
Ryszard SŁAWIŃSKI [ 1940 – 2007] 
„ Śpieszmy się kochać ludzi. Odchodzą tak szybko” – apeluje poeta – 

Ksiądz Twardowski. Kolega Ryszard odszedł zbyt szybko. Śmierć wyrwała 

Go z życia jeszcze w okresie zawodowej aktywności. Dlatego godzi się 

przypomnieć Jego życiową drogę, aby unaocznić jak bardzo był aktywny i 

zaangażowany w pracę zawodową i społeczną. Urodził się dnia 

16.października1940 r w Bartoszycach. Był synem ziemi mazurskiej. 

Szkołę podstawową ukończył w Korszach. W pobliskim Kętrzynie 

ukończył Technikum Mechaniczne, a w Olsztynie Akademię Rolniczo – 

Techniczną uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety. Było to w roku 

1974. Podczas studiów był stypendystą Wojewódzkiego Biura Geodezji i 

Terenów Rolnych w Gdańsku, więc bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu 

został zatrudniony w jednej z jego placówek, tj. w Powiatowym Biurze 

Geodezji i Terenów Rolnych w Malborku. Był pracownikiem zdolnym i 

ambitnym, toteż szybko awansował z funkcji wykonawcy na stanowisko kierownika zespołu. Po dwóch 

latach przeniósł się z geodezji rolnej do Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego w 

Gdańsku na stanowisko kierownika pracowni, także z siedzibą w Malborku. Zmieniając charakter 

zatrudnienia poszerzał zakres swoich zawodowych doświadczeń. W 1980 roku, kiedy Elbląg był miastem 

wojewódzkim, Kol. Ryszard został powołany na stanowisko geodety wojewódzkiego, funkcję tę piastował 

prawie przez 4 lata. W lipcu 1984 roku został przeniesiony na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Biura 

Geodezji i Terenów Rolnych w Elblągu, którym kierował przez kilkanaście lat, aż do likwidacji Biura, 

związanej ze zmianami organizacyjnymi w strukturze geodezji rolnej. Podczas kierowania Wojewódzkim 

Biurem wykazał wielką kreatywność modernizując tę placówkę na wzór pracowni produkcyjno – 

dydaktyczno – naukowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt geodezyjno-kartograficzny. Do współpracy 

pozyskał naukowców z macierzystej uczelni, którą ukończył. Władze Akademii Rolniczo – Technicznej 

bardzo ceniły swego absolwenta. Przy współpracy z holenderskimi inżynierami opracował także 

urządzeniowo-rolny plan zagospodarowania Żuław. Organizował też wiele sympozjów, które pozwalały 

geodetom łączyć nabytą praktykę z aktualnymi osiągnięciami naukowymi. Kol. Ryszard został w owym 

czasie członkiem Rady Dyrektorów wojewódzkich biur geodezji przy Ministrze Rolnictwa. Podczas debat 

zwracał na siebie uwagę trafnością wypowiadanych spostrzeżeń jak i proponowanych rozwiązań w zakresie 

problemów, z którymi borykały się wojewódzkie biura geodezji. Ostatnim miejscem zawodowego 

zatrudnienia było objęcie stanowiska inspektora Wydziału Geodezji w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. 

Należy podkreślić, że oprócz pracy zawodowej Kol. Ryszard bardzo aktywnie udzielał się równocześnie w 

pracy społecznej w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Do Stowarzyszenia wstąpił w roku 1978 i odtąd 

nieprzerwanie był wybierany do pełnienia coraz bardziej odpowiedzialnych i absorbujących funkcji. 

Wchodził w skład władz Gdańskiego Zarządu Oddziału SGP jako członek, wiceprzewodniczący i prezes 

Oddziału. Organizował spotkania, sympozja, wyjazdy oraz Plenarne Posiedzenie Zarządu Głównego SGP w 

Jastrzębiej Górze w 1999 roku. Był również Członkiem Komitetu Głównego i przewodniczącym Komitetu 

Organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, który odbył się w 

Gdańsku w roku 1999 i 2000. Wielokrotnie był wybierany na delegata Zjazdu Delegatów SGP w Gdańsku, 

Olsztynie, Krakowie, Legnicy, Białymstoku, Kaliszu, Lublinie i Ustroniu Śląskim, na których bardzo dobrze 

reprezentował nasze środowisko, zwracając uwagę nie tylko zawodowym doświadczeniem, ale także takimi 

osobistymi walorami jak imponujący wzrost, nienaganna sylwetka, uroda, elegancja i kultura bycia. W latach 

1992 – 2004 był także członkiem Zarządu Głównego SGP z wyboru imiennego. Niezależnie od pracy w 

Stowarzyszeniu Geodetów Polskich był też członkiem Wojewódzkiej Rady Naczelnej Organizacji 

Technicznej. Za swą społeczną działalność był wielokrotnie odznaczany odznakami honorowymi 

nadawanymi przez resorty oraz organizacje społeczne. Kolega Ryszard Sławiński, po ciężkiej chorobie, 

zmarł 2 grudnia 2007 r. i został pochowany na cmentarzu w Korszach. Na zakończenie jeszcze osobista 

refleksja. Byłem pierwszym geodezyjnym szefem Ryszarda. Przyjmowałem Go do pracy, kiedy 33 lata 

temu, jako świeżo upieczony inżynier, wszedł w progi Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Polnych w 

Gdańsku. Przez długie lata współpracowałem z Nim także w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Z 

upływem lat spłaszczała się między nami struktura hierarchiczna. Z podwładnego stał się kolegą po fachu, 

towarzyszem w społecznej działalności i niezawodnym przyjacielem. Jednego nie przewidziałem. Nie 

przypuszczałem, że ja człowiekowi w podeszłym wieku, będę pisał wspomnienie pośmiertne o tyle lat 

młodszym koledze i przyjacielu, aby pożegnać Go na zawsze. Żegnam Cię Ryszardzie, nie tylko w imieniu 

własnym, ale w imieniu wszystkich kolegów geodetów, którzy Cię znali i cenili. Cześć Twojej pamięci. 
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