badañ Genomów Ministerstwa Nauki
i Przestrzeni we Francji. Od 1983 roku by³ korespon-
dentem, a od 1985 roku cz³onkiem Francuskiej Aka-
demii Nauk. Ponadto Piotr S³onimski by³ równie¿
cz³onkiem zagranicznym Belgijskiej Królewskiej Aka-
demii Nauk i Sztuk Piêknych, cz³onkiem Niemieckiej
Akademii Nauk, cz³onkiem zagranicznym Polskiej
Akademii Nauk, cz³onkiem Polskiej Akademii Umie-
jêtno�ci, cz³onkiem zagranicznym Amerykañskiej Aka-
demii Nauk i Umiejêtno�ci, cz³onkiem Akademii Euro-
pejskiej, a tak¿e cz³onkiem licznych rad i komitetów,
takich jak Rada EMBO, Komitet Biologii Molekular-
nej i Delegatury Generalnej Badañ Naukowych i Tech-
niki, Rada Naukowa Instytutu Narodowego Zdrowia
i Badañ Medycznych, Rada Naukowa Ligi Narodowej
Przeciwko Rakowi, Rada Naukowa Uniwersytetu
Piotra i Marii Curie, Rada Naukowa Instytutu Pasteura,
Rada Naukowa Centrum Narodowego Badañ Nauko-
wych CNRS, Miêdzynarodowa Rada Baz Danych
Sekwencji Genomów. Pe³ni³ równie¿ etatow¹ funkcjê
eksperta naukowego Komitetu Biotechnologicznego
przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Swoje zainteresowania naukowe Piotr S³onimski
wi¹za³ �ci�le z genetyk¹ mitochondrialn¹ i biochemi¹
dro¿d¿y. W dorobku naukowym mia³ ponad 300 pu-
blikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
takich jak Cell, Nature i EMBO Journal. Jako jeden
z g³ównych naukowych ekspertów Unii Europejskiej
kierowa³ programami badawczymi finansowanymi
przez UE. Obok profesora A. Goffeau z Belgii by³ jed-
nym z g³ównych organizatorów Projektu Systematycz-
nego Sekwencjonowania Genomu Dro¿d¿y. By³ te¿
koordynatorem Miêdzynarodowego Programu Unii
Europejskiej EUROFAN dotycz¹cego analizy funk-
cjonalnej genomu komórki dro¿d¿owej. Profesor Piotr
S³onimski pracowa³ w komitetach redakcyjnych kilku
czasopism naukowych: Molecular and General Ge-
netics, Methods in Molecular and Cellular Biology,

European Journal of Biochemistry, Biology of the Cell,
Biochimie oraz Current Genetics. By³ organizatorem
licznych Miêdzynarodowych Konferencji i Kongre-
sów Naukowych. Od 1962 do 2008 roku przeprowa-
dzi³ ponad 200 wyk³adów i seminariów w o�rodkach
naukowych na ca³ym �wiecie. Za swoje wybitne osi¹g-
niêcia naukowe kilkakrotnie by³ nominowany do
nagrody Nobla. Za zas³ugi dla Francji w 1984 roku
zosta³ kawalerem Francuskiej Legii Honorowej,
w 1992 roku oficerem Francuskiego Orderu Zas³ugi,
a w 1993 roku odznaczono Go Krzy¿em Komandor-
skim z Gwiazd¹ Orderu Zas³ugi Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Otrzyma³ te¿ medal z³oty CNRS-u oraz medal
z³oty i presti¿ow¹ nagrodê Hansena Duñskiej Aka-
demii Nauk, nagrodê Charlesa Leopolda Mayera
Akademii Nauk, nagrodê Marie Guido Triossi Aka-
demii Nauk, nagrodê Fundacji Luis Rapkine, medal
Grzegorza Mendla Towarzystwa Genetycznego Wiel-
kiej Brytanii, nagrodê �Jurzykowskich Fundation�.
Ponadto, by³ laureatem nagród im. Andrzeja Drawicza
i Premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Otrzyma³ tytu³
doktora honoris causa Uniwersytetu Louvain-la-Neuve
w Belgii, Uniwersytetu Bratys³awskiego i Uniwersy-
tetu Warszawskiego (w 1992 roku). Po�miertnie od-
znaczony zosta³ Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹
Polonia Restituta przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Lecha Kaczyñskiego.

