Dr hab., prof. UwB Mikołaj Tarasiewicz urodził się 25 lutego 1931 roku w Białowieży. Studia
wyższe ukończył w 1956 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Mińsku na Białorusi. Po studiach (do
1962 roku) pracował w Zakładzie Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce jako starszy inżynier
Laboratorium, a następnie (do 1964) był nauczycielem chemii w Liceum Ogólnokształcącym
w Hajnówce. We września 1964 roku podjął pracę jako starszy wykładowca w Zakładzie Chemii
w Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku (obecnie Politechnika Białostocka). W 1967 roku został
otwarty jego przewód doktorski. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskał w 1970 roku, broniąc pracę
pt.: Badania nad oznaczaniem i analitycznym wykorzystaniem pochodnych fenotiazyny. Od 1975 roku
pracował w Zakładzie Chemii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a następnie w Instytucie
Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1974 roku na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego praca habilitacyjna nosi tytuł: Badania struktury oraz
własności fizykochemicznych i analitycznych połączeń pochodnych fenotiazyny cd.. Od 1991 zajmował
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Prof. dr hab. Mikołaj Tarasiewicz opublikował ponad 160 artykułów naukowych, zarówno
w czasopismach krajowych jak i zagranicznych. Był promotorem 86 prac magisterskich i jednej rozprawy
doktorskiej. Jest autorem książek m.in. „Chemii związków koordynacyjnych”. Za całokształt swej
działalności naukowej i dydaktycznej otrzymał wiele nagród i wyróżnień: w 1982 roku nagrodę II stopnia
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, trzykrotnie nagrodę rektora WSI oraz czterokrotnie
nagrodę rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1956-1974 był Porucznikiem Wojska Polskiego.
Odznaczony został m.in. Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego (1963), Złotym Krzyżem Zasługi (1982),
Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1978, 1989).
Oprócz pracy naukowej interesował się sportem i filozofią. W 1970 roku otrzymał tytuł
doktora filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzięki jego staraniom zostały
zbudowane baseny w Hajnówce i w Białymstoku. W czasach studenckich trzykrotnie wygrał zawody
mistrzowskie Uniwersytetu w Mińsku w pływaniu. Założył Klub Sportowy „Żubr” w Białowieży z sekcją
piłki nożnej.
Prof. dr hab. Mikołaj Tarasiewicz zmarł 20 września 2001 roku w Białymstoku.
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