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Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy UMCS,  
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015, będąca  
ukoronowaniem obchodów 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej skłania do pogłębionej refleksji zarówno na temat 
osiągnięć naszej Uczelni, jak i stojących przed nią wyzwań. 

Uniwersytet to przede wszyst-
kim ludzie – nie tylko wybit-
ni naukowcy, ale też społeczni-

cy i organizatorzy, potrafiący z uporem 
i odwagą wcielać w życie akademickie 
ideały. Myślę tu zarówno o pierwszych 
Rektorach, np. prof. Henryku Raabem, 
którzy z wielkim poświęceniem od pod-
staw budowali Uczelnię, walcząc w trud-
nych powojennych czasach o jej demo-
kratyczny ustrój i zachowanie autonomii 
oraz kompletując kadrę, jak i o później-
szych włodarzach naszej Alma Mater, 
dokładających wszelkich starań, aby sta-
ła się ona znaczącym ośrodkiem nauko-
wo-badawczym. Bez względu na uwa-
runkowania polityczne UMCS tworzyli 
ludzie głęboko wierzący w sens istnie-
nia Uniwersytetu i mający sprecyzowa-
ną wizję jego funkcjonowania. 

Złotymi zgłoskami w dziejach pol-
skiej nauki zapisali się naukowcy, dzię-

Prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS
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ki którym UMCS zasłynął z: Lubelskiej 
Szkoły Światłowodów, Lubelskiej Szkoły 
Adsorpcji oraz Lubelskiej Szkoły Chro-
matografii. Nie należy zapominać rów-
nież o ostatnich osiągnięciach: opracowa-
niu przemysłowej technologii produkcji 
mutanazy (unikatowego enzymu, sku-
tecznego w walce z próchnicą zębów), 
przełomowych pracach badawczych nad 
szczepionką przeciwko malarii czy wresz-
cie odkryciach trzynastowiecznych skar-
bów z Czermna-Czerwienia. Także dziś 
nasi doktoranci i młodzi naukowcy z po-
wodzeniem biorą udział w prestiżowych 
programach Diamentowy Grant, Top 500 
Innovators, prowadzą samodzielne pro-
jekty i odbywają staże dzięki programom: 
Preludium, Etiuda i Fuga. Obecnie na-
ukowcy z UMCS realizują wiele projek-
tów badawczych, nadzorowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju oraz Mini-

stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ok. 
20 projektów z programów UE i innych 
źródeł międzynarodowych, jak również 
kilkadziesiąt projektów wspierających 
młodych naukowców. Nasi pracownicy 
stanowią ważne zaplecze eksperckie dla 
instytucji rządowych i samorządowych 
oraz biznesu i gospodarki.

Możemy także być dumni z naszych 
absolwentów, których mamy już ponad 
216 tysięcy. Wielu z nich odnosi sukce-
sy w gospodarce i biznesie, administra-
cji publicznej, na polu kulturalnym, ale 
też i w polityce. Potwierdzają oni w spo-
sób szczególny nierozerwalne związki 
łączące naszą Uczelnię z powojenny-
mi losami Lublina, Lubelszczyzny, jak 
również południowo-wschodniej Polski. 
Było to możliwe dzięki utworzeniu no-
wych Wydziałów i kierunków studiów, 
zbudowaniu unikatowego Miasteczka 
Akademickiego oraz stworzeniu atmo-
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sfery korzystnej dla aktywności pra-
cowników i studentów na płaszczyź-
nie kulturalnej i sportowej. 

Nie można jednak nie dostrzec, że 
czeka nas wiele wyzwań, związanych 
m.in. z koniecznością poprawy pozy-
cji w badaniach naukowych (posiada-
nych przez Wydziały kategorii), lep-
szego dostosowania oferty badawczej 
i edukacyjnej do potrzeb gospodar-
ki i biznesu oraz instytucji życia spo-
łecznego i politycznego, ale też do ocze-
kiwań młodzieży z kraju i zagranicy, 
mądrego wykorzystania posiadane-
go i budowanego potencjału badaw-

czo-dydaktycznego. Innymi słowy, 
kształtujemy przyszłość naszej Alma 
Mater, gdyż nadal aktualne są słowa 
prof. Grzegorza Leopolda Seidlera, że 
„Uczelnia to mury i ludzie”. Wokół tych 
dwóch członów możemy z powodze-
niem realizować wizję Uniwersytetu  
Kompletnego.

70-lecie UMCS stanowi doskona-
łą okazję, by podziękować wszystkim 
byłym i obecnym pracownikom Uni-
wersytetu – naukowcom i dydaktykom, 
pracownikom inżynieryjno-technicz-
nym, administracji i obsługi za trud 
i wysiłek, za lata pracy na rzecz naszej 

małej akademickiej Ojczyzny. Pragnę 
też zachęcić Państwa do lektury jubile-
uszowego numeru „Wiadomości Uni-
wersyteckich”, w którym zebraliśmy 
artykuły dotyczące historii i różnych 
obszarów działalności UMCS (niektó-
re z nich były publikowane od począt-
ku tego roku na łamach „Kuriera Lu-
belskiego”). Stanowią one dobrą okazję 
do sentymentalnej podróży, bowiem 
przypominamy w nich wiele wydarzeń 
z historii Uczelni. 

Prof. Stanisław Michałowski
Rektor UMCS

UMCS w liczbach
• 60 kierunków i ponad 200 specjalności

• ponad 80 kierunków studiów podyplomowych

• blisko 22 tys. studentów

• ponad 216 tys. absolwentów

• 2600 miejsc w 9 akademikach

• 80 kół naukowych i organizacji studenckich

• blisko 1000 studentów cudzoziemców

• 300 studentów trenujących w sekcjach sportowych Klubu AZS UMCS

• 13 projektów edukacyjnych w trakcie realizacji na kwotę ponad 65 mln zł 

• 43 zrealizowane projekty edukacyjne na kwotę blisko 60 mln zł

• 96 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata

• 23 projekty badawcze w trakcie realizacji na kwotę ponad 116 mln zł

• 20 projektów badawczych zrealizowanych na kwotę ponad 55 mln zł

• ponad 60 tys. odwiedzających Ogród Botaniczny rocznie 

• blisko 1 mln książek, 400 tys. czasopism i 300 tys. jednostek zbiorów specja-
nych opublikowanych w wersji tradycyjnej w Bibliotece Głównej UMCS

• blisko 5 tys. książek w wersji elektronicznej w Bibliotece Głównej UMCS

• ponad 20 budynków dydaktycznych

• 98,2 FM – na takich falach odbiera Akademickie Radio Centrum
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Uczelnia powstawała na tzw. 
surowym korzeniu, budowa-
na była od podstaw w trud-

nych warunkach materialnych, po-
litycznych i ustrojowych. Powstanie 
UMCS spotkało się ze sceptycyzmem 
wielu środowisk, które uważały, że ini-
cjatywa powołania w Lublinie drugie-
go uniwersytetu będzie miała charak-
ter efemeryczny i uczelnia nie przetrwa 
próby czasu. W zamierzeniu przejmu-
jących władzę w Polsce komunistów 
UMCS miał stać się ważnym kreatorem 
przemian społecznych i politycznych, 
szczególnie w odniesieniu do młode-
go pokolenia Polaków wywodzących 
się z uboższych grup społeczeństwa. 
Planowano stworzyć nową inteligencję 
o plebejskim rodowodzie.

Wbrew intencjom władz, Uczelnia 
poza misją prowadzenia badań na-
ukowych, kształcenia intelektualne-
go i moralnego wychowania studen-
tów, efektywnie nie przysłużyła się 
realizacji celów politycznych rządzącej 
partii. Mimo ograniczenia, a następ-
nie zniesienia przez PZPR autonomii Pierwsi studenci UMCS – rok akademicki 1944/1945

Z kart historii
uczelni wyższych, podejmowania prób 
ideologizacji nauki społeczność aka-
demicka UMCS broniła się przed ko-
munistyczną indoktrynacją młodego 
pokolenia Polaków. Dała temu dobit-
ny wyraz, wybierając dwukrotnie na 
rektorów wybitnych i niezależnych 
uczonych, którzy skutecznie separo-

wali partię od efektywnego wpływu 
na uczelnię. Były to kadencje rekto-
rów prof. Adama Paszewskiego (1957–
–1959) oraz prof. Tadeusza Baszyńskie-
go (1981–1982), odwołanego z funkcji 
przez władze stanu wojennego. Najdo-
bitniej o klęsce koncepcji UMCS jako 
tzw. czerwonego uniwersytetu świad-
czył masowy udział pracowników i stu-
dentów w przemianach lat 1980–1981 
okresu „Solidarności”. Z drugiej strony 
zasada finansowania nauki i szkolni-
ctwa wyższego przez państwo i regu-
ły ustrojowe powodowały, iż najbar-
dziej intensywny okres rozwoju bazy 
materialnej i kadry naukowej uczelni 
w okresie PRL przypadł na czasy kie-
rowania UMCS przez rektorów umo-
cowanych dość wysoko w hierarchii 
partyjnej, o wyrazistej i otwartej oso-
bowości, prawników – prof. Grzegorza 
Leopolda Seidlera (1959–1969) i prof. 
Wiesława Skrzydłę (1972–1981).

Decyzja o utworzeniu w Lublinie państwowego uniwersytetu 
zapadła w trakcie ii wojny światowej, po wyzwoleniu Lublina 
spod okupacji niemieckiej na posiedzeniu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego w dniu 23 października 1944 r.

Teren przyszłej Dzielnicy Uniwersyteckiej, 1949 r. 
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W chwili powołania do życia uni-
wersytet skupiał cztery Wydziały: 

Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Wetery-
naryjny. Kilka miesięcy później powo-
łano kolejny, piąty – Wydział Farma-
ceutyczny. Medyczno-przyrodniczy 
charakter powstającej uczelni był od-
mienny od teologiczno-humanistyczne-
go KUL, który funkcjonował od 1918 r. 
UMCS uzupełniał kształcenie na pozio-
mie wyższym o kierunki, których dotąd 
w Lublinie nie było. Jednym z pierwszych 
mianowanych jesienią 1944 r. profesorów 
był zoolog, lewicowy działacz politycz-
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Studenci pierwszego rocznika medycyny UMCS, 1945 r.

Ławeczka Rektora H. Raabego na placu 
przed Rektoratem

Uniwersytetu
ny, społeczny i oświatowy Henryk Raabe 
– inicjator i organizator Uniwersyte-
tu, pierwszy jego rektor piastujący tę 
funkcję do 1948 r. Władze UMCS stara-
ją się współcześnie przywrócić społecz-
ności akademickiej tę postać. W kwiet-
niu 2012 r. na centralnym placu Uczelni 
odsłonięto „ławeczkę” Raabego.

Uroczysta inauguracja pierwszego 
w historii roku akademickiego 1944/1945 
odbyła się 14 stycznia 1945 r. UMCS 

kształcił wówczas 980 studentów i za-
trudniał 104 pracowników nauki, m.in. 
z uczelni z Wilna i Lwowa. Wśród pierw-
szych wybitnych profesorów byli m.in. 
lekarze: Ludwik Hirszfeld, Feliks Sku-
biszewski, Tadeusz Kielanowski, psy-
chiatra Witold Chodźko, farmakolog 
Jan H. Lubieniecki; zoologowie: Kon-
stanty Strawiński, Janusz W. Doma-
niewski, Gabriel Brzęk; bakteriolodzy: 
Alfred Trawiński i Zygmunt Szymanow-
ski; antropolog Jan Mydlarski; matema-
tyk Mieczysław K. Biernacki; logik Je-
rzy Słupecki; filozof Narcyz Łubnicki; 
fizyk Stanisław Ziemecki (Landau); bio-
lodzy Adam Paszewski i Laura Kauf-
man; chemicy: Włodzimierz Hubicki 
i Andrzej Waksmundzki; biochemik Ja-
nina Opieńska-Blauth; petrograf i geo-
log Maria Turnau-Morawska; archeo-
log Stefan Nosek.

UMCS stał się zgodnie ze strategią 
ówczesnych władz zarodkiem prężne-
go ośrodka akademickiego w Lublinie. 
Medyczno-przyrodniczy profil UMCS 
utrzymał się do stycznia 1950 r. Wów-
czas decyzją ministerstwa oświaty, wbrew 
stanowisku władz uczelni, wydzielo-
no z UMCS Akademię Lekarską, któ-
ra 3 marca zmieniła nazwę na Akade-
mia Medyczna. Oznaczało to poważne 
osłabienie naukowego i materialnego 
potencjału uniwersytetu. O blisko poło-

wę zmalała liczba studentów. Postawiło 
to na porządku dziennym wypracowa-
nie nowego profilu Uczelni. Bez rozwo-
ju kolejnych dyscyplin i kierunków jej 
byt wydawał się zagrożony. Obok do-
tychczasowych wydziałów UMCS, któ-
re uległy podziałowi, powstawały nowe: 
Prawa w 1949 r., Humanistyczny w 1952 r. 
i Zootechniczny w 1953 r. Dotychczaso-
wy Wydział Matematyczno-Przyrodni-
czy  podzielono w 1951 r. na dwa: Wydział 
Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wy-
dział Biologii i Nauk o Ziemi.

Druga znacząca zmiana profilu na-
ukowego UMCS nastąpiła w 1955 r., 

gdy władze centralne wyodrębniły Wy-
działy: Rolny, Weterynaryjny i Zoo-
techniczny, które zapoczątkowały funk-
cjonowanie nowej uczelni – Akademii 
 Rolniczej. Z UMCS odeszła blisko po-
łowa doświadczonej kadry naukowo-
-dydaktycznej, w tym 42 profesorów 
i około 1/3 studentów. Na użytek no-
wej uczelni przeszedł szereg nowo wy-
budowanych budynków. Po raz drugi 
poważnie osłabiło to UMCS i wzmo-
gło dyskusje nad przyszłością i kierun-
kiem dalszego rozwoju. 

Przez kolejne dekady kształtowa-
ła się współczesna struktura Uniwer-
sytetu. Obecnie funkcjonuje w UMCS 
12  Wydziałów: Biologii i Biotechnologii; 
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Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-
nej; Matematyki, Fizyki i Informatyki; 
Chemii; Prawa i Administracji; Humani-
styczny; Ekonomiczny; Pedagogiki i Psy-
chologii; Filozofii i Socjologii; Politologii; 
Artystyczny oraz Wydział Zamiejscowy 
w Puławach. Integralną częścią Uczel-
ni jest Centrum Języka i Kultury Pol-
skiej dla Polonii i Cudzoziemców (1991). 
W ciągu 20 lat istnienia w jego studiach 
i kursach uczestniczyło ponad 9 tys. 
słuchaczy z 75 krajów świata na 5 kon-
tynentach. W latach 1969–2001 istnia-
ła Filia UMCS w Rzeszowie, która stała 
się częścią Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. Druga filia funkcjonowała w latach 
1969–1970 w Białej Podlaskiej, a następ-
nie została przejęta przez AWF w War-
szawie. W 2000 r. UMCS wraz z KUL 
oraz trzema uniwersytetami ukraińskimi 
powołał Europejskie Kolegium Polskich 
i Ukraińskich Uniwersytetów, gdzie na 
studiach doktoranckich kształcono mło-
dych badaczy z Polski i Ukrainy. Podsta-
wowym celem Kolegium było kształce-
nie przyszłych elit polskich i ukraińskich, 
działających na rzecz współpracy mię-
dzy krajami. Placówka funkcjonowa-
ła przez dekadę. W początku XXI w. 
UMCS otworzył także zamiejscowe ko-
legia w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Ka-
zimierzu n. Wisłą i Radomiu.

Bazę lokalową UMCS zbudowano, gdy 
Uczelnia otrzymała w 1946 r., w da-

rze od miasta, rozległy (ponad 17 ha), 
niezabudowany obszar w zachodniej 
części Lublina. W kolejnych trzech la-
tach ofiarowany przez władze miasta 
i województwa obszar powiększył się 
ponad trzykrotnie. Od r. 1949 powstaje 
tu miasteczko akademickie stanowią-
ce osobną dzielnicę miasta i już przez Odsłonięcie pomnika Patronki UMCS, 23.10.1964 r.
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Domy Studenckie A i B (obecnie „Amor” i „Babilon”), 1954 r.
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Widok na Dzielnicę Uniwersytecką (z prawej strony Biblioteka Międzyuczelniana), wios-
na 1968 r.
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współczesnych uznane za wyjątkowe 
powojenne założenie urbanistyczno-ar-
chitektoniczne w Lublinie. Główna jego 
część została stworzona w latach 1959– 
–1969, gdy funkcję rektora Uczelni peł-
nił prof. G. L. Seidler. Znajdują się w nim 
domy studenckie, siedziby 9 Wydziałów 
UMCS, Rektorat, Biblioteka Główna, 
Centrum Kultury Fizycznej, Akademi-
cka Przychodnia Zdrowia. Obecnie bu-
dowana jest zachodnia część miasteczka 
UMCS w rejonie ul. Głębokiej i al. Kraś-
nickiej, gdzie powstaje m.in. centrum 
naukowych laboratoriów Ecotech-Com-
plex. Cały obszar sąsiaduje z obiekta-
mi KUL oraz Uniwersytetu Przyrodni-
czego. Szczególne znaczenie w pejzażu 
UMCS ma Akademickie Centrum Kul-
tury „Chatka Żaka”, oddawane do użyt-
ku w dwóch etapach w latach 1962–1965. 
Przez kolejne dekady było to centrum 
kulturalnego i społecznego życia stu-
dentów Uczelni. Pełniło także funkcje 
usługowe (stołówka akademicka nr 2). 
Tutaj powstawały inicjatywy, które wpi-
sały UMCS na trwałe w pejzaż Lublina, 
w znaczący sposób współtworząc środo-
wisko intelektualne, kulturalne i opi-
niotwórcze miasta. Studenckie zespoły 
artystyczne – teatry UMCS – Gong 2, 
Provisorium, Scena 6, Chór Akademi-
cki, Dyskusyjny Klub Filmowy „Barie-
ra”, kino studyjne, Akademickie Radio 
Centrum, Orkiestra św. Mikołaja, przez 
lata tworzyły artystyczne życie Uczel-
ni i wpływały na jej korzystny wize-
runek w kraju i za granicą. W istnieją-
cym od 1953 r. Zespole Tańca Ludowego 
UMCS tańczyło ponad 8 tys. studentów, 
którzy dali ok. 6 tys. koncertów, w tym 
w 56 krajach na 5 kontynentach. Miesz-
kańcy miasta od lat 60. corocznie byli 
świadkami odbywających się w Lublinie 
dni kultury studenckiej – Kozienaliów. 
Znaną i cenioną przez lublinian placów-
ką jest Ogród Botaniczny UMCS stwo-
rzony w latach 60.

Rozwój bazy naukowo-dydaktycz-
nej szedł w parze z rozwojem kadry 

naukowej i otwarciem się Uniwersyte-
tu na kontakty zagraniczne. Proces ten 
nabrał dużej dynamiki po r. 1956. Poza 
tradycyjnymi kontaktami z placówka-
mi w ZSRR (Lwów, Erewań) i tzw. kra-
jów socjalistycznych (Węgry, Rumunia, 
Czechosłowacja), nastąpił rozwój wymia-
ny naukowej z ośrodkami naukowymi 
na zachodzie Europy oraz USA. Działa-
nia te mocno rozwijał w latach 60. rektor 
prof. G. L. Seidler, a następnie w latach. 
70. rektor prof. W. Skrzydło. To wówczas 
nawiązano m.in. stałą współpracę nauko-
wą z Uniwersytetami w Modenie i Lecce  
(Włochy) i Lock Haven State College (Sta-

ny Zjednoczone). Naukowcy z UMCS 
otrzymywali najbardziej prestiżowe sty-
pendia Fundacji H. Forda (USA) i Ale-
xandra von Humboldta (RFN). 

Od drugiej połowy lat 50. systema-
tycznie zwiększała się liczba studen-
tów Uczelni, od 2 tys. w 1960 r. do blisko 
4 tys. w 1968 r. Obecnie to blisko 18 tys. 
osób na studiach stacjonarnych, łącznie 
edukuje się tu 22 tys. studentów. Na po-
czątku XXI w., w 58. roku istnienia Uni-
wersytetu prezydent RP wręczył absol-
wentowi UMCS 100 tys. dyplom. Dziś 
ich liczba wzrosła do ponad 216 tys. Od 
końca lat 40. XX w. absolwenci UMCS 
stanowili podstawową kadrę specjalistów 
decydujących o rozwoju województwa 
lubelskiego oraz południowo-wschod-
niej Polski. Dzisiaj wybitni absolwen-
ci UMCS to pracownicy wielu central-
nych instytucji państwowych. Zajmują 
oni także wysokie stanowiska w polskim  
biznesie.

Społeczność Uniwersytetu brała udział 
w węzłowych wydarzeniach politycz-

nych powojennego Lublina. Studen-
ci UMCS obok młodzieży szkół lubel-
skich zaprotestowali w styczniu 1947 r. 
przeciwko przygotowaniom do fałszo-
wania wyborów do Sejmu Ustawodaw-
czego. Z ich inicjatywy w październiku 
1956 r. na miasteczku akademickim od-
był się największy w Lublinie po ii wojnie 
wiec poparcia dla przemian październi-
kowych odrzucających polski stalinizm. 
Również dwukrotnie 11 i 13 marca 1968 r. 
studenci UMCS wraz z kolegami z in-
nych wyższych uczelni Lublina gremial-
nie zaprotestowali przeciwko ogranicze-
niu demokracji, wolności słowa i druku. 
W drugiej połowie lat 70. brali udział 
w strukturach tworzącej się demokra-
tycznej opozycji. Prof. Adam Kersten – 
historyk stał się znaczącą postacią, nie-
zależnego od władz PRL stowarzyszenia 
edukacyjnego – Towarzystwa Kursów 
Naukowych, a następnie tzw. Uniwer-

sytetu Latającego. Szczególnie aktywne 
było środowisko naukowców i studentów 
UMCS w okresie „Solidarności” w latach 
1980–1981. Związek zrzeszał 3/4 pracow-
ników Uczelni i stanowił najsilniejsze 
zaplecze intelektualne i eksperckie Re-
gionu Środkowowschodniego NSZZ „S”. 
Obok niego prężnie działało Niezależ-
ne Zrzeszenie Studentów. UMCS był je-
dyną uczelnią w Lublinie i jedną z nie-
licznych w kraju, w której prowadzono 
strajk po ogłoszeniu stanu wojennego. 
Trwał on w dniach 13–15 grudnia w róż-
nych obiektach uczelnianych. Represje 
ze strony władz bezpieczeństwa były su-
rowe; łącznie zostało internowanych 23 
pracowników i studentów (stanowili pra-
wie 10% ogółu internowanych z Lubel-
szczyzny), a kilka osób skazano na kary 
więzienia, z czego dwie na bezwzględne 
pozbawienie wolności. 

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić Lub-
lin bez UMCS. Bo to przecież nie tyl-
ko ładna i efektowna część miasta, ale 
nade wszystko ponad 216 tys. wykształ-
conych w tym okresie ludzi, duża uczel-
nia o mocnej pozycji w skali kraju, pro-
wadząca różnorodne badania naukowe. 
Na trwałe związana z naszym miastem.

Janusz Wrona 
Zbigniew Zaporowski

Wręczenie 99 999, 
100 000 i 100 001 

dyplomu ukoń-
czenia studiów 

z udziałem Prezy-
denta RP Aleksan-
dra Kwaśniewskie-

go, które odbyło 
się 9.10.2002 r. na 

Zamku Lubelskim

Strajk okupacyjny 
w budynku 
Wydziału 
Matematyki, Fizyki 
i Chemii w okresie 
stanu wojennego
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Rektorzy Prorektorzy

Imię i nazwisko Okres sprawowania funkcji Imię i nazwisko

Henryk Raabe 24 X 1944 – 31 VIII 1948
Ludwik Hirszfeld (1944/1945)
Konstanty Strawiński (1945–1947)
Feliks Skubiszewski

Tadeusz Kielanowski 1 IX 1948 – 31 XII 1949
Józef Parnas (1948/1949) [w okresie  
od 1 I 1950 do 31 XII 1951 – po. Rektora]

Bohdan Dobrzański 1 I 1952 – 31 VIII 1955

Adam Malicki
Aleksander Wolter
Adam Bielecki
Andrzej Burda
Piotr Szewczyk [Prorektor  
Rolniczego Studium Zaocznego]

Andrzej Burda 1 IX 1955 – 7 V 1957

Adam Bielecki
Kazimierz Myśliński
Franciszek Uhorczak
Włodzimierz Hubicki

Adam Paszewski 8 V 1957 – 31 VIII 1959
Tadeusz Taras
Włodzimierz Hubicki

Grzegorz Leopold Seidler 1 IX 1959 – 11 IV 1969

Jan Dobrzański
Adam Paszewski
Narcyz Łubnicki
Włodzimierz Żuk
Zbigniew Lorkiewicz [w okresie 12 IV – 30 VI 1969 
po. Rektora – dokończenie kadencji G. L. Seidlera]
Wiesław Skrzydło

Zbigniew Lorkiewicz 1 VII 1969 – 30 IX 1972

Janusz Barcicki
Stanisław Krzykała
Wiesław Skrzydło
Jan Szreniawski

Wiesław Skrzydło 1 X 1972 – 31 VIII 1981

Edward Michna
Kazimierz Sykut
Albin Koprukowniak
Tadeusz Hoff (do 30 VI 1974)
Marcin Jełowiecki (od 1 VII 1974)
Ryszard Orłowski
Kazimierz Sykut
Albin Koprukowniak (do 31 VIII 1978)
Zdzisław Ilczuk (od 15 V 1978)
Marcin Jełowiecki (od 1 VII 1978)
Władysław Ćwik (od 1 IX 1978)

Tadeusz Baszyński 1 IX 1981 – 21 V 1982

Bohdan Dziemidok [w okresie  
od 21 do 24 V 1982 r. – po. Rektora]
Eugeniusz Gąsior
Wanda Brzyska
Władysław Ćwik / Mieczysław Żołnierczuk

Władze UMCS (1944–2016) 
Sporządzono w Archiwum UMCS
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Rektorzy Prorektorzy

Imię i nazwisko Okres sprawowania funkcji Imię i nazwisko

Józef Szymański 24 V 1982 – 31 VIII 1984

Jan Malarczyk
Eligiusz Modrzejewski
Tadeusz Łoposzko
Jan Winiarz

Stanisław Uziak 1 IX 1984 – 31 VIII 1987

Kazimierz Goebel
Jerzy Szczypa
Halina Sawecka
Jan Winiarz

Zdzisław Cackowski 1 IX 1987 – 30 XI 1990

Zygmunt Mańkowski
Jerzy Szczypa
Romuald Kmiecik
Jan Winiarz

Eugeniusz Gąsior 1 XII 1990 – 14 VIII 1993

Kazimierz Goebel
Jan Rayss
Jerzy Bartmiński
Zbigniew Sobolewski
Ziemowit Jacek Pietraś [Rektor Eugeniusz Gąsior  
zmarł 14 VII 1993 r., od 1 do 24 IX obowiązki  
Rektora pełnił Ziemowit Jacek Pietraś]
Tadeusz Borowiecki
Marian Harasimiuk
Zbigniew Sobolewski

Kazimierz Goebel 24 IX 1993 – 31 VIII 1999

Marian Harasimiuk
Zbigniew Sobolewski
Wojciech Witkowski
Jerzy Szczypa

Marian Harasimiuk 1 IX 1999 – 31 VIII 2005
Jan Pomorski
Zbigniew Krupa
Elżbieta Skrzypek

Wiesław Kamiński 1 IX 2005 – 31 VIII 2008

Anna Pajdzińska
Anna Tukiendorf
Jerzy Węcławski
Tadeusz Borowiecki

Andrzej Dąbrowski 1 IX 2008 – 31 VIII 2012

Stanisław Chibowski
Ryszard Dębicki
Stanisław Michałowski
Ryszard Szczygieł

Stanisław Michałowski 1 IX 2012 – 31 VIII 2016

Ryszard Mojak (1 IX 2012 – 15 IV 2014; 
16 IV – 30 VI 2014 vacat)
Arkadiusz Bereza (od 1 VII 2014)
Ryszard Dębicki
Urszula Bobryk
Barbara Hlibowicka-Węglarz
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Henryk Raabe (24.10.1944 – 31.08.1948)

24 października 1944 r., w dzień po powołaniu do życia 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (z cztere-

ma Wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i We-
terynaryjnym), jego pierwszym rektorem został mianowany 
prof. Henryk Raabe, zoolog z wykształcenia, jednocześnie na-
czelnik Wydziału Szkół Wyższych Resortu Oświaty PKWN. 

Praca organizatora pochłonęła całkowicie tego idealistę 
w sferze społecznej i jednocześnie realistę w sferze wyko-
nawczej. W warunkach katastrofalnych braków, trudności 
i powojennego zamętu rektor tworzył od podstaw Uczelnię 
z entuzjazmem i poświęceniem. Zdobywał od władz loka-
le na działalność, mieszkania dla kadry, tereny pod zabudo-
wę. Gromadził urządzenia i sprzęt. Z uwagi na brak komu-
nikacji miejskiej w Lublinie, rektor Raabe wystąpił do władz 
o przydział 30 rowerów dla pracowników, żeby mogli szyb-
ciej przemieszczać się między oddalonymi od siebie budyn-
kami, w których odbywały się zajęcia. Troszczył się o spra-
wy socjalno-bytowe pracowników i studentów, pozyskiwał 
dla nich np. buty i odzież lub materiały na nie. Jednak prze-
de wszystkim kompletował doskonałą kadrę, w gronie któ-
rej znaleźli się m.in. międzynarodowej sławy immunolog Lu-
dwik Hirszfeld, matematyk Mieczysław Biernacki czy filozof 
Narcyz Łubnicki. Starał się zapobiegać odpływowi kadry do 
innych ośrodków naukowych i zabiegał o niepowoływanie 
do wojska pracowników i studentów.

Rektorzy UMCS
trudne lata 1944–1959
Początki działalności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przypadły na schyłek II wojny światowej 
i trudne czasy powojenne. Jego twórcy nie szczędzili wysiłku, aby Uczelnia okrzepła i prowadziła 
kształcenie na możliwie wysokim poziomie. Wyłączenie z UMCS w 1950 r. wydziałów medycznych, 
a w 1955 r. rolniczych nie sprzyjało stabilizacji i rozwojowi. Poczucie stabilności zakłócały zwłaszcza 
pogłoski o zamiarach władz, które planowały przeniesienie Uniwersytetu do Rzeszowa, a następnie 
do Katowic. W okresie tym Uczelnią kierowało pięciu rektorów, którzy włożyli wiele wysiłku 
w przezwyciężanie codziennych trudności, omijając często totalitarne zakazy ówczesnych władz.

Inauguracja roku akademickiego 1944/1945. Przemawia rektor H. Raabe
Przy odbudowie gmachu przeznaczonego na potrzeby UMCS, 
13 maja 1948 r. Rektor H. Raabe stoi pośrodku

Prof. dr Henryk Raabe podczas lektury prasy 
krajowej, 1946 r. 
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Uniwersytet krzepł z tygodnia na tydzień. 9 stycznia 
1945 r. powołano jako piąty – Wydział Farmaceutyczny. Sta-
rania o jego utworzenie, poza władzami UMCS, prowadzi-
ła Lubelska Izba Aptekarska. 14 stycznia 1945 r. rektor Ra-
abe przewodniczył uroczystej inauguracji pierwszego roku 
akademickiego 1944/1945, która odbyła się w budynku I LO 
im. Stanisława Staszica przy Al. Racławickich. To tam ulo-
kowano pierwszy rektorat, dziekanaty i tam odbywały się 
pierwsze zajęcia dydaktyczne. Rektor Raabe pozyskiwał na 
działalność Uczelni kolejne obiekty, m.in. przy ul. Radzi-
wiłłowskiej czy ul. Głowackiego. Jesienią 1945 r. rektorat 
został przeniesiony do zabytkowego pałacu przy pl. Litew-
skim 5. W 1946 r., przy poparciu rektora, Senat UMCS po-
wołał do życia czasopismo „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska”. Wydział Lekarski UMCS wydał wtedy 
pierwsze dyplomy. W tym czasie miał miejsce duży ruch ka-
drowy. Jedni pracownicy odchodzili do innych ośrodków, 
przybywali zaś nowi. Uniwersytet pozyskiwał kolejne bu-
dynki, a 8 lipca 1946 r. otrzymał od Miejskiej Rady Naro-
dowej 17 ha terenów pod zabudowę.

Wielką odwagą cywilną i mocnym charakterem prof. 
 Raabe wykazał się, gdy został obarczony funkcją ambasado-
ra w ZSRR (1.08.1945 – 19.09.1946). Wówczas, m.in. interwe-
niował w sprawach zwolnień z obozów i repatriacji Polaków. 
W kierowaniu Uczelnią zastępował go w tym czasie prof. 
Konstanty Strawiński. Po powrocie do Lublina, rektor Hen-
ryk Raabe walczył o demokratyczny ustrój Uczelni i zacho-
wanie jej autonomii (m.in. o utrzymanie kompetencji rektora 
i senatu, prawo nadawania stopni aka-
demickich jedynie przez uczelnię, zaś 
tytułów naukowych tylko na wniosek 
rad wydziałów i senatu, a także o rangę 
nauki i prawo głoszenia własnych prze-
konań naukowych czy o wprowadze-
nie wykładów z wychowania demokra-
tycznego). Stawał w obronie studentów 
prześladowanych z powodów politycz-
nych. Zapłacił za to utratą stanowiska 
i przeniesieniem na emeryturę.

Rektor Henryk Raabe zmarł 28 stycz-
nia 1951 r. w Lublinie. W pogrzebie, 
który odbył się 31 stycznia 1951 r., nie 
wzięli udziału przedstawiciele UMCS 
oraz władz miasta. Dopiero po latach 
przypomniano o jego zasługach dla 
Uczelni. W 1966 r. z inicjatywy Sena-
tu UMCS na skwerze przy zbiegu ulic 
Raabego i Akademickiej odsłonięto 
pomnik mu poświęcony, a w 2012 r. 
na placu przed Rektoratem stanął jego 
pomnik-ławeczka.

Tadeusz Kielanowski 
(1.09.1948 – 31.12.1949)

Następcą rektora Raabego został mianowany prof. Tade-
usz Kielanowski, absolwent paryskich uczelni w zakre-

sie prawa oraz medycyny na Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza we Lwowie. Do Lublina przybył z wojska. W styczniu 
1945 r. habilitował się jako jeden z pierwszych u prof. Lu-
dwika Hirszfelda, a 1 lipca został profesorem nadzwy-
czajnym patologii ogólnej i doświadczalnej. Pełnił funk-
cję prodziekana (rok akademicki 1945/1946) i dziekana 
(lata 1946 i 1947) Wydziału Lekarskiego, który odczuwał 
wówczas coraz bardziej dokuczliwe trudności kadrowe 
i lokalowe oraz finansowe.

Jego powołanie na stanowisko rektora, wobec powszech-
nej sympatii dla prof. Raabego, było wielkim zaskoczeniem. 
Kielanowski pełnił tę funkcję w najtrudniejszych, stali-
nowskich czasach, kiedy Lublin był sceną zaognionej wal-
ki politycznej prowadzonej przez nową władzę z Kościołem 
katolickim i opozycją. Wskutek fałszywych oskarżeń ska-
zano wówczas wiele osób, w tym studentów UMCS. Zwol-
nionych z aresztu żaków rektor Kielanowski przywracał 
na studia. Nie mógł jednak w pełni samodzielnie kierować 
Uczelnią, gdyż narzucono mu prorektora Józefa Parnasa – 
stalinistę, sprawującego nadzór partyjny i milicyjny nad jej 
funkcjonowaniem.

Fo
t. 

ze
 zb

io
ró

w 
M

ac
ie

ja
 K

ie
la

no
w

sk
ie

go

Rektor UMCS Tadeusz Kielanowski
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Rektor T. Kielanowski (w okularach) pośród pierwszych absolwentów UMCS
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Ważnym wydarzeniem dla UMCS było utworzenie w 1949 r. 
Wydziału Prawa, który ulokowano w pozyskanym przy 
 dużym udziale rektora Kielanowskiego zabytkowym pa-
łacu przy pl. Litewskim 3. To wtedy jednak, decyzją władz 
 państwowych, z Uniwersytetu (od 1 stycznia 1950 r.) wyod-
rębniono wydziały medyczne, które miały utworzyć Akade-
mię Lekarską (przemianowaną 3 marca 1950 r. na Akademię 
Medyczną). Prof. Kielanowski był niechętny tym zmianom. 
Nie został zaangażowany w nowo powstałej szkole medycz-
nej. Opuścił Lublin i podjął wyzwanie związane z organi-
zacją uczelni medycznej w Białymstoku. Po jego wyjeździe 
do początku 1952 r. Uniwersytetem kierował prorektor Jó-
zef Parnas.

Bohdan Dobrzański (1.01.1952 – 31.08.1955)

W styczniu 1952 r. na rektora UMCS powołano wybitne-
go gleboznawcę prof. Bohdana Dobrzańskiego. Decy-

zja ta była sporym zaskoczeniem, ponieważ młody profesor 
nie był znany w Lublinie, w którym pracował zaledwie od 
5 lat. Szybko jednak udowodnił, że był to trafny wybór. Prof. 

Dobrzański miał bowiem talent doboru współpracowników 
i pogodę ducha. Był dobrym organizatorem – wymagają-
cym, sprawiedliwym i niezwykle pracowitym. Uporządko-
wał pracę administracji uczelnianej, udrożnił obieg infor-
macji, wznowił realizację niemal zahamowanych inwestycji 
na miasteczku akademickim. W 1952 r. powołano do życia 
Wydział Humanistyczny, a Wydział Matematyczno-Przy-
rodniczy UMCS podzielono na dwa: Matematyki, Fizyki 
i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. Do użytku oddano 
pierwsze Domy Studenckie „A” i „B” oraz dwa pierwsze bu-
dynki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W 1953 r. 
powstał Wydział Zootechniczny. Zaczęło działać Studium 
Języków Obcych, a także sławny później w świecie Zespół 
Tańca Ludowego.

Warto wspomnieć, że w tym czasie władze Rzeszowa ku-
siły rektora Bohdana Dobrzańskiego projektem przeniesie-
nia UMCS do tego miasta. Uczelnia pozostała jednak w Lub-
linie. Z dniem 1 września 1955 r. nastąpiło, wskutek realizacji 
planów ministerialnych, wyodrębnienie z UMCS wydziałów 
rolniczych, tj. Rolnego, Weterynaryjnego i Zootechnicznego. 
Prof. Dobrzański – jako sprawny organizator i uznany glebo-
znawca – objął funkcję rektora-organizatora Wyższej Szko-
ły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Zaangażo-
wał się też w działalność na rzecz Polskiej Akademii Nauk 
oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Był w swoim ży-
wiole – tworzył nową uczelnię oraz perspektywiczne insty-
tucje naukowe.

Andrzej Burda (1.09.1955 – 7.05.1957)

Na miejsce opuszczone przez rektora B. Dobrzańskie-
go powołano prawnika Andrzeja Burdę, który przy-

jechał do Lublina w 1950 r., by organizować Katedrę Prawa 
Państwowego na Wydziale Prawa. Należał do grona najwybit-
niejszych wykładowców, zapewniał też swym uczniom szybki 

Pierwsi doktorzy Wydziału Przyrodniczego, 1952 r. Trzeci od lewej rektor B. Dobrzański 
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Promocja doktorska w Sali im. J. Marchlewskiego przy pl. Litewskim 3, 1952 r. Za stołem, 
pośrodku, rektor B. Dobrzański

Rektor Andrzej Burda w towarzystwie prof. Grzegorza L. Seidle-
ra, Kazimierz Dolny 1958 r.
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awans naukowy. W 1954 r. prof. Andrzej Burda został prorek-
torem oraz członkiem partyjnych władz państwowych. Przyj-
mując godność rektora UMCS w 1955 r., prof. Burda stanął 
przed trudnym wyzwaniem ustabilizowania sytuacji Uczel-
ni. Poświęcił mnóstwo czasu kwestiom inwestycyjnym i ad-
ministracyjnym. Był krytykiem wypaczeń okresu stalinow-
skiego, naruszeń praworządności i zasad demokracji. Cenną 
inicjatywą rektora Burdy było zwołanie wiosną 1956 r. w Lub-
linie ogólnopolskiej sesji naukowej młodej kadry akademi-
ckiej. W październiku tego roku odważnie opowiedział się 
za nową linią polityczną w kraju.

Warto wspomnieć, że rektor Andrzej Burda był inicjatorem 
pierwszej znaczącej współpracy międzynarodowej UMCS – 
z Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie. Skutecznie 
przeciwstawił się pomysłowi przeniesienia Uczelni do Kato-
wic, co proponowali prominentni działacze partyjni z Górne-
go Śląska. W 1957 r. musiał zrezygnować z pełnienia funkcji 
rektora, gdyż został posłem na Sejm i Prokuratorem Gene-
ralnym (zasłynął wówczas brakiem pokory wobec niegodzi-
wej polityki ówczesnych władz, co spowodowało, że musiał 
odejść z zajmowanego stanowiska).

Adam Paszewski (8.05.1957 – 31.08.1959)

Społeczność akademicka UMCS broniła się przed komuni-
styczną indoktrynacją młodego pokolenia Polaków, wy-

bierając dwukrotnie na rektorów wybitnych i bezpartyjnych 
uczonych. Jednym z nich był botanik prof. Adam Paszewski, 
związany z UMCS od kwietnia 1945 r.

Prof. Paszewski został rektorem w trakcie roku akademi-
ckiego, w maju 1957 r. Podczas jego kadencji doszło do po-
gorszenia stosunków między władzami Uczelni i władzami 
Lublina. Brakowało pomieszczeń dydaktycznych oraz miesz-
kań dla pracowników. Tymczasem władze miasta wskazywa-
ły trudności, twierdząc, iż nie są przygotowane do zaspoka-
jania potrzeb lokalowych Uniwersytetu.

Pięknym gestem rektora Paszewskiego było upamięt-
nienie zasług rektora Henryka Raabego przez odsłonięcie 
23 października 1958 r. tablicy pamiątkowej wmurowanej 
w ścianę ówczesnego rektoratu UMCS na pl. Litewskim 5. 

Widząc swoją bezsilność w sprawach inwestycyjnych 

i w kontaktach z władzami, rektor Pa-
szewski rozważał złożenie godności 
rektorskiej. Męczyły go – jak się wy-
daje – polityczne i ekonomiczne uwa-
runkowania pełnienia funkcji. Ten na-
ukowiec o licznych zainteresowaniach, 
obdarzony niebanalnym poczuciem 
humoru, nie miał możliwości, by wy-
musić na władzy świadczenia na rzecz  
Uczelni.

* * *

Pierwsi rektorzy UMCS to wybit-
ni naukowcy, dobrzy gospodarze, 

mocno zaangażowani w organizację 
i rozwój Uczelni. W trudnych czasach 
ci zacni ludzie, bardzo pracowici, pełni 
zapału, kierowali się przede wszystkim 
dobrem publicznym, walczyli z ogra-
niczaniem autonomii szkół wyższych, 
opierali się serwilizmowi, wykazując 
nierzadko ogromną odwagę cywilną 
i obywatelską.

Lech Maliszewski

Inauguracja roku akademickiego 1957/1958. Na pierwszym planie od lewej: Włodzimierz 
Zinkiewicz, Armin Teske, Włodzimierz Hubicki, rektor Adam Paszewski, Tadeusz  Taras, 
Adam Wiliński, Henryk Zins

Odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej 
poświęconej 
pierwszemu 
rektorowi 
H. Raabemu. 
Przemawia rektor 
A.  Paszewski, 
23 października 
1958 r.

Rektor UMCS prof. dr Andrzej Burda wraz z prorektorami i dziekanami. Od lewej: dzie-
kan Wydziału Humanistycznego doc. dr Leon Kaczmarek, dziekan Wydziału Prawa doc. 
dr Tadeusz Taras, prorektor prof. dr Adam Bielecki, rektor prof. Andrzej Burda, prorektor 
doc. dr Kazimierz Myśliński, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii doc. dr  Armin 
Teske, dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi doc. dr Włodzimierz Zinkiewicz

Fo
t. 

ze
 zb

io
ró

w 
M

uz
eu

m
 U

M
C

S

Fo
t. 

ze
 zb

io
ró

w 
M

uz
eu

m
 U

M
C

S
Fo

t. 
ze

 zb
io

ró
w 

M
uz

eu
m

 U
M

C
S



7 0  l a t  U M C S

16 W i a d o m o ś c i  Un i w e r s y t e c k i e   p a ź d z i e r n i k  2 014

Grzegorz Leopold Seidler 
(1.09.1959 – 11.04.1969) 

Prof. G. L. Seidler był to najbardziej charyzmatyczny i najdłu-
żej urzędujący rektor UMCS (sprawował władzę przez trzy 

pełne kadencje oraz czwartą niepełną, w sumie przez 10 lat), hi-
storyk doktryn polityczno-prawnych, związany z obozem ów-
czesnej władzy. Swoją koncepcję kierowania Uczelnią wyraził na-
stępująco: „Uniwersytet to ludzie i mury i dwa te elementy muszą 
równocześnie wzrastać, aby uczelnia mogła się prawidłowo roz-
wijać”. Konsekwentnie i skutecznie realizował swoje wielkie plany 
unowocześniania nauki i dydaktyki, otwarcia na świat, rozwoju 
kadry naukowo-dydaktycznej, zwłaszcza młodych pracowników 
(np. przez ułatwianie wyjazdów zagranicznych), a także rozbu-
dowy na wzór anglosaski miasteczka akademickiego.

Imponująca była Seidlerowska wizja tego miasteczka, urze-
czywistniająca plany pierwszych rektorów. Rektor Seidler ma-
rzył o budowie „lubelskiego Oksfordu” – Dzielnicy Uniwersyte-
ckiej, która stałaby się zieloną, ukwieconą krzewami różanymi, 
tętniącą życiem częścią Lublina, gdzie powstawały gmachy dy-
daktyczne (budynki: Kolegium Humanistycznego, Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi, „Dużej Chemii”), nowoczesna Biblio-
teka Międzyuczelniana, domy studenckie „F” i „G”, domy dla 
pracowników oraz Dom Społeczno-Usługowy, który następ-
nie nazwano „Chatką Żaka" (poza stołówką i salą widowisko-
wą znalazły tam miejsce organizacje społeczne i kulturalne stu-
dentów, a następnie także druga Stołówka nr 3). Powstał także 
Ogród Botaniczny na Sławinku, gdzie odrestaurowano zrujno-
wany Dworek Kościuszków, domek stryja Tadeusza Kościusz-
ki. W roku 1964 r., z okazji 20-lecia UMCS, wzniesiono pomnik 
Patronki Uczelni dłuta Mariana Koniecznego. 

Od początku sprawowania urzędu rektor Seidler swoje dzia-
łania koncentrował na dwu sferach życia Uczelni: wspomnia-
nej budowie miasteczka akademickiego, a także na wzmożeniu 
wysiłków mających na celu awanse pracowników naukowo-dy-
daktycznych UMCS. Postawił na rozwój kadry, stwarzając jej 
dogodne warunki dla pracy naukowej. Zbiegło się to w czasie 
z uzyskaniem przez wszystkie wydziały Uniwersytetu upraw-
nień do doktoryzowania i habilitowania, co było następstwem 
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym z 1958 r. Jednocześnie 
Uczelnia, głównie Wydział Prawa, rozbudowała system studiów 
zaocznych. Zwiększyła się liczba kierunków, w ramach których 
możliwe było prowadzenie kształcenia eksternistycznego. W tym 
zakresie UMCS związał się nie tylko z regionem lubelskim, ale 
także z sąsiednim województwem rzeszowskim. Powstały punk-
ty konsultacyjne UMCS w Zamościu, Tarnobrzegu, Puławach, 
Białej Podlaskiej, Rzeszowie i Jarosławiu. Przyrodnicy otworzy-
li Stacje Naukowo-Badawcze w Ustrzykach Dolnych i Ustiano-
wej. Uczelnia współpracowała z zakładami przemysłowymi 

Rektorzy UMCS
w okresie stabilizacji i rozwoju (1959–
–1980) oraz w czasach przełomowych 
zmian w Polsce (1981–1987)
Kolejny ważny okres w życiu Uczelni rozpoczął się w 1959 r., wraz 
z początkiem nowej kadencji rektorskiej. Od 1 września tego roku 
urzędowanie rozpoczął prawnik prof. Grzegorz Leopold Seidler.

Inauguracja roku akademickiego 1962/1963. Przemawia rektor Grzegorz L. Seidler

Wizyta delegacji brytyjskiej w Dzielnicy Uniwersyteckiej, 1964 r. Na pierwszym planie 
p. Boyle, Eugenia Krassowska, Grzegorz L. Seidler
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(m.in. WSK Świdnik, FSC Lublin, „Azoty” Puławy, Siarko-
pol). Systematycznie rosła liczba studentów.

Istotne znaczenie miało otwarcie się Uczelni na świat. Do na-
wiązanej w okresie poprzednim współpracy z Uniwersytetem 
Lwowskim, doszły kontakty ze szkołami wyższymi w Debre-
czynie, Erewaniu, Jassach, Ann Arbor, Bukareszcie, Lock Ha-
ven, Modenie, Nancy, Tybindze, co umożliwiało pracownikom, 
głównie młodszym odbywanie tam staży. Powiązań z nauką 
światową dowodził też udział kadry UMCS w sympozjach mię-
dzynarodowych, a nawet w rejsach oceanicznych (do Ameryki 
Południowej na jachcie „Śmiały”). Duże znaczenie miało przy-
spieszenie publikacji wielosekcyjnego czasopisma „Annales 
UMCS”, którego redaktorem naczelnym w latach 1955–1983 był 
właśnie prof. G. L. Seidler. Dzięki wymianie za tomy „An-
nales” Uczelnia pozyskiwała bezgotówkowo periodyki na-
ukowe z kraju i wielu zagranicznych ośrodków naukowych.

Rozszerzono ofertę dydaktyczną. Od 1965 r. Uczelnia miała 
5 Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Che-
mii, Prawa, Humanistyczny oraz powołany wówczas do życia 
Wydział Ekonomiczny. Kształcenie odbywało się na 16 kierun-
kach i kilkudziesięciu specjalnościach.

1 września 1968 r. rektor G. L. Seidler rozpoczął czwartą ka-
dencję, jednak na posiedzeniu Senatu w kwietniu 1969 r. złożył 
rezygnację z zajmowanego stanowiska. W marcu bowiem został 
dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.

Po kilku latach powrócił na UMCS, żywo interesując się 
dalszym rozwojem Uczelni. Rektor G. L. Seidler przyczynił się 
do szybkiej rozbudowy Dzielnicy Uniwersyteckiej, znacznego 
zwiększenia potencjału naukowego i dydaktycznego Uniwer-
sytetu, szerszego otwarcia UMCS na Lublin i region lubelski. 
Za swoje osiągnięcia otrzymał doktoraty honorowe Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Lock Haven State College i UMCS. 
Jeden z domów studenckich UMCS nazwano na jego cześć 
„Grzesiem”. Od śmierci rektora pojawiają się idee nadania jego 
imienia skwerom uczelnianym lub części ulicy. Obecne władze 
UMCS zabiegają o nazwanie skweru przed Chatką Żaka imie-
niem rektora G. L. Seidlera.

Zbigniew Lorkiewicz  
(12.04.1969/1.07.1969 – 30.09.1972)

Zbigniew Lorkiewicz, absolwent UMCS, wybitny mikrobiolog 
i genetyk, pełnił funkcję prorektora ds. nauki w czasie ka-

dencji rektorskiej G. L. Seidlera, pod koniec której (od 12 kwiet-
nia do 30 czerwca 1969 r.) pełnił obowiązki rektora. Przejął 
kierownictwo UMCS w pomarcowym okresie zmian w organi-
zacji nauki polskiej (w miejsce katedr powstały wówczas instytu-
ty i zakłady). Prof. Z. Lorkiewicz nie czuł się jednak dobrze jako 
rektor. Wypełnianie obowiązków związanych z zarządzaniem 
było czasochłonne, odciągało go od ukochanej pracy naukowej. 

Rozwój Uczelni nie został jednak zahamowany. Na począt-
ku jego kadencji powstały Filie UMCS w Białej Podlaskiej 
i Rzeszowie. Zwiększała się liczba studentów. Nadal kwit-
ła współpraca z ośrodkami naukowymi zagranicą, przemy-
słem krajowym, sąsiednimi regionami. Zaczęła działać dru-
karnia UMCS (grudzień 1969) usprawniająca proces druku 
„Annales UMCS”, wydawnictw zbiorowych i rozpraw habili-
tacyjnych. Reaktywowano działalność Chóru UMCS. Infra-
struktura Uczelni powiększyła się wówczas o Centralne La-
boratorium Aparatury Unikalnej, Hotel Asystenta (obecnie 
Dom Studencki „J”), dom profesorski przy ul. Raabego. Od-
dany został do użytku gmach Fizyki Doświadczalnej. Prof. 
Lorkiewicz był inicjatorem kształcenia studentów na kierun-
ku biotechnologia, a także autorem pierwszego programu dy-
daktycznego mikrobiologii i biotechnologii. W 1990 r. został 
wyróżniony tytułem doktora honoris causa UMCS.

Wiesław Skrzydło (1.10.1972 – 31.08.1981)

Wielkim kontynuatorem działalności rektora G. L.  Seidlera 
przez trzy kolejne kadencje był rektor Wiesław Skrzyd-

ło, prawnik, związany z ówczesną partią rządzącą, przy tym 
koncyliacyjny, uczynny i bardzo lubiany. Poprowadził UMCS 
w kierunku wydatnego zwiększenia liczby studentów i pra-
cowników naukowych oraz umocnienia materialnych pod-
staw bytu Uczelni. 

Działając głównie na rzecz całego regionu lubelskiego, 
UMCS kształcił kadry również dla województw sąsiednich 
oraz prowadził szeroko zakrojone badania naukowe. Współ-
pracował z przemysłem, realizował zamówienia rządowe. 
Kwitła współpraca zagraniczna z placówkami już wspomnia-
nymi oraz nowymi, m.in. w Innsbrucku, Kijowie, Lipsku, 
Moskwie. W końcu lat 70. z tej współpracy corocznie korzy-
stało kilkaset osób. Wśród uczelni krajowych UMCS zajmo-
wał wówczas pierwsze miejsce w zakresie zgłaszanych pa-
tentów, z których część zastosowano w przemyśle (w latach 
1973–1978 zgłoszono 140 wynalazków, uzyskując 80 paten-
tów). Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi powstał projekt 
budowy Zalewu  Zemborzyckiego. Uczelnia posiadała uni-
kalną aparaturę naukowo-badawczą.

Nastąpiły wówczas zmiany w strukturze organizacyjnej Uni-
wersytetu. Utworzono Wydział Pedagogiki i Psychologii (1973), 
powstały Międzywydziałowy Instytut Nauk  Politycznych oraz 

Inauguracja roku akademickiego 1969/1970. Obchody 25-lecia 
UMCS. Przemarsz Rektorów. W pierwszym szeregu od lewej pro-
fesorowie: Ewald Sasimowski (Akademia Rolnicza), Zbigniew Lor-
kiewicz, Jarosław Billewicz-Stankiewicz (Akademia Medyczna), 
Stanisław Podkowa (Wyższa Szkoła Inżynierska)
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Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa UMCS prof. Zbi-
gniewowi Lorkiewiczowi (7 czerwca 1990 r.). Od lewej: Władysław 
Kunicki-Goldfinger, Zbigniew Lorkiewicz
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Międzyuczelniany Instytut Filozofii (1973). Rozrastała się baza 
materialna Uczelni – oddano do użytku gmach Akademickie-
go Ośrodka Sportowego, kolejny Dom Studencki „H”, gmach 
Chemii Organicznej przy ul. Glinianej, Hotel Studenta Zaocz-
nego, kompleks budynków Rektoratu oraz Wydziału Ekono-
micznego, a następnie gmach Wydziału Prawa i Administra-
cji. Powstało też Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe 
(1974), które objęło obiekty przy ul. Zana i przy ul. Weteranów. 
Integralną częścią Uczelni była Filia w Rzeszowie oraz siedem 
punktów konsultacyjnych (Jarosław, Mielec, Międzyrzec Pod-
laski, Radom, Rzeszów, Stalowa Wola, Zamość).

W burzliwym 1980 r., jesienią, powstała Komisja Zakła-
dowa NSZZ „Solidarność”, co zapowiadało nowy etap życia 
UMCS, przy czym współpraca rektora Skrzydły z tą organi-
zacją uznawana jest za wzorową. Za jego kadencji Uniwersytet 
osiągnął pełniejszą sprawność we wszystkich swych dziedzi-
nach, zapewniając lepsze warunki realizacji zadań dydaktycz-
nych, naukowych i kulturotwórczych. 

Na fali przemian solidarnościowych w 1981 r. doszło 
do pierwszych po II wojnie światowej w pełni de-

mokratycznych wyborów rektora. Został nim fizjolog i bio-
chemik prof. Tadeusz Baszyński.

Tadeusz Baszyński (1.09.1981 – 21.05.1982)

Prof. Tadeusz Baszyński, który przyjechał do Lublina z Po-
znania, został wybrany, jak już wspomniano, w demokra-

tycznych wyborach przez uniwersyteckie Kolegium Elekto-
rów i pełnił swą funkcję przez dziewięć miesięcy (w tym trzy 
w warunkach względnego braku zagrożenia), w najbardziej 

niesprzyjającym czasie strajków i początków stanu wojenne-
go. W okresie politycznych nacisków i przepychanek wypeł-
niał swoje obowiązki w sposób budzący zaufanie i szacunek, 
a jego postawa wpłynęła na zachowanie spokoju na Uczelni.

Samo funkcjonowanie Uniwersytetu stało się wówczas 
wielkim wyzwaniem dla rektora. W nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny. 13 grudnia był 
dniem organizowania akcji protestacyjnej, której ośrodkiem 
na UMCS stała się Chatka Żaka. Z inicjatywy rektora 14 grud-
nia na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu podjęto uchwałę 
potępiającą wprowadzenie stanu wojennego. 

Dużym jego osiągnięciem było doprowadzenie 8 lutego 
1982 r. do wznowienia zawieszonych zajęć oraz ratowanie 
i wspieranie osób zagrożonych (pracowników i studen-
tów). Rektor codziennie omawiał ze współpracownikami 
bieżącą sytuację, jeździł do sądu ws. oskarżonych studen-
tów, przyjeżdżał pod akademiki, gdy był zawiadamiany 
o niepokojach, odwiedzał internowanych pracowników. 
21 maja 1982 r. został odwołany z funkcji rektora UMCS za 
niesubordynację polityczną, polegającą na odmowie usu-
nięcia z funkcji dziekanów Wydziałów Pedagogiki i Psy-
chologii oraz Prawa i Administracji. Członkowie i sympa-
tycy Niezależnego Zrzeszenia Studentów podjęli protest 
wobec decyzji ministerialnych, ale nie przyniósł on rezul-
tatów. Prof. Tadeusz Baszyński do końca życia cieszył się 
dużym zaufaniem społecznym i był wielkim autorytetem 
naukowym w środowisku akademickim.

Wizyta w UMCS przewodniczącego Rady Państwa prof. H. Jabłońskiego, 2 października 1974 r.

Rektor Tadeusz Baszyński składa podziękowanie ustępującemu 
rektorowi Wiesławowi Skrzydle podczas uroczystości wręczenia 
nominacji prorektorskich, 1981 r.

Spotkanie grupy 
studentów z Lock 

Haven State College 
(USA) z rektorem 

UMCS W. Skrzydłą, 
7 lutego 1980 r.
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Przemawia nowo wybrany rektor UMCS Tadeusz  Baszyński,  
15 maja 1981 r.
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Józef Szymański (24.05.1982 – 31.08.1984)

Prof. Józef Szymański, specjalista w zakresie nauk pomoc-
niczych historii oraz dziejów kancelarii został powołany 

na stanowisko rektora przez ministra po odwołaniu rektora 
T. Baszyńskiego. Zasłużył się społeczności akademickiej walką 
o utrzymanie autonomicznych uprawnień Uczelni oraz obroną 
pracowników zaangażowanych w działalność solidarnościową. 
Zasłynął z dość drobiazgowego nadzoru nad działaniem admi-
nistracji uniwersyteckiej. Ważnym wydarzeniem w trakcie jego 
kadencji było przyjęcie w 1983 r. Statutu UMCS oraz regulami-
nu ceremoniału akademickiego i instrukcji kancelaryjnej. War-
to wspomnieć, że otwarto wówczas także księgarnię ORWN 
PAN, oddano do użytku Dom Studencki „I”, zakończono pra-
ce przy gmachu Przychodni Akademickiej (II etap), a swoją 
działalność w UMCS zapoczątkowało stowarzyszenie Alliance  
Française. 

Stanisław Uziak (1.09.1984 – 31.08.1987)

W 1984 r. rektorem wybrany został, popierany przez zde-
legalizowaną „Solidarność” i wspierany przez prof. 

T. Baszyńskiego, prof. Stanisław Uziak, absolwent Wydziału 
Rolnego UMCS, gleboznawca. Kadencja ta przypadła na trud-
ny okres zastoju gospodarczego. W całej Polsce wstrzymano 
inwestycje w szkolnictwie wyższym. Zadaniem rektora sta-
ło się więc zapewnienie spokoju i poczucia bezpieczeństwa na 
Uczelni, normalnego procesu dydaktycznego oraz przywró-
cenie dobrej atmosfery pracy i troska o prestiż pracownika  
nauki.

Pomimo niełatwej sytuacji Uniwersytetu, nastąpił wów-
czas dynamiczny rozwój kadry samodzielnych pracowników 
naukowych (profesorów i docentów). Z trudnościami pro-
wadzona była współpraca naukowa z ośrodkami zagranicz-
nymi, głównie zachodnimi. Jedynie kontakty z Lock Haven 
State College w USA odbywały się nieprzerwanie. Zachowa-
no także okresowe kontakty z uniwersytetami w Debreczy-
nie, Erewaniu, Jassach, Lecce, Lwowie, Modenie, Ołomuń-
cu, Saint-Etienne, nawiązano kontakty ze szwedzką uczelnią 
w Umea. Skromne były osiągnięcia infrastrukturalne tej ka-
dencji: księgarnia ORWN PAN otrzymała nową siedzibę, kon-
tynuowano rozbudowę ośrodka sportowego, oddano do użyt-
ku aulę przy Wydziale Prawa i Administracji, która zyskała 
miano auli uniwersyteckiej. W roku 1986 Uczelnia uzyska-
ła 22 patenty wynalazcze i zgłosiła kolejnych 14. Pozyskano 
nową aparaturę naukową, np. dla Centralnego Laboratorium 
Aparatury Unikalnej. Zaczął działać Uniwersytet III Wieku. 
Prawdziwą plagą dla funkcjonowania Uczelni były ciągłe wie-
lokrotne kontrole (przedtem raczej sporadyczne), które w cza-
sie kadencji rektora Uziaka pochłonęły 375 dni.

* * *

Długie kadencje oraz umiejętności kierownicze i organiza-
cyjne rektorów G. L. Seidlera i W. Skrzydły przesądziły 

o dynamicznym rozwoju UMCS we wszystkich sferach życia 
akademickiego. Zaś rektorzy z lat 1981–1987 potrafili zmi-
nimalizować skutki wydarzeń politycznych na życie Uczel-
ni. Największa lubelska szkoła wyższa przetrwała burzliwy 
okres zmian ustrojowych i sprawnie działa na rzecz kształce-
nia kadr zawodowych i naukowych, rozwoju nauki, technologii  
i kultury.

Lech Maliszewski

Rektor Stanisław 
Uziak przemawia do 
zebranych podczas 
inauguracji roku 
akademickiego

Prof. Stanisław 
Uziak podczas 
wyborów 
rektorskich w 1984 r.

Posiedzenie Senatu UMCS, 18 stycznia 1984 r. Przemawia rektor 
Józef Szymański

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę Biblioteki  Głównej 
UMCS, 4 lipca 1984 r.
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Czas zmian ustrojowych w Polsce to bardzo ważny czas 
w funkcjonowaniu Uczelni. Rektorem okresu prze-
łomowych zmian był profesor filozofii Zdzisław Ca-

ckowski, który w swoich wspomnieniach wyeksponował ideę 
otwarcia UMCS i innych polskich uniwersytetów na współ-
pracę z uczelniami europejskimi.

czyliśmy w zmianach, które dopełniają się dopiero dzisiaj. Mam 
w szczególności na myśli inicjatywę powołania w Polsce mię-
dzynarodowej instytucji, która pod nazwą Uniwersytetu Naro-
dów Europy miała nawiązywać do wielonarodowego charakte-
ru pierwszych uniwersytetów i zajmować się integracją Europy. 
W tamtym okresie dla nas Polaków, w tym dla naszej akademi-
ckiej wspólnoty w Lublinie, były to idee nowe i atrakcyjne. In-
spiracje do realizacji takiego pomysłu czerpałem z udziału w ob-
chodach 900-lecia Uniwersytetu Bolońskiego odbywających 
się we wrześniu 1988 r. Wytyczną była dla mnie również decy-
zja Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich obradującej 
w UMCS w październiku 1988 r., która upoważniła mnie oraz 
rektora KUL do rozwinięcia tej idei i opracowania jej instytu-
cjonalnej formy. Sądziliśmy, że Lublin jest właściwym miejscem 
w obszarze, jak się wtedy mówiło, „od Atlantyku po Ural”. Mie-
liśmy poparcie najwyższych władz polskich, a także przychylną 
ocenę ze strony ówczesnego sekretarza ONZ. Miałem też oka-
zję dyskutować ten pomysł w trakcie posiedzenia UNESCO 
w Paryżu w lutym 1990 r. I chociaż idea Uniwersytetu Naro-
dów Europy nie przybrała zamierzonej postaci, to jednak jestem 
przekonany, że wiele z jej elementów żyje dzisiaj w naszych uni-
wersytetach. Rozpoznaję je w programach Socrates czy Erasmus, 
a także w programach badawczych Unii Europejskiej, w oży-
wionej wymianie między studentami i naukowcami z UMCS 
a licznymi europejskimi uniwersytetami. Także wciąż otwarta 
i szukająca właściwego rozwinięcia idea polsko-ukraińskiej wy-
miany naukowej, skoncentrowanej w Lublinie, w naszym uni-
wersytecie, ma, jak sądzę, swoje początki w tamtych planach.

Pierwszym rektorem UMCS, który pełnił swą funkcję w no-
wym okresie politycznym, czyli już po upadku komuni-

zmu, był biochemik prof. Eugeniusz Gąsior.

Eugeniusz Gąsior (1.12.1990 – 14.07.1993)

Profesor Eugeniusz Gąsior – absolwent studiów chemicz-
nych na UMCS, biochemik zajmujący się nowoczesny-

mi badaniami biosyntezy białek, kierował Uczelnią w okre-
sie trudnych przemian społeczno-ekonomicznych, rodzącej 
się demokracji, gdy UMCS, podobnie jak inne polskie uczel-
nie, stanął przed wyzwaniami nowoczesności, m.in. gospo-
darki rynkowej.

Talent organizatorski oraz praca na rzecz macierzystego Wy-
działu i Uczelni sprawiły, że prof. E. Gąsior miał na UMCS wielu 
zwolenników. Wyrazem uznania i poparcia społeczności akademi-
ckiej było powierzenie mu obowiązków Rektora na lata 1990–1993.

W tym czasie Senat Uczelni uchwalił Statut UMCS (1991), 
do użytku została oddana nowa siedziba Alliance Française 

Ludzie i sprawy 
Uniwersytetu
we wspomnieniach 
Rektorów UMCS
Kontynuując cykl artykułów prezentujących sylwetki Rektorów UMCS, 
oddajemy głos Profesorom, którzy rządzili naszą Uczelnią w latach 1987–2012. 
Informacje o rektorze Eugeniuszu Gąsiorze, który zmarł w 1993 r., zostały 
opracowane na podstawie publikacji L. Maliszewskiego, Rectoribus, Lublin 2011.

Immatrykulacja studentów I roku w Międzyuczelnianym In-
stytucie Nauk Politycznych UMCS, 1989 r.

Promocja doktorów habilitowanych i doktorów UMCS, 1990 r. Przemawia rektor   
Zdzisław Cackowski
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Zdzisław 
Cackowski 
(1.09.1987 
– 30.11.1990)

Moje wspomnie-
nia z czasu, kie-

dy pełniłem funkcję 
rektora Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodow-
skiej, są wciąż żywe. 
Lata 1987–1990 to był 
okres, kiedy zmiany 
polityczne, ekonomicz-
ne i prawne były tak 
głębokie, że nie mogły 
nie pozostawić śladu 
w naszym życiu aka-
demickim. Analizując 
wydarzenia z tamtych 
lat, sądzę, że uczestni-
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w zabytkowym pałacu Lubomirskich przy pl. Litewskim 5. 
Rektor E. Gąsior przeprowadził reformę administracji uniwer-
syteckiej, kierował pracami nad unowocześnieniem systemu 
dydaktycznego, rozszerzał współpracę UMCS z uczelniami 
zagranicznymi. Nadzorował prace nad adaptacją budynków 
na terenach wojskowych, budowę gmachu biotechnologii (któ-
ry od 1998 r. nosi jego imię) oraz rozbudowę Biblioteki Uni-
wersyteckiej (1992). Dużym osiągnięciem rektora E. Gąsiora 
było przekształcenie w 1993 r. Instytutu Nauk Politycznych 
w Wydział Politologii. Swoim działaniem na rzecz Uczelni 
i środowiska zaskarbił sobie jeszcze większą przychylność 
społeczności akademickiej, która w 1993 r. wybrała go po-
nownie Rektorem na kolejne lata.

Jeszcze przed wyborem na drugą kadencję prof. E. Gąsior 
wskazywał: „Filarem, na którym oparta winna być reforma 
Uniwersytetu, jest polityka otwarcia na świat, pozwalająca na 
zbliżenie się do europejskiego modelu funkcjonowania wyż-
szej uczelni. Otwarcie to pociąga za sobą konieczność reform 
dostosowujących system kształcenia do wzorców obowiązują-
cych w Europie. […] Zaadaptowanie Uniwersytetu do nowych 
wzorców to także intensyfikacja naszych kontaktów z zagra-
nicą oraz zmiana form prowadzenia współpracy z zagranicą”. 
Jego plany przerwała nagła śmierć w lipcu 1993.

W okresie od 1 do 24 września 1993 r. obowiązki rekto-
ra UMCS pełnił politolog i prawnik prof. Ziemowit Ja-

cek Pietraś, dotychczasowy prorektor. Następnie społeczność 
akademicka na rektora wybrała profesora matematyki Kazi-
mierza Goebla, który kierował Uczelnią przez dwie kadencje.

Kazimierz Goebel (24.09.1993 – 31.08.1999)

Gdy w lipcu 1993 r. zmarł nagle rektor Eugeniusz Gąsior, 
byłem jego zastępcą. Odchodziłem ze stanowiska prorek-

tora. Na moje miejsce wybrany był prof. Ziemowit Jacek Pie-
traś. Namówiony przez przyjaciół stanąłem z nim w szranki 
wyborcze i we wrześniu po ciekawej walce wygrałem niewiel-
ką przewagą głosów. Pozostaliśmy dalej zgodnymi kolegami.

Dwie kadencje rektorskie pomiędzy rokiem 1993 a 1999 były 
dla mnie wielką, emocjonującą, ciekawą i bardzo pracowitą 
przygodą. Ktoś przyjazny powiedział mi na początku: „Nie je-
steś złotą dwudziestodolarówką, która się każdemu podoba”. 
To prawda. W czasie rządzenia paru kolegów trzeba stracić, ale 
można wielu zyskać. Mam wrażenie, że mój bilans jest dodatni.

Początki wypadły w czasie przygotowań do obchodów 50-le-
cia UMCS. Na uroczystej inauguracji miałem kilkudziesię-
ciu gości, rektorów wielu krajowych uczelni. Razem ze mną 
na scenie siedzieli też rektorzy uczelni córek UMCS – Aka-
demii Medycznej i Akademii Rolniczej – dziś podniesionych 
do rangi uniwersytetów.

Wydaje się, że coś mi się udało. Po pierwsze inwestycje. Do-
kończyliśmy budowę gmachu biotechnologii i drugi etap roz-
budowy Biblioteki Głównej. Od początku zbudowaliśmy Cen-
trum Języka i Kultury Polskiej. Przeprowadziliśmy kapitalny 
remont zabytkowej siedziby Wydziału Politologii. Rozpoczę-
liśmy trwający do dziś proces podwyższania standardów i re-
montów domów akademickich. Było też wiele drobniejszych 
przebudów i remontów. Piszę w liczbie mnogiej, bo w każdej 
z tych akcji uczestniczyło wielu pracowników wydziałów i ad-
ministracji. Zostawiłem po sobie dwie inwestycje „w powija-
kach” – prowadzony przez prof. Uziaka projekt przebudowy 
magazynów wojskowych na użytek Wydziału Nauk o Ziemi 
i budowę hali sportowej. Ta pierwsza inwestycja zakończy-
ła się pomyślnie jakiś czas temu, a druga gdzieś się rozmyła.

Zaraz na początku udało się uzyskać bardzo duży, na tam-
te czasy, grant amerykańskiej Fundacji Mellona na skompu-

Władze rektorskie kadencji 1990–1993. Od lewej profesorowie: Kazimierz Goebel, Jan 
Rayss, rektor Eugeniusz Gąsior, Jerzy Bartmiński

Inauguracja roku 
akademickiego 
1991/1992. Rektor 
Eugeniusz Gąsior – 
pierwszy z prawejFo
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teryzowanie bibliotek uczelni lubelskich. Grant był znaczą-
cy, ponad milion dolarów. 

A teraz ludzie. Ktoś powiedział, że stanowisko rektora ma 
tylko dwa pozytywy. Spotyka się bardzo wielu ciekawych 
i wspaniałych ludzi i ma się do dyspozycji samochód z kie-
rowcą. Cała reszta to ciężka, intensywna praca. Mam zwy-
czaj mówić, że pracowałem przez sześć lat na 24-godzinnym 
dyżurze. To życie „w biegu” mi odpowiadało, nie narzekam. 

Miałem szczęście. Udało mi się skompletować ekipę rek-
torską i kadrę kierowniczą administracji z ludzi wzajem-
nie się lubiących i rozumiejących. Do dziś się przyjaźnimy, 
 spotykamy i jesteśmy dobrymi kolegami. Dobrze wspomi-
namy wspólną pracę. Tak zwane „piętnaste piętro”, wszyscy 
od rektora po sekretarki i kierowców, żegnało się serdecznie.

Przez mój gabinet przewinęło się mnóstwo ludzi. I takich, 
z którymi rozmowy nie należały do przyjemności, i tych, 
których szanuję i często podziwiam. Wymienię tylko trzech 
z 12 doktorów honorowych, których miałem zaszczyt promo-
wać: Jan Karski, Gustaw Herling Grudziński i Norman Davis.

Dziś sporo mówi się o umiędzynarodowieniu uniwersyte-
tu. Czynione są starania o studentów z zagranicy. Moim zda-
niem ten rozwój nie będzie możliwy, jeśli sami nie będziemy 
znani i aktywni. Jeśli o nas nie będzie wiadomo w świecie. 
Dlatego starałem się mocno popierać wszelkie inicjatywy 
współpracy. Jako przykład mogę podać szwedzki uniwersy-
tet w Umea, z którym aktywnie współpracowali angliści, bio-
logowie i matematycy.

Codzienność rektora nie jest taka wesoła. To wielość spot-
kań z dziekanami, administracją i różnymi interesantami, 
załatwianie ich spraw, podejmowanie decyzji, czasem spory, 
a czasem nowe ciekawe inicjatywy. Z tych ostatnich wymie-
nię trzy. Działalność Wydawnictwa UMCS, które uważane 
było za czołową oficynę akademicką w Polsce, powstanie In-
stytutu Germanistyki oraz Wydziału Artystycznego mające-
go dziś w rankingach wysoką kategorię A. Gdy słyszałem ja-
kiś dobry pomysł, pierwszym pytaniem było: „Gdzie jest ten 
krasnoludek, co to zrobi”. Z tym bywało różnie.
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jej szansy. Myślę, że w wyniku takiej polityki rozpoczął się po-
wolny, ale systematyczny wzrost liczby habilitacji i tytułów pro-
fesorskich. Uniwersytet utrzymywał wtedy dobre notowania 
w pierwszych pojawiających się rankingach.

A był to czas trudny. Liberalne przepisy pozwalały na two-
rzenie rozmaitych małych prywatnych uczelni. Rozpoczęła 
się pogoń pracowników nauki za wieloma etatami, za pie-
niędzmi. Wiadomo, że jestem przeciwnikiem wieloetatowo-
ści. Nie mogłem i nie mogę nic zrobić. Zdania nie zmieniam. 
Praca na dwu lub większej liczbie etatów prowadzi do obni-
żenia standardów nauczania, działalności naukowej i pracy 
akademickiej. Uważam to za działalność nieetyczną.

Udało mi się chwilowe odejście i powrót na stałe do matematyki. 
Moim następcą został prof. M. Harasimiuk, z którym razem pra-
cowaliśmy. Miałem kilka propozycji pracy w prywatnych uczel-
niach, a nawet w dyplomacji. Zostałem tym, kim jestem – mate-
matykiem. Wróciłem do światowej „kasty”. Napisałem, wydaną 
w Japonii nową książkę, jeżdżę zapraszany na konferencje i wy-
kłady po świecie. Właśnie skończyłem 51. rok pracy w UMCS.

Mój pierwszy wywiad dla „Kuriera Lubelskiego” nosił ty-
tuł: Stawiam wysokie wymagania. Starałem się. Czy się uda-
ło, nie mnie oceniać.

PS. Na koniec wspomnienie specjalne. Jedną z pierwszych 
decyzji administracyjnych podjętych przez nas było ograni-
czenie wjazdu na plac Marii Curie-Skłodowskiej jedynie dla 
pojazdów upoważnionych. Przemiły „Kurier Lubelski” na-
zwał to zrobieniem twierdzy z uniwersytetu i przyznał mi za to 
swojego ŁOSKARA. Dziś bym na to szans nie miał. Dziękuję.

Kolejnym rektorem UMCS został geograf, profesor nauk 
o Ziemi Marian Harasimiuk, który stał na czele Uni-

wersytetu przez dwie kadencje, w czasie ważnych dla Polski 
zmian i wydarzeń, w tym w momencie wejścia do UE, co zo-
stało wyeksponowane w jego wspomnieniach.

Marian Harasimiuk 
(1.09.1999 – 31.08.2005)

Minęło 9 lat od zakończenia sześcioletniego okresu, kiedy 
to społeczność akademicka Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej powierzyła mi w wyniku wyborów dwukrot-
nie zaszczytną funkcję rektora. Minął więc już wystarczają-
co długi okres czasu, by na wydarzenia tamtych lat spojrzeć 
z pewnym dystansem, zastanowić się, co było sukcesem Uczel-
ni, a tym samym osobistym sukcesem rektora i zespołu ludzi, 
z którymi wówczas podjęliśmy trud zarządzania Uczelnią, 
a co było niepowodzeniem, a może nawet porażką i z czego 
wynikały problemy, których nie udało nam się rozwiązać.

Bez wątpienia kadencji rektorskiej 1999–2005 nie można 
rozpatrywać, ale także i wspominać w oderwaniu od dwu po-
przednich kadencji, kiedy to Uniwersytetem kierował rektor 
prof. Kazimierz Goebel, a ja pełniąc funkcję prorektora, mia-
łem okazję „uczyć się Uczelni”. Wtedy też przekonaliśmy się, 
jak ważna jest praca zespołowa i jak niezbędne jest wzajem-
ne zaufanie w gronie zespołu kierującego tak skomplikowa-
ną instytucją, jaką są współczesne uniwersytety. To sześcio-
letnie „praktykowanie” i zebrane w tym czasie doświadczenia 
dało Uczelni, ale i mnie osobiście możliwość płynnej kon-
tynuacji wielu działań i przedsięwzięć. A były to czasy wy-
jątkowo niespokojne, trudne czasy, gdy Uniwersytet stawał 
przed niezwykłymi wyzwaniami, w dużej mierze związany-
mi z dynamiką transformacji ustrojowej w naszym państwie, 
procesami akcesyjnymi do Unii Europejskiej, ale także z wy-
darzeniami, jakie zachodziły na wschód od naszych granic.

Kiedy wracam myślami do wydarzeń „lat rektorowania”, 
na plan pierwszy wysuwa się kilka z nich. Ich „waga” wynika 
ze skutków i konsekwencji, których doświadczamy do dziś – 
jako Uniwersytet, a także całe społeczeństwo. Na pierwszym 
miejscu są pięcioletnie (1999–2004) działania związane z ak-
cesją do Unii Europejskiej – daleko idące zmiany w zarządza-
niu Uczelnią, przebudowa systemu edukacji połączona z nie-
zwykłą „eksplozją” aspiracji społeczeństwa przejawiającą się 
gwałtownym wzrostem liczby kandydatów na studia, aktyw-
ne włączenie się do przygotowań do wygranego (!!!) referen-
dum akcesyjnego i wreszcie członkostwo w Unii, które na na-
szym Uniwersytecie zostało podkreślone w sposób szczególny 
– poprzez przygotowanie Europejskiego Kongresu Rektorów 
(którego trud organizacyjny wzięli na siebie prorektor prof. 
Jan Pomorski i Fundacja UMCS). 300 rektorów z całej Euro-
py w pamiętną noc z 30 kwietnia na 1 maja 2004 r. na Zamku 
Lubelskim podpisywało ważny dokument – „Deklarację Lu-
belską” – i świętowało początek nowego rozdziału w historii 
naszego kraju. To był i nadal jest NASZ SUKCES.

Ściśle z tymi procesami przemian w naszej części Europy 
związane były działania całej społeczności akademickiej Lub-
lina (we współpracy z władzami miasta) na rzecz utworzenia 
w Lublinie uczelni polsko-ukraińskiej. To niestety była droga 
przez mękę – niby wszyscy byli za. Rozmowy z redaktorem 
„Kultury” J. Giedroyciem, prezydentem A. Kwaśniewskim 
i prezydentem L. Kuczmą, rektorami naszych ukraińskich 
kooperantów, Ministerstwem Edukacji Narodowej dopro-
wadziły do uruchomienia Kolegium Polskich i Ukraińskich 
Uniwersytetów, na którym rozpoczęto kształcenie na po-
ziomie studiów doktoranckich młodzieży z Polski, Ukrainy 
i innych krajów Europy Wschodniej. Potem było już tylko 
gorzej – narastały trudności prawne, organizacyjne, finan-
sowe. Dzisiaj, z perspektywy 10 lat, widać, jak wielu osobi-
stościom – decydentom, zarówno w Polsce, jak i na  Ukrainie 
zabrakło dobrej woli i wizji zmian, jakie będą zachodziły 
w Europie Środowo-Wschodniej i jaką rolę w tych zmianach 
powinna (może) odgrywać młodzież kształcona według naj-

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa UMCS prof. Normanowi Daviesowi, li-
stopad 1993 r. Przemawia rektor Kazimierz Goebel

Jubileusz 
40-lecia pracy 

jako redaktora 
naczelnego 

„Annales UMCS” 
prof. G. L. Sedlera, 
październik 1995 r.

Od prawej rektor 
K. Goebel, 

prof. G. L. Seidler, 
prof. W. Śladkowski
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W   s pr aw a c h 
kadrowych byłem 
czasem ostry i „za-
robiłem” na nie-
przychylne epitety. 
Zdania nie zmie-
niam do dziś. Uni-
wersytet musi dbać 
o rozwój i promo-
cję najlepszych pra-
cowników, ale też 
musi żegnać się 
z tymi, którzy nie 
wykorzystują swo-
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lepszych europejskich wzorców. Kolegium niestety po kil-
ku latach zakończyło działalność (doktoraty poprzez naukę 
w ramach Kolegium uzyskało na lubelskich uczelniach kil-
kudziesięciu młodych naukowców głównie z Ukrainy). Róż-
ne próby reanimacji tej idei zakończyły się fiaskiem. To była 
niestety NASZA PORAŻKA. Ale obecnie młodzież ukraiń-
ską kształcimy na wszystkich lubelskich uczelniach, tylko że 
w zupełnie innej formule.

I jeszcze jedno wspomnienie. To nasz Uniwersytet był ini-
cjatorem Lubelskiego Festiwalu Nauki. Trud organizacji tego 
przedsięwzięcia wziął na siebie ówczesny prorektor prof. Ka-
rol Wysokiński. Festiwal z powodzeniem trwa, budzi wielkie 
zainteresowanie społeczeństwa. Myślę, że warto podjąć na 
nowo dyskusję nad jego kształtem. Inicjując jego działalność, 
zakładaliśmy utworzenie odrębnej instytucji wspomaganej 
przez wszystkie lubelskie uczelnie oraz władze samorządowe 
miasta i województwa – coś na wzór warszawskiego Centrum 
Nauki Kopernik. To był – i jest nadal także NASZ SUKCES.

Wizyta u Jerzego Giedorycia w Maisons-Laffitte, 1999 r.
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Międzynarodowy Kongres „Enlargement: Higher Education for United Europe”, 
zorganizowany przez UMCS i KRASP na Zamku Lubelskim, 2004 r.

Wiec poparcia dla 
Pomarańczowej Rewolucji 
na Ukrainie, listopad 
2004 r. Do studentów 
i doktorantów wyszli 
rektor M. Harasimiuk 
i prorektor J. Pomorski

We wrześniu 2005 r. rektor Marian Harasimiuk prze-
kazał insygnia władzy rektorskiej nowo wybrane-

mu rektorowi, fizykowi prof. Wiesławowi A. Kamińskiemu.

Wiesław Andrzej Kamiński 
(1.09.2005 – 31.08.2008)

Kiedy patrzę hen za siebie, 
W tamte lata co minęły, 
Kiedy myślę, co przegrałam, 
A co diabli wzięli, 
Co straciłam z własnej woli, 
A co przeciw sobie…

Piosenka Maryli Rodowicz plącze mi się w głowie, gdy spo-
glądam na moją trzyletnią kadencję. I mimo jej krótkiego 

i burzliwego przebiegu, nie wstydzę się i tego, co się nie udało, 
i tego, co się zmaterializowało. Do tych pierwszych należy zai-
nicjowane jeszcze przez mojego poprzednika, rektora Mariana 
Harasimiuka, powołanie Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego. 
W ciągu dwu lat doprowadziłem do przygotowania projektu 
ustawy powołującej ten uniwersytet, przesłanego do Sejmu RP 
jesienią 2007 r. przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nieste-
ty, gry polityczne zablokowały go w sejmowej „zamrażarce”. 
Rektorzy kadencji 2005–2008 podjęli również fundamentalny 
dla przyszłości ośrodka projekt utworzenia lubelskiego związ-
ku szkół wyższych. Nadzwyczajna komisja Kolegium Rektor-
skiego, pracująca pod moim przewodnictwem, przygotowa-
ła przyjęty przez senaty uczelni w czerwcu 2008 r. dokument, 
określający warunki funkcjonowania związku, jako pierwsze-
go kroku ku konsolidacji w największy uniwersytet polski. Nie-
stety inicjatywa nasza nie miała dalszego ciągu.

Rektor W. Kamiński w gronie rektorów na Wawelu z byłym rektorem 
UJ, doktorem honoris causa UMCS F. Ziejką

Otwarcie budynku Nowej Humanistyki, wrzesień 2006 r. Od lewej: 
prof. R. Szczygieł, prof. H. Gmiterek i rektor W. Kamiński
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Sukcesem natomiast zakończyły się inwestycje. Dzięki 
szczodremu wsparciu ministrów Tadeusza Szulca i Stefa-
na Jurgi otrzymałem środki na realizację ii etapu Humani-
styki (aule wykładowe) oraz ratowanie Ogrodu Botaniczne-
go, któremu groziło rozczłonkowanie. Dzięki otrzymanym 
funduszom wykupiliśmy fragmenty Ogrodu z rąk właścicie-
li, którzy sądowo odzyskali swoją własność. Kolejne projekty 
(ii etap budynku Geografii na terenach powojskowych, budo-
wa Informatyki, sala koncertowa Instytutu Muzyki, termo-
izolacja budynku Dużej Chemii, i etap modernizacji basenu 
w Akademickim Ośrodku Sportowym) uzyskały gwarancje 
finansowania. Po powołaniu międzyśrodowiskowego Konsor-
cjum Ecotech-Complex z UMCS jako koordynatorem uzy-
skaliśmy również wpisanie na listę indykatywną tego nowo-
czesnego centrum badawczego, wartego 40 mln euro. Mimo 
różnych meandrów, mury Ecotech rosną, tworząc szanse dla 
kolejnego pokolenia badaczy.

Rok 2008 przyniósł kolejną zmianę władz rektorskich 
UMCS. Rektorem Uniwersytetu wybrany został chemik 

prof. Andrzej Dąbrowski.

Andrzej Dąbrowski 
(1.09.2008 – 31.08.2012)

Moja kadencja rektorska rozpoczęła się od dużych trud-
ności w 2008 r., obfitowała w wiele wydarzeń i zakoń-

czyła się sukcesem w roku 2012.
Najpilniejszym zadaniem ekipy tuż po objęciu władzy sta-

ło się wyprowadzenie Uczelni z zapaści finansowej. W 2008 r. 

deficyt wyniósł 77 mln zł. Tę podstawo-
wą i największą trudność należało szyb-
ko pokonać. Na grudniowym posiedze-
niu Senatu zaproponowałem zmiany 
w gospodarce finansowej, przedstawia-
jąc budżet na 2009 r., który pierwszy 
raz od 16 lat nie zakładał deficytu. Re-
formę przeprowadzano w trudnych wa-
runkach zewnętrznych i wewnętrznych 
(kryzys finansów publicznych, niż demo-
graficzny, zachowawcza postawa związ-
ków zawodowych). 

W latach 2008–2011 spadek liczby 
studentów niestacjonarnych o blisko 
5 tys. spowodował zmniejszenie przy-
chodów o ok. 15 mln zł, ale jednocześnie 
z 40 do 24 mln zł zmniejszono koszty 
funkcjonowania administracji centralnej 
i jednostek ogólnouczelnianych (z pracy 
odeszło ponad 500 osób). Efektem tych 
trudnych działań była stopniowa popra-
wa sytuacji finansowej (od – 2 340 510 zł 
na koniec 2008 r. do + 12 149 823 zł na ko-
niec 2011 r. i + 7 282 318 zł 30.06.2012 r.; 
+ 2 458 348 zł 31.08.2012 r.) To pozwoliło 
na polepszanie wizerunku Uczelni: re-
nowację i uporządkowanie Placu przed 
Rektoratem, ocieplenie Dużej Chemii, 
remont auli Wydziału Prawa i Admi-
nistracji, Wydziału Artystycznego, Fe-
miny, kilku pięter w Rektoracie, Hotelu 
Studenta Zaocznego, Starej Humanisty-
ki, utworzenie nowych parkingów itd.). 
Oddano do użytku budynki Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
oraz Instytutu Informatyki, rozpoczęto 

Wizyta Prezydenta 
RP Bronisława 

Komorowskiego 
w UMCS, marzec 

2012 r. Fo
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Rektor A. Dąbrowski 
i doktor honoris 

causa UMCS 
prof. X. Coqueret, 

czerwiec 2012 r.

budowę Ecotech-Complex (finansowanie uzyskano w grud-
niu 2010 r.). Nakłady na inwestycje i remonty z 6,2 mln zł 
w 2008 r. wzrosły do 90 mln zł w 2011 r. Projekty europejskie 
realizowane w 2012 r. szacowano na ok. 600 mln zł.

Trudno w tak skrótowej formie omówić działalność Uczel-
ni, mozolne poprawianie jej sytuacji w różnych aspektach 
czy sukcesy osiągane podczas mojej kadencji. Oprócz co-
dziennej wytężonej pracy, życia studenckiego i naukowego 
miało miejsce wiele wydarzeń mniejszej rangi, które jednak 
pozostawią trwały ślad. Do takich zaliczam np. upamięt-
nienie ławeczką pierwszego rektora UMCS prof. Henryka 
Raabego czy powołanie pierwszego w Polsce Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na wsi – w Siennicy Różanej, który ścią-
gając znakomitych wykładowców, bardzo prężnie się roz-
wija, będąc przedłużeniem niesienia kaganka oświaty, co 
jest przecież misją uniwersytetu. 

Myślę także, że w latach kiedy miałem zaszczyt być rekto-
rem UMCS o wiele więcej udałoby się osiągnąć, gdyby większe 
zrozumienie wykazali moi współpracownicy, niekiedy także 
ci najbliżsi, gdyż prowadzone działania wielokrotnie były sta-
wiane przez Ministerstwo za wzór.

* * *

Wybory przeprowadzone w 2012 r. przyniosły zmianę 
władz rektorskich UMCS. Nowym rektorem został 

wybrany dotychczasowy prorektor ds. studenckich, polito-
log prof. Stanisław Michałowski, który rozpoczął swoją ka-
dencję 1 września 2012 r.

Oprac. Ewa Kawałko-Marczuk
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Doktorzy honoris causa (1950–2014)
Sporządzono w Archiwum UMCS

Imię i nazwisko Kraj/miejsce pracy Dziedzina Promotor Data 
wręczenia

Fryderyk 
Joliot-Curie

Francja/ 
Uniwersytet Sorbona w Paryżu

fizyka
prof. dr hab.  
Stanisław Ziemecki

16 XI 1950

Irena Joliot-Curie
Francja/ 
Komitet ds. Energii Atomowej

fizyka
prof. dr hab.  
Stanisław Ziemecki

16 XI 1950

Eugeniusz K.  
Łazarenko

ZSRR/Uniwersytet  
im. I. Franki we Lwowie

biologia/
geologia

prof. dr hab.  
Franciszek Uhorczak

6 IV 1962

Dymitr L.  
Pochylewicz

ZSRR/Uniwersytet im. 
I. Franki we Lwowie

historia
prof. dr hab.  
Kazimierz Myśliński

23 X 1970

Paolo Buffa
Włochy/ 
Uniwersytet w Modenie

mikrobiologia
prof. dr hab. Zbi-
gniew Lorkiewicz

23 X 1970

Władysław Szafer
Polska/Uniwersytet  
Jagielloński w Krakowie

botanika
prof. dr hab. Adam 
Paszewski

23 X 1970

Sándor Szalay
Węgry/Instytut Fizyki  
Jądrowej w Debreczynie

fizyka
prof. dr hab.  
Włodzimierz Żuk

23 X 1970

Grzegorz  
Leopold Seidler

Polska/UMCS w Lublinie prawo
prof. dr hab. Józef  
Mazurkiewicz

23 X 1970

Aleksander R. Łuria
ZSRR/Uniwersytet im.  
M. Łomonosowa w Moskwie

psychologia
prof. dr hab.  
Zdzisław Cackowski

5 XII 1974

Bruno F. Straub
Węgry/Węgierska  
Akademia Nauk

biochemia
prof. dr hab.  
Jerzy Trojanowski

5 XII 1974

Jan Leja
Kanada/ 
Uniwersytet w Vancouver

fizyka/chemia
prof. dr hab.  
Andrzej 
Waksmundzki

18 V 1976

Stefan Kieniewicz
Polska/ 
Uniwersytet Warszawski

historia
prof. dr hab.  
Tadeusz Mencel

18 V 1976

Jacob Kistemaker
Holandia/ 
Instytut Fizyki Atomowej  
i Molekularnej w Amsterdamie

fizyka
prof. dr hab.  
Bogdan Adamczyk

23 X 1978

Witold Czachórski
Polska/ 
Uniwersytet Warszawski

prawo
prof. dr hab.  
Grzegorz Ignatowicz

23 X 1979

Mikołaj G. 
Maksymowicz

ZSRR/ 
Uniwersytet im. I. Franki  
we Lwowie

matematyka
prof. dr hab.  
Zdzisław 
Lewandowski

16 V 1980

Wacław Szybalski
USA/ 
Uniwersytet Wisconsin

mikrobiologia
prof. dr hab.  
Zbigniew Lorkiewicz

16 V 1980

Tadeusz 
Tomaszewski

Polska/ 
Uniwersytet Warszawski

psychologia
prof. dr hab.  
Zofia Sękowska

23 X 1980

Bohdan Dobrzański Polska/AR w Lublinie rolnictwo
prof. dr hab.  
Stanisław Uziak

23 X 1980
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wręczenia

Narcyz Łubnicki Polska/UMCS w Lublinie filozofia
prof. dr hab.  
Zdzisław Cackowski

23 X 1982

Adam Paszewski Polska/UMCS w Lublinie biologia
prof. dr hab.  
Tadeusz Baszyński

21 I 1984

Qazi Ibadur  
Rahman

Indie/ Kanada —  
Uniwersytet w Montrealu

matematyka prof. dr hab. Jan Krzyż 16 III 1984

Józef F. K. Huber
Austria/ 
Uniwersytet w Wiedniu

chemia
prof. dr hab.  
Andrzej 
Waksmundzki

29 III 1985

Andrzej 
Waksmundzki

Polska/UMCS w Lublinie chemia
prof. dr hab. Ja-
nusz Barcicki

29 III 1985

Alfred Jahn Polska/Uniwersytet Wrocławski geomorfologia
prof. dr hab.  
Henryk Maruszczak

28 XI 1985

Rudolf 
Kirchschläger

Austria/Premier Austrii prawo
prof. dr hab. Grzegorz  
Leopold Seidler

22 X 1986

Maria 
Kuncewiczowa

Polska literatura
prof. dr hab.  
Lech Ludorowski

18 V 1989

Willy Brandt RFN/ Kanclerz RFN
prawo/nauki 
polityczne

prof. dr hab.  
Jan Malarczyk

30 V 1990

Władysław 
Kunicki-Goldfinger

Polska/PAN wWarszawie mikrobiologia
prof. dr hab.  
Zbigniew Lorkiewicz

7 VI 1990

Egon Matijewić
Jugosławia/USA  
Uniwersytet w Nowym Jorku

chemia
prof. dr hab.  
Jerzy Szczypa

24 X 1990

Tomas Venclova Litwa/USA/Uniwersytet w Yale literatura
prof. dr hab.  
Jerzy Święch

24 X 1991

Nikita I. Tołstoj
Rosja/Uniwersytet im.  
M. Łomonosowa w Moskwie

literatura
prof. dr hab.  
Jerzy Bartmiński

27 V 1992

Aniela Chałubińska Polska/UMCS w Lublinie geografia
prof. dr hab.  
Henryk Maruszczak

22 X 1992

Jerzy Minczewski
Polska/ 
Politechnika Warszawska

chemia
prof.dr hab. Andrzej  
Waksmundzki

22 X 1992

Klaus Dietrich
Niemcy/ 
Uniwersytet w Monachium

fizyka
prof. dr hab. Stanisław  
Szpikowski

22 X 1993

Norman Davies
Wielka Brytania/ 
Uniwersytet w Londynie

historia
prof. dr hab. Zygmunt 
 Mańkowski

10 XI 1993

Wilhelm A. Steele
USA/ 
Uniwersytet w Pensylwanii

chemia
prof. dr hab.  
Władysław Rudziński

26 X 1994

Jerzy Ignatowicz Polska/UMCS w Lublinie prawo
prof. dr hab. Maria 
Poźniak-Niedzielska

28 X 1994

Zbigniew 
Lorkiewicz

Polska/UMCS w Lublinie biologia
prof. dr hab.  
Bohdan Rodkiewicz

24 X 1995

Paul Weingartner
Austria/ 
Uniwersytet w Salzburgu

filozofia prof. dr hab. Leon Koj 15 XI 1995
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Imię i nazwisko Kraj/miejsce pracy Dziedzina Promotor Data 
wręczenia

Marcel Storme
Belgia/ 
Uniwersytet w Gandawie

prawo
prof. dr hab.  
Mieczysław Sawczuk

20 XII 1995

Jan Karski Polska/USA Uniwersytet Georgia historia
prof. dr hab. 
Zygmunt Mańkowski

28 VII 1995

Hubert Greppin
Szwajcaria/ 
Uniwersytet w Genewie

biologia
prof. dr hab.  
Jerzy Łobarzewski

15 V 1996

Gustaw 
Herling-Grudziński

Polska/Włochy literatura
prof. dr hab.  
Jerzy Święch

21 V 1997

Tadeusz Baszyński Polska/UMCS w Lublinie biologia
prof. dr hab.  
Bohdan Rodkiewicz

14 I 1998

Andrzej 
Hrynkiewicz

Polska/Uniwersytet  
Jagielloński w Krakowie

fizyka
prof. dr hab.  
Mieczysław Budzyński

26 X 1998

Hanna 
Gronkiewicz-Waltz

Polska/Prezes NBP ekonomia
prof. dr hab.  
Jerzy Węcławski

25 V 1999

Wiktor Juszczenko Ukraina/ Premier Ukrainy ekonomia
prof. dr hab.  
Jerzy Węcławski

27 X 2000

Jerzy Giedroyc
Polska/Instytut Litera-
cki „Kultura” w Paryżu

kultura/
polityka

prof. dr hab.  
Jan Pomorski

27 IX 2000

Adam Sobiczewski
Polska/PAN – Instytut Proble-
mów Jądrowych im. A. Sołtana

fizyka
prof. dr hab.  
Krzysztof Pomorski

24 X 2001

Teresa Skubalanka Polska/UMCS w Lublinie literatura
prof. dr hab. 
Stanisław Grabias

6 XII 2002

Henryk 
Samsonowicz

Polska/Uniwersytet Warszawski historia
prof. dr hab.  
Ryszard Szczygieł

6 XII 2002

Jerzy Haber Polska/PAN w Krakowie chemia
prof. dr hab.  
Tadeusz Borowiecki

27 XI 2002

Kashmiri Lal Mittal USA/New York chemia
prof. dr hab.  
Emil Chibowski

24 X 2003

Krzysztof Pomian
Polska/Uniwersytet  
Mikołaja Kopernika w Toruniu

historia
prof. dr hab.  
Jan Pomorski

24 X 2003

Romano Prodi Włochy politologia
prof. dr hab.  
Jacek Pietraś

28 IV 2004

Wilhelm Kirk USA/Uniwersytet w Iowa matematyka
prof. dr hab.  
Kazimierz Goebel

26 V 2004

Stanisław Waltoś
Polska/Uniwersytet  
Jagiellońskiw Krakowie

prawo
prof. dr hab.  
Edward Skrętowicz

22 X 2004

Gunnar Öquist
Szwecja/Królewska  
Akademia Nauk w Szwecji

biologia
prof. dr hab.  
Zbigniew Krupa

23 X 2004

Andrzej Legocki Polska/PAN w Warszawie biologia
prof. dr hab.  
Nikodem Grankowski

23 X 2004

Anna Wierzbicka
Australia/Uniwersytet Naro-
dowy (Canbera) w Australii

literatura
prof. dr hab.  
Jerzy Bartmiński

22 X 2004
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wręczenia

Franciszek Ziejka
Polska/Uniwersytet  
Jagielloński w Krakowie

literatura
prof. dr hab.  
Krzysztof Stępnik

22 VI 2005

Stephen 
Fischer-Galati

USA/Uniwersytet  
Colorado w Boulder

historia
prof. dr hab.  
Wiesław Krajka

19 VI 2006

Konrad Binder
Polska/Uniwersytet  
im. J. Gutenberga w Moguncji

chemia
prof. dr hab.  
Andrzej Patrykiejew

24 I 2007

Jan Baszkiewicz Polska/Uniwersytet Warszawski
historia, poli-
tologia, prawo

prof. dr hab.  
Edward Olszewski

17 VI 2008

Natalia 
Gorbaniewska

Polska/Rosja/Francja literatura
prof. dr hab. Maria 
Cymborska-Leboda

24 X 2008

Ernst Bauer USA/Arizona State University fizyka
prof. dr hab.  
Mieczysław 
Jałochowski