Nale¿y podkre�liæ fakt, ¿e na wniosek prof. T.M.
Lachowicza, pierwszego Dyrektora Instytutu Mikro-
biologii Wydzia³u Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet
Wroc³awski jako pierwszy nada³ Piotrowi S³onimskie-
mu, Profesorowi Sorbony, godno�æ doktora honoris
causa za jego zas³ugi na polu genetyki i wspó³pracy
naukowej pomiêdzy Francj¹ i Polsk¹. Niestety, z przy-
czyn politycznych zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ Jego
stryja Antoniego S³onimskiego, który w tym czasie
protestowa³ przeciwko zmianom w konstytucji PRL,
ca³a uroczysto�æ wrêczenia tego zaszczytnego tytu³u
naszego Uniwersytetu zosta³a wyciszona i odby³a siê
28 lutego 1976 roku bardzo skromnie, za zamkniêtymi
drzwiami w Instytucie Antropologii (zdjêcie z Archi-
wum Uniwersytetu w za³¹czeniu). Na wniosek m³od-
szego ju¿ pokolenia pracowników Instytutu Genetyki
i Mikrobiologii, tych którzy przebywali na sta¿ach
naukowych w Gif-sur-Yvette we Francji lub wspó³-
pracowali z Profesorem, podjêto starania, aby nag³o�-
niæ ten honorowy doktorat i okazaæ szacunek oraz
wdziêczno�æ Profesorowi. 1 pa�dziernika 1998 roku
w Auli Leopoldyñskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego,
podczas uroczystego Gaudeamus 1998/1999 z udzia-
³em Premiera RP Jerzego Buzka, Profesor Piotr S³onim-
ski zosta³ uhonorowany Z³otym Medalem za Zas³ugi
dla Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Wspó³praca Profesora Piotra S³onimskiego z Ka-
tedr¹ Mikrobiologii, a pó�niej z Instytutem Genetyki
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i Mikrobiologii Uniwersytetu Wroc³awskiego, datuje
siê od 1960 roku. Dziêki niej Profesor wprowadzi³
3 pokolenia pracowników naszego Instytutu w tema-
tykê badañ in vitro i in silico w zakresie genetyki
dro¿d¿y. Wielokrotnie zaprasza³ do swojego o�rodka
naukowego w Gif-sur-Yvette pracowników nauko-
wych i doktorantów Instytutu Mikrobiologii na krótkie
i d³ugoterminowe sta¿e naukowe. Ponadto, aktywnie
popiera³ uczestnictwo naszych pracowników i dok-
torantów w miêdzynarodowych kursach, szkoleniach
i konferencjach naukowych. Ta bezpo�rednia i bardzo
owocna wspó³praca pomiêdzy obydwoma o�rodkami
naukowymi trwa³a bardzo d³ugo, czego dowodem s¹
liczne wspólne publikacje.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Jego �wiatowy
autorytet naukowy, g³êboka wiedza i chêæ niesienia
pomocy innym. Po og³oszeniu w Polsce stanu wojen-
nego, Profesor S³onimski by³ organizatorem i prze-
wodnicz¹cym francuskiego towarzystwa Solidarite
France � Pologne wspomagaj¹cego naukê polsk¹
i niepodleg³o�ciowy ruch zwi¹zkowy w Polsce. W cza-
sie stanu wojennego i trudnych finansowo dla kraju
latach, Profesor za po�rednictwem Komitetu Stypen-
dialnego fundowa³ liczne stypendia naukowe dla m³o-
dych pracowników naukowych, przewa¿nie dokto-
rantów. Przekazywa³ aparaturê i finansowa³ zakup
literatury naukowej oraz odczynników chemicznych,
zarówno do badañ, jak i do celów dydaktycznych.

Profesor Piotr S³onimski by³ gor¹cym patriot¹.
Zawsze wykazywa³ bardzo ¿ywe zainteresowanie spra-
wami naszego kraju, Uniwersytetu, Instytutu, pracow-
ników i studentów. W minionych latach kilkakrotnie
przyje¿d¿a³ do Wroc³awia, wyg³asza³ wyk³ady i bra³
udzia³ w seminariach oraz w konferencjach nauko-
wych organizowanych przez Instytut Mikrobiologii
i Polskie Towarzystwo Genetyczne. Dziêki Niemu,
Zak³ad Genetyki Instytutu Mikrobiologii, obok Instytu-

tu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, bra³ czyn-
ny udzia³ w miêdzynarodowym programie EUROFAN,
zwi¹zanym z analiz¹ funkcjonaln¹ genów komórki
dro¿d¿owej. Obok wymiernych korzy�ci materialnych
wynikaj¹cych z tej wspó³pracy, pracownicy Instytutu
Genetyki i Mikrobiologii osi¹gnêli równie¿ niewy-
mierne korzy�ci nawi¹zuj¹c nowe kontakty miêdzy-
narodowe i zdobywaj¹c cenne do�wiadczenie w pracy
naukowej. Jego osoba przyczyni³a siê równie¿ do na-
wi¹zania trwaj¹cej po dzieñ dzisiejszy �cis³ej oraz
owocnej wspó³pracy naukowej pomiêdzy IBB PAN
w Warszawie a naszym Instytutem. Profesor, pomimo
licznych obowi¹zków i bardzo napiêtego programu,
podczas ka¿dej wizyty zawsze znajdowa³ czas na bez-
po�rednie dyskusje i omówienie wyników naszych ba-
dañ. Na moje zaproszenie i propozycjê przyjazdu do
Wroc³awia w styczniu lub w lutym bie¿¹cego roku od-
powiedzia³, ¿e ze wzglêdu na wiek nie lubi podró¿owaæ
w zimie. Niestety, zaplanowana wstêpnie na czerwiec
Jego wizyta w naszym Instytucie i wyk³ad w zakresie
genomiki teoretycznej ju¿ siê nie odbêd¹. Ale przecie¿
mieli�my ogromne szczê�cie i zaszczyt, ¿e dane nam
by³o spotkaæ Go na swojej drodze ¿ycia.

Drogi Profesorze, smutny to obowi¹zek pisaæ
o Tobie w czasie przesz³ym, ale zapewniam, ¿e bê-
dzie nam bardzo brakowa³o Twojej ¿yczliwo�ci,
znakomitego humoru, cennych rad i wspólnych
dyskusji na ró¿norodne tematy oraz zainteresowa-
nia naszymi sprawami. Dziêkujê, ¿e przekaza³e�
nam pasjê naukow¹ odkrywania tajemnicy ¿ycia
prostej komórki eukariotycznej.

Bêdziemy o Tobie pamiêtaæ.

Stanis³aw U³aszewski

Za zgod¹ Przegl¹du Uniwersyteckiego (Uniwersytet
Wroc³awski) Nr 5, 31�39, maj 2009.