16 IV 2009

Jerzy Szacki Polska socjologia
prof. dr hab.  
Zdzisław Cackowski

17 VI 2009

Leopold Unger Polska
publicystyka/
dziennikarstwo

prof. dr hab.  
Włodzimierz Mich

30 VI 2009

Gerhardt Ertl
Niemcy/Fritz-Haber-In-
stitut der Max-Planck-Ge-
sellschaft w Berlinie

fizyka/chemia
prof. dr hab.  
Władysław Rudziński

23 X 2009

Jerzy Pomianowski Polska literatura
prof. dr hab.  
Iwona Hofman

21 X 2011

Xavier Coqueret Francja/Uniwersytet w Reims chemia
prof. dr hab.  
Barbara Gawdzik

20 VI 2012

Frank Wilczek
USA/Massachusetts  
Institute of Technology

fizyka
prof. dr hab. Wiesław 
Andrzej Kamiński

17 IX 2012

Mykoła Grygo-
rowicz Krykun

Ukraina/ emerytowany prof. 
Uniwersytetu Lwowskiego  
im. Iwana Franki

historia
prof. dr hab.  
Henryk Gmiterek

24 X 2012

Vladimir  
Moiseevich Gun’ko

Ukraina/Akademia Nauk 
Ukrainy w Kijowie

chemia
prof. dr hab.  
Roman Leboda

27 XI 2013

Jean Poesen
Belgia/Katolicki Uniwersytet  
w Leuven

geografia
prof. dr hab.  
Marian Harasimiuk

24 IV 2014

Bogusław Śliwierski

Polska/Chrześcijańska  
Akademia Teologiczna 
w Warszawie/ Akademia
Pedagogiki Specjalnej  
im. M. Grzegorzewskiej  
w Warszawie

pedagogika
prof. dr hab.  
Stanisław Popek

23 V 2014

Roman Hauser
Polska/Uniwersytet im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu

prawo
prof. dr hab.  
Leszek Leszczyński

25 VI 2014

Henryk Skarżyński
Polska/Instytut Fizjologii  
i Patologii Słuchu w Warszawie

audiologia/
logopedia

prof. dr hab.  
Stanisław Grabias

29 IX 2014

Adam Daniel  
Rotfeld

Polska politologia
prof. dr hab.  
Iwona Hofman

22 X 2014



7 0  l a t  U M C S

29p a ź d z i e r n i k  2 014   W i a d o m o ś c i  Un i w e r s y t e c k i e

Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie rozpoczął 
swoją działalność z czterema 

Wydziałami – Lekarskim, Przyrodni-
czym, Rolnym i Weterynaryjnym i 120 
pracownikami naukowymi. W poło-
wie lat 50. UMCS dał podstawę do wy-
dzielenia ze swoich struktur odrębnych 
uczelni - Akademii Medycznej i Wyż-
szej Szkoły Rolniczej. Obecnie badania 
w UMCS prowadzone są na 11 Wydzia-
łach reprezentujących nauki ścisłe i nauki 
o życiu (Wydziały: Biologii i Biotechno-
logii, Chemii, Matematyki, Fizyki i In-
formatyki, Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej), nauki humanistyczno-
-społeczne i ekonomiczne (Wydziały: 
Prawa i Administracji, Humanistyczny, 
Ekonomiczny, Filozofii i Socjologii, Pe-
dagogiki i Psychologii, Politologii) oraz 
nauki o sztuce (Wydział Artystyczny). 
Działalność badawcza przez 70 lat ist-
nienia Uczelni rozszerzyła się także poza 
Wydziały – w strukturze Uniwersytetu 
funkcjonują jednostki aktywnie uczest-
niczące w budowaniu jego potencjału na-
ukowego, takie jak: Biblioteka Główna, 
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla 
Polonii i Cudzoziemców, Centrum Na-
uczania i Certyfikacji Języków Obcych, 
Centrum Brytyjskie, Centrum Języka 
i Kultury Rosyjskiej, Centrum Języka 
Portugalskiego, Uniwersyteckie Cen-
trum Zdalnego Nauczania i Kursów Ot-
wartych, Centrum Europy Wschodniej, 
Ogród Botaniczny, LUBMAN UMCS, 
a w ostatnim czasie Centrum Badawcze 
e-Humanistyka. 

Dziś Uniwersytet zatrudnia blisko 1800 
pracowników naukowych, każdego roku 
około 20 osób uzyskuje tytuły profesor-
skie, tyle samo – stopień naukowy dok-
tora habilitowanego, a około 40 osób – 
stopień naukowy doktora. Wyniki swoich 
badań naukowcy podsumowują, publi-
kując rokrocznie blisko 4 tysiące prac – 
monografii, podręczników, artykułów, 
recenzji, skryptów, bibliografii oraz ha-

seł encyklopedycznych. Wiele tekstów 
ukazuje się na łamach prestiżowych, 
w tym zagranicznych pism. Pracowni-
cy naszej Uczelni każdego roku realizują 
blisko 100 konferencji naukowych oraz 
uczestniczą w około 1500 konferencjach 
krajowych i zagranicznych. Naukowcy 
z UMCS prowadzą ok. 150 projektów ba-
dawczych nadzorowanych przez Naro-
dowe Centrum Nauki, Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju oraz Ministra 
Nauki oraz ok. 20 projektów z progra-
mów Unii Europejskiej i innych źródeł 
międzynarodowych, jak również kilka-
dziesiąt projektów na wsparcie młodych 
naukowców, otwierających im drogę do 
kariery naukowej. Aktywnie włączają się 
w coroczne imprezy naukowe: Lubelski 
Festiwal Nauki, Dzień Ziemi, Noc Bio-
logów czy Noc Uniwersytetów, podczas 
których prowadzą pokazy laboratoryj-
ne, wykłady otwarte i zajęcia dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Lubelszczyzny. 

Naukowcy z UMCS stanowią ważne 
zaplecze eksperckie dla instytucji rzą-
dowych, samorządowych i pozarządo-
wych. Cieszą się ogromnym uznaniem 
środowiska naukowego, dlatego wy-
bierani są na członków ciał opiniodaw-
czych, zasiadają w radach naukowych 
i programowych. W roku 2010 przy Wy-
dziale Ekonomicznym powołano Radę 
Przedsiębiorców skupiającą wybitnych 
menedżerów przedsiębiorstw i instytu-
cji finansowych, szefów korporacji za-
wodowych oraz instytucji samorządo-
wych. Wydział Prawa i Administracji 
przez ponad 50 lat swego istnienia wy-
raźnie zwiększał swój potencjał naukowy, 
stając się w ciągu tego czasu z najmłod-
szego wydziału prawa w Polsce jednym 
z najlepszych. Dowodem na to niech bę-
dzie fakt, iż lubelscy prawnicy są (i byli 
w przeszłości) sędziami najwyższych or-
ganów wymiaru sprawiedliwości: Sądu 
Najwyższego, Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, Trybunału Konstytucyjne-

go i Trybunału Stanu. Z kolei Wydział 
Politologii jest miejscem licznych debat, 
wymiany myśli różnorakich środowisk 
politycznych, społecznych i kulturalnych, 
w tym mniejszości narodowych, pręż-
nym ośrodkiem współpracy i mobilno-
ści międzynarodowej, kuźnią kadr przy-
szłych dziennikarzy i samorządowców, 
a jego pracownicy cenionymi eksperta-
mi i komentatorami życia publicznego. 
Wydział ma szczególne zasługi w propa-
gowaniu dziedzictwa paryskiej „Kultu-
ry”, m.in. dzięki nagrodzie im. Jerzego 
Giedroycia oraz Stypendium im. Leo-
polda Ungera. 

Zakres tematów badawczych podejmo-
wanych w UMCS jest niezwykle szeroki 
– uczeni prowadzą prace nad przełomo-
wymi wynalazkami w dziedzinach nauk 
o życiu i zdrowiu, opracowują nowe me-
tody diagnostyczne i terapeutyczne, kon-
struują innowacyjne materiały lub urzą-
dzenia, analizują zachodzące w świecie 
procesy fizykochemiczne, ekonomiczne, 
społeczne, polityczne i kulturowe, pro-
wadzą wnikliwe obserwacje środowiska 
i zmian klimatu, są zaangażowani w ba-
dania terenowe, mają swój wkład w two-
rzenie dzieł muzycznych i plastycznych. 
Uniwersyteccy badacze są laureatami na-
gród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
zwanych „polskimi Noblami”, mogą też 
poszczycić się nagrodami Prezydenta RP, 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Prezydenta Miasta i Marszałka Woje-
wództwa za wybitne osiągnięcia nauko-
we. Najbardziej prestiżowe osiągnięcia 
naukowców z UMCS są od 3 lat hono-
rowane Nagrodą Naukową „Marii Cu-
rie” za wyjątkowo ważne dla danej dy-
scypliny indywidualne lub zespołowe 
osiągnięcia i odkrycia naukowe. Spo-
śród wielu osiągnięć wypracowanych 
przez poszczególne jednostki UMCS 
przedstawiono wybrane.

Jednym z wiodących przykładów za-
awansowanych prac badawczych nad 
technologiami przyszłości jest rozwój 

Badania naukowe 
w UMCS
Badania naukowe to obok kształcenia najważniejsza sfera uniwersyteckiej 
aktywności, przynoszą one wiele znakomitych osiągnięć i dają podstawę do 
rozwoju kadry akademickiej. Pozycję Uniwersytetu zarówno w skali krajowej, 
jak i międzynarodowej wyznacza przede wszystkim poziom badań naukowych, 
na który składają się m.in. jakość i liczba publikacji naukowych, ich cytowania, 
realizowane projekty badawcze, patenty i efekty komercjalizacji, konferencje 
i sympozja naukowe, prestiżowe nagrody naukowe czy też spektakularne odkrycia.
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technologii fotonicznych. Pierwsze w tej 
części Europy światłowody powstały 
w latach 70. w Lublinie. Badania w Za-
kładzie Chemii UMCS zainicjował, nie-
żyjący już, prof. Andrzej Waksmundzki 
we współpracy z profesorami z Politech-
niki Warszawskiej. Kontynuujący jego 
badania, również już nieżyjący, prof. Jan 
Rayss tak wspominał początki: Zaczęło 
się dość anegdotycznie. Zajmowaliśmy się 
wtedy chromatografią – w Europie zna-
na była lubelska szkoła chromatografii. 
Umieliśmy wytwarzać cienkie rureczki 
ze szkła – kapilary. Pewnego dnia któryś 
z profesorów stwierdził, że gdyby do kapi-
lary wlać ciecz o wyższym współczynniku 
załamania światła niż szkło, to światło 
nie wyjdzie z rdzenia rurki – tak narodzi-
ły się światłowody. W 1979 r. w Lublinie 
powstał pierwszy w krajach socjalistycz-
nych światłowód i kabel światłowodowy. 
– To była sensacja. Podobna rzecz udała 
się zaledwie kilku laboratoriom na świe-
cie – mówił prof. Rayss. Do dziś uwa-
ża się Lubelszczyznę za kolebkę świat-
łowodów, a zespół badawczy Pracowni 
Technologii Światłowodów na Wydzia-

le Chemii UMCS za twórców polskiej 
wersji tej technologii. To dzięki pra-
com zespołu, fotonika wskazywana jest 
jako jeden z dwóch obszarów specjaliza-
cji województwa lubelskiego w zakresie 
rozwoju technologii KET (Key Enabling 
Technologies). Pracownia skupia się na 
opracowywaniu i wytwarzaniu różnych 
typów światłowodów, od włókien kla-
sycznych do światłowodów specjalnych, 
mikrostrukturalnych, fotonicznych itp. 
Technologia światłowodowa opracowana 
w Lublinie stanowi trzon realizowanych 
obecnie polskich i europejskich projektów 
badawczych. Osiągane rezultaty wyraźnie 
wskazują na liczne możliwości wdroże-
nia opracowań i produktów – podkreśla 
dr Paweł Mergo, Kierownik Pracowni. 

Na Wydziale Biologii i Biotechnolo-
gii UMCS największe zainteresowanie 
wzbudzają prace zespołu prof. Janusza 
Szczodraka dotyczące produkcji enzy-
mu mutanazy. Jest to enzym, który roz-
kłada mutan – główny składnik płytki 
nazębnej przyczyniającej się do powsta-
wania próchnicy. Prof. Szczodrak pod-
kreśla, że: jest to rozwiązanie konkuren-
cyjne w stosunku do tradycyjnych metod 
higieny jamy ustnej. Mutanaza jest pro-
duktem naturalnym, pochodzącym z kon-
trolowanych hodowli mikroorganizmu, 
bezpiecznym dla ludzi i zwierząt. Działa 
skutecznie i specyficznie, a zarazem łagod-
nie i bez skutków ubocznych. W 2008 r. 
zespół dostał duży grant na opracowa-
nie technologii, naukowcy opatentowali 
swój wynalazek przygotowany do wdro-
żenia. Prace zespołu doceniane są na ca-
łym świecie. Potwierdzeniem są liczne 
nagrody. W ostatnim czasie ważniej-
sze z nich to: tytuł „Bene Meritus Ter-
rae Lublinensi” przyznany przez media 
lubelskie w kategorii Nauka, Odznaka 
Honorowa Prezesa Rady Ministrów „Za 
Zasługi dla Wynalazczości” oraz Na-
groda Naukową „Marii Curie”. W na-
uce trzeba mieć szczęście. I trafić na bia-
łą plamę, którą można powoli wypełnić 
– tak o sukcesie swojego zespołu mówi 
prof. Szczodrak.

Kolejnym znakomitym przykładem 
budowania marki naukowej naszego 
Uniwersytetu są dokonania uhonoro-
wane przez redakcję „National Geo-
graphic”, która rokrocznie typuje pięć 
najważniejszych odkryć polskiej nauki. 
Wśród nagród za rok 2011 po raz pierw-
szy znalazły się dwie z Lublina i obie po-
wędrowały w ręce naukowców z UMCS. 
Ne zdarzyło się wcześniej, aby w jednej 
kategorii nominowano aż dwa odkrycia 
naukowe pochodzące z jednego ośrodka. 
Zdobywcą I miejsca został zespół pra-
cowników Instytutu Archeologii z Wy-
działu Humanistycznego w składzie: 

prof. Andrzej Kokowski, mgr Marcin 
Piotrowski, Artur Troncik. Lubelscy ar-
cheolodzy dokonali niezwykle cennego 
znaleziska – ponad 40 sztuk głównie 
srebrnej biżuterii z Grodów Czerwień-
skich, którą wykopali we wsi Czermno 
w powiecie tomaszowskim. Precjoza 
były w ziemi ok. 750 lat. Odkrycie jest 
bardzo rzadkim przykładem wczesno-
średniowiecznej ruskiej sztuki złotni-
czej. Znalezisko stało się znakomitym 
zwieńczeniem obchodów Roku Patron-
ki UMCS. W br. prof. Andrzej Kokow-
ski otrzymał z rąk Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej 
i dydaktycznej w dziedzinie archeologii, 
za zasługi w ochronie oraz promowa-
niu polskiego dziedzictwa kulturowego.

Drugi lubelski zespół nagrodzony 
w tym samym konkursie to pracowni-
cy Wydziału Biologii i Biotechnologii: 
prof. Nikodem Grankowski, prof. Ma-
rek Tchórzewski, prof. Agnieszka Szu-
ster-Ciesielska, dr Dawid Krokowski, mgr 
Leszek Wawiórka. Naukowcy ci dokona-
li odkrycia na skalę światową, wyizolo-
wując antygen malarii (substancja biał-
kowa wywołująca produkcję przeciwciał 
w organizmie), który może posłużyć do 
wyprodukowania szczepionki przeciwko 
tej chorobie. Na malarię co roku zapada 
ponad 200 milionów osób, około 2 mi-
lionów, głównie dzieci, umiera. Istnie-
je szereg laboratoriów na świecie, które 
pracują nad podobną szczepionką, jed-
nak to właśnie naukowcy z UMCS wy-
kazują się oryginalnym i uniwersalnym 
podejściem. Twórcy mają patent w Polsce, 
czekają na europejski. Będziemy współ-
pracować z instytutem badawczym z Ho-
landii. Być może razem uda nam się do-
konać przełomu – informuje prof. Marek 
Tchórzewski. Za wyniki badawcze ze-
spół otrzymał w 2010 r. Nagrodę Nauko-
wą „Marii Curie”. Odkrycie zajęło rów-
nież iii miejsce w kategorii „Nadzieja” 
w plebiscycie „Soczewki Focusa 2011”.

Na szczególne wyróżnienie zasługu-
je także prof. Wiesław Gruszecki z Za-
kładu Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS, 
który został jednym z nielicznych lau-
reatów prestiżowego programu TEAM 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest to 
program, który ma zwiększać zaanga-
żowanie młodych uczonych w prace ba-
dawcze realizowane w najlepszych zespo-
łach i laboratoriach naukowych w Polsce. 
Naukowcy z UMCS dostali największą 
w Polsce dotację na stworzenie zespołu, 
zakup aparatury i badania. Dzięki inno-
wacyjnemu projektowi „Spektroskopia 
Molekularna w Badaniach Biomedycz-
nych” zespół młodych naukowców bie-

Wytwarzanie światłowodów, 1979 r.
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rze udział w badaniach na najwyższym 
światowym poziomie. Biofizycy pracują 
nad lekiem neutralizującym grzybicę – 
jedną z głównych przyczyn śmierci cho-
rych na AIDS. To światełko w tunelu dla 
tysięcy osób. Wśród laureatów Fundacji 
z ramienia UMCS znaleźli się też m.in.: 
prof. Monika Adamczyk-Garbowska – 
laureatka programu MISTRZ, prof. Ma-
ria Łanczont – laureatka programu SU-
BIN, prof. Robert Litwiński – laureat 
programu KWERENDA, dr Waldemar 
Kociuba – laureat programu STYPEN-
DIA KONFERENCYJNE, dr Oksana 
Yastrubchak – laureatka programu PO-
MOST, dr Jolanta Polak – laureatka pro-
gramu VENTURES, dr Paweł Nita – lau-
reat programu HOMING PLUS. 

Sukcesów naukowych nie brakuje 
w gronie humanistów. Nagrodą „Ma-
rii Curie” za 2011 rok uhonorowano ze-
spół pod kierunkiem prof. Jerzego Bart-
mińskiego za publikację Lubelskie z serii 
„Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źród-
ła i Materiały”. Trzej historycy UMCS: 
prof. Henryk Gmiterek, dr Wiesław Bon-
dyra i dr Jerzy Ternes zostali wyróż-
nieni przez Marszałka Województwa 
Lubelskiego Nagrodą Kulturalną Wo-
jewództwa Lubelskiego „za pielęgnowa-
nie i ochronę tradycji regionu”. Nagroda 
została przyznana w uznaniu za zasłu-
gi związane z badaniem i upowszech-
nianiem wiedzy dotyczącej przeszło-
ści dawnego województwa lubelskiego 
i przedrozbiorowej ziemi chełmskiej 
oraz przygotowanie monumentalne-
go wydawnictwa Akta sejmikowe ziemi 
chełmskiej 1572-1668. Podczas Gali Kul-
tury Nagrodę Artystyczną Miasta Lub-
lin za 2013 rok otrzymała dr hab. Nata-
sza Ziółkowska-Kurczuk – reżyserka 
i scenarzystka, pracująca w Zakładzie 
Kultury Polskiej na Wydziale Huma-
nistycznym UMCS. Wyróżnienie zo-
stało przyznane za ukazanie przez au-
torkę unikalnego obrazu Lublina i jego 
mieszkańców w filmie Twarze nieistnie-
jącego miasta oraz za scenariusz i reży-
serię filmów Granatowy Zeszyt i Ślada-
mi Singera. Z kolei dr Katarzyna Smyk 
z Zakładu Kultury Polskiej Instytutu 
Kulturoznawstwa UMCS została uho-
norowana Nagrodą Kulturalną Woje-
wództwa Lubelskiego „za pielęgnowanie 
i ochronę tradycji regionu”. Nominację 
do tego prestiżowego wyróżnienia zło-
żyło Towarzystwo Kultury Teatralnej 
z Warszawy. Dr Anita Lorenc, również 
z Wydziału Humanistycznego UMCS, 
została wybrana jako jeden z ośmiu 
kierowników wyróżniających się w kra-
ju projektów badawczych. Swoje bada-
nia nad współczesną wymową polską 
z wykorzystaniem trójwymiarowej ar-

tykulografii elektromagnetycznej, rea-
lizowane w ramach konkursu SONATA 
BIS, prezentowała podczas ogólnopol-
skich Dni NCN. O poziomie osiągnięć 
naukowych artystów z Instytutu Muzy-
ki oraz Instytutu Sztuk Pięknych UMCS 
najlepiej świadczy fakt, iż Wydział Ar-
tystyczny awansował w ocenie Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go i otrzymał najwyższą kategorię A, 
dzięki spektakularnym dokonaniom 
twórczym i licznym nagrodom w kon-
kursach czy festiwalach plastycznych 
i muzycznych w kraju oraz za granicą 
swoich pracowników. 

Naukowcy z UMCS doskonale wpi-
sują się w Programy Ramowe Komi-
sji Europejskiej, które dotują badania 
prowadzone przez międzynarodowe ze-
społy naukowe. Przykładem niech bę-
dzie prof. Andrzej Machocki z Wydzia-
łu Chemii, który współrealizuje, wraz 
ze swoim zespołem, kolejny już mię-
dzynarodowy projekt z 7PR, dotyczą-
cy stworzenia innowacyjnego ogniwa 
paliwowego, a to rozwiązanie ma szan-
sę zrewolucjonizować nie tylko euro-
pejski, ale także amerykański rynek. 
Projekty z 7PR – wszystkie w między-
narodowych konsorcjach z krajami UE 
i krajami stowarzyszonymi – pozyskali 
także na Wydziale Chemii: prof. Stefan 
Sokołowski, prof. Emilian Chibowski, 
dr hab. Ryszard M. Janiuk, prof. Anna 
Deryło-Marczewska, dr hab. Jadwiga 
Skubiszewska-Zięba, dr Paweł Mergo, 
oraz na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Informatyki: prof. Krzysztof Murawski 
i prof. Jurij Kozicki. Programy współpra-
cy badawczej Polski z Norwegią i Szwaj-
carią przyniosły ciekawe projekty, któ-
rych twórcami są naukowcy z UMCS. 
Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym z Wy-
działu Filozofii i Socjologii jest kierow-
nikiem pierwszego w UMCS projektu 

polsko-norweskiego na temat migra-
cji kobiet, w partnerstwie z University 
w Bergen. Prof. Jerzy Rogalski na Wy-
dziale Biologii i Biotechnologii realizuje 
w partnerstwie z Uniwersytetem War-
szawskim i Uniwersytetem w Zurychu 
projekt w zakresie nowych, lipidowych 
układów nanostrukturalnych – mezo-
faz, a prof. Patryk Oleszczuk z Wydzia-
łu Chemii koordynuje projekt dotyczą-
cy zanieczyszczeń oraz poprawy jakości 

Część zespołu realizującego projekt Spektroskopia Molekularna w Badaniach Biomedycznych w Zakładzie 
 Biofizyki UMCS
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gleb i produkcji roślinnej w partnerstwie 
z Agroscope Reckenholz-Tänikon Rese-
arch Station ART. Warto podkreślić, iż 
UMCS należy do elitarnego grona sześ-
ciu polskich instytucji naukowych pro-
wadzących długookresowe badania na 
obszarze Arktyki. Lubelscy naukowcy 
badają środowiska przyrodnicze w za-
chodniej części Spitsbergenu. Prowadzą 
obserwacje w rejonie bazy naukowej Ca-
lypsobyen zlokalizowanej we wzniesio-
nych ponad sto lat temu obiektach dawnej 
kopalni węgla kamiennego. Rokrocznie 
udostępniane są naukowcom z Wydzia-
łu Nauk o Ziemi, jako letnia baza nauko-

wa do realizacji szerokiego spektrum 
badań obejmujących skutki globalnych 
zmian środowiskowych, z wykorzysta-
niem najnowszych światowych technik 
i urządzeń pomiarowych. Badania Spits-
bergenu, prowadzone przez polskie eks-
pedycje naukowe, trwają od ponad 70 lat, 
nasz Uniwersytet dołączył do tego gro-
na w 1986 r.

Władze Uczelni cieszą szczególnie 
sukcesy i nagrody studentów, dokto-
rantów i młodych naukowców, takie 
jak udział w Programach „Diamento-
wy Grant” czy ich pierwsze samodziel-
ne projekty i staże dzięki programom 
„Preludium”, „Etiuda” i „Fuga”. Należy 
wymienić nazwiska laureatów presti-
żowego programu Top 500 Innovators 
– Science – Management – Commer-
cialization, do grona których dołączy-
li pracownicy UMCS: prof. Agnieszka 
Szuster-Ciesielska z Wydziału Biologii 
i Biotechnologii, dr Waldemar Kociu-
ba z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej, dr Mariusz Bar-
czak i dr Olech Demchuk z Wydziału 
Chemii. Uczestnicy Programu to mło-
dzi naukowcy, którzy już posiadają wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie nauk ści-
słych i duży potencjał innowacyjny oraz 
ukierunkowanie na komercjalizację wy-
ników badań. Wyróżnieniem dla Uczel-
ni jest także fakt, iż mgr Adam Szot, asy-
stent z Wydziału Prawa i Administracji 
UMCS, został wybrany na członka Rady 
Młodych Naukowców iv kadencji przy 
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Warto w tym miejscu wspomnieć 
o kolejnym sukcesie naukowca UMCS 
– prof. Ryszard Skubisz, kierownik Ka-
tedry Prawa Unii Europejskiej na Wy-
dziale Prawa i Administracji, uzyskał ty-
tuł Lidera w dziedzinie prawa własności 
intelektualnej i przemysłowej oraz pra-
wa autorskiego w XI edycji Rankingu 
Kancelarii Prawniczych, organizowa-
nego przez dziennik „Rzeczpospolita”. 

W gronie pracowników Uniwersytetu 
nie brak godnych kontynuatorek jego pa-
tronki. Prof. Elżbieta Skrzypek z Katedry 
Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydzia-
łu Ekonomicznego UMCS otrzymała sta-
tuetkę „Kobiety na medal” w plebiscycie 
„Gazety Wyborczej”, którego celem było 
ukazanie kobiet osiągających sukcesy w na-
uce i biznesie. Poza prof. Elżbietą Skrzy-
pek wzięły w nim udział także: prof. Anna 
Deryło-Marczewska, Prodziekan Wydzia-
łu Chemii, Kierownik Zakładu Fizykoche-
mii Powierzchni Ciała Stałego, prof. Iwona 
Hofman, Prodziekan Wydziału Politolo-
gii, Kierownik Zakładu Dziennikarstwa, 
prof. Maria Łanczont, Kierownik Zakła-
du Geoekologii i Paleogeografii Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

UMCS. Podczas uroczystości w Trybuna-
le Koronnym zasłużone lublinianki otrzy-
mały także Medale Prezydenta Lublina.

Uniwersytet nieustannie się rozbudo-
wuje – w głównej mierze dzięki środkom 
z funduszy UE. Wychodząc naprzeciw po-
trzebie zapewnienia naukowcom zaplecza 
do badań w zakresie kierunków prioryte-
towych dla gospodarki, UMCS pozyskał 
na ten cel blisko 500 mln zł. Największą 
inwestycją jest projekt „Ecotech-Com-
plex – Człowiek, Środowisko, Produkcja” 
– przedsięwzięcie polegające na budowie 
innowacyjnego kompleksu analityczno-
-programowego, które będzie realizować 
wysoko zaawansowane technologicznie 
badania naukowe w ramach czterech mo-
dułów: BIOL-MED, AGRO, ECO, FOOD. 
W centrum pojawi się unikalny w skali 
światowej rezonans magnetyczny, jakiego 
w Polsce nie posiada żadna jednostka. To 
ogromna szansa dla Lublina, dzięki temu 
bowiem powstanie bardzo silny ośrodek 
naukowy, konkurujący z innymi nie tyl-
ko w Polsce, ale i za granicą. Na uwagę 
zasługują także nowoczesne imponują-
ce obiekty dydaktyczne – Wydział Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz 
Instytut Informatyki (oba ze środków PO 
Rozwój Polski Wschodniej o wartości 
łącznej ponad 60 mln zł). Nowe oblicze 
zyskało również Akademickie Centrum 
Kultury „Chatka Żaka”, gdzie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
powstał Inkubator Medialno-Artystycz-
ny wyposażony w nowoczesny sprzęt ra-
diowo-telewizyjny. Na Wydziale Chemii 
ze środków Innowacyjnej Gospodar-
ki powstało Centrum Nanomateriałów 
Funkcjonalnych, a na Wydziale Biologii 
i Biotechnologii w partnerstwie z Uni-
wersytetem Warszawskim – Krajowe 
Multidyscyplinarne Laboratorium Na-
nomateriałów Funkcjonalnych. UMCS 
zdobył ponad 60 mln dofinansowania 
z Programu Infrastruktura i Środowisko 
na Projekt, co umożliwia zakup nowo-
czesnych urządzeń do badań i pomiarów 
w dziedzinie nanotechnologii. Utworzo-
ny zostanie również komputerowy kla-
ster obliczeniowy, czyli centrum badaw-
cze o dużych mocach obliczeniowych na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Informaty-
ki. Uniwersytet jest otwarty na współpra-
cę z otoczeniem zewnętrznym, unikalna 
aparatura oraz doświadczenie kadry na-
ukowej i technicznej pozwalają realizo-
wać badania zlecone z różnych dziedzin. 
W bieżącym roku udało się z sukcesem 
wdrożyć dwujęzyczną Bazę Ekspertów 
– narzędzie do promocji pracowników 
UMCS. Celem bazy jest ułatwienie prze-
pływu informacji w sferze badań nauko-
wych, jak też nawiązywanie kontaktów 
z przedstawicielami świata biznesu do 
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Wręczenie Nagrody Naukowej „Marii Curie” dla zespołu naukow-
ców, który pracuje nad produkcją enzymu mutanazy, 2013 r.
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realizacji wspólnych projektów badaw-
czo-rozwojowych. Uczelnia jest m.in. 
członkiem Lubelskiego Klastra Ekoener-
getycznego, Wschodniego Klastra ITC 
oraz Klastra Designu Innowacji i Mody. 
W ostatnim okresie podpisano szereg 
umów o współpracy badawczo-rozwojo-
wej, w tym z największymi przedsiębior-
stwami w regionie: Grupą Azoty-Zakła-
dy Azotowe „Puławy” S.A., PZL Świdnik 
S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Na Uczelni działają jednostki zajmują-
ce się rozwojem Uniwersytetu, wspoma-
ganiem badań naukowych i innowacji. 
Centrum Badań Naukowych i Współ-
pracy Międzynarodowej odpowiada za 
obsługę badań oraz pozyskiwanie fun-
duszy, a Centrum Innowacji i Komercja-
lizacji Badań wspiera rozwój współpracy 
z otoczeniem, koordynuje realizację ba-
dań zleconych, dba o ochronę własno-
ści intelektualnej i komercjalizację wy-
ników badań. Przykładem działalności 
obu Centrów jest szereg zorganizowa-
nych spotkań, konferencji i konsultacji 
dla naukowców i przedsiębiorców, m.in. 
Dni NCN czy Konferencja „Nauka dla 
Biznesu, Biznes dla Nauki”.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
jest czołowym ośrodkiem naukowym po 
wschodniej stronie Wisły. Pomimo faktu, 
iż środki finansowe na badania nauko-
we są nieporównywalnie mniejsze wo-
bec budżetów najlepszych uczelni w Eu-
ropie i na świecie, naukowcy UMCS nie 
zrażają się i realizują swoją misję pro-
wadzenia badań na wysokim poziomie. 
Osiągnięcie znaczącej pozycji w kraju to 
cel na najbliższe lata, jaki wyznaczył so-
bie Uniwersytet. Do czego dąży UMCS, 
gdzie dzisiaj jesteśmy i gdzie chcemy być 
w obszarze badań w kraju i na świecie, 
w tym w europejskiej przestrzeni badaw-
czej? Dalszy dynamiczny rozwój naszej 
Alma Mater to przede wszystkim liczą-
ce się zespoły badawcze, wszechstronność 
i innowacyjność prowadzonych badań, 
rozwinięta sieć współpracy międzyna-
rodowej oraz skuteczność w zdobywaniu 
funduszy na ambitne badania aplikacyj-
ne we współpracy z potrzebami rynku. 
Poszukiwanie rozwiązań dotyczy zatem: 
pobudzenia i wykorzystania ogromnego 
potencjału naukowego kadry naukowej 
Uniwersytetu i jego infrastruktury w celu 
nie tylko poprawy wskaźników działal-
ności badawczej, ale i odgrywania istot-
nej roli przez Uniwersytet i jego pracow-
ników w budowaniu gospodarki regionu 
opartej na inteligentnych specjalizacjach 
– podkreśla prof. Ryszard Dębicki peł-
niący od dwóch kadencji funkcję Pro-
rektora ds. Badań Naukowych i Współ-
pracy Międzynarodowej.

Karina Kasperek

Kontakty UMCS z zagranicznymi ośrod-
kami naukowymi zostały nawiązane już 
w pierwszych miesiącach działalności 

uczelni. – Dzięki wybitnym naukowcom, m.in. 
ze Lwowa i Wilna, którzy znaleźli się w Lublinie 
wskutek zmian politycznych i terytorialnych po 
wojnie, udało się odnowić przedwojenne prywat-
ne kontakty i rozpocząć współpracę instytucjo-
nalną, a w zasadzie – kontynuować ją w nowych 
warunkach geopolitycznych – tłumaczy Anna 
Łosowska z Archiwum UMCS. – Pierwsze kro-
ki skierowane zostały na Wschód, co było w ów-
czesnej sytuacji naturalne i pożądane, choć czy-
niono próby – niestety, nieudane – nawiązania 
kontaktów z krajami Europy Zachodniej. 

Pierwszym naukowcem, któremu udało się wy-
jechać w innym kierunku niż „jedyny, właściwy”, 
był prof. Mikołaj Olekiewicz, matematyk i filolog, 
przedwojenny absolwent i doktor Uniwersytetu Co-
lumbia. – Profesor Olekiewicz wyjechał na kon-
ferencję UNESCO w Londynie, gdzie pracował 
w komisji statutowej konferencji, co było nie lada 
wyróżnieniem i zaszczytem – mówi A. Łosowska. 
Po zakończeniu konferencji profesor nie wracał do 
Lublina, ale od razu udał się do USA, aby organi-
zować pomoc naukową dla polskich uczelni wyż-
szych w ramach UNRRA. Efektem jego działań 
było przesłanie do UMCS sprzętu medycznego – 
bo w pierwszych latach istnienia UMCS miał tak-
że Wydział Lekarski – oraz książek nadesłanych 
przez zaprzyjaźnionych profesorów. 

W październiku 1946 r. w UMCS powołana 
została Senacka Komisja Kontaktów Naukowych 
z Zagranicą. Jej głównym zadaniem była pomoc 
w nawiązywaniu i wspieraniu współpracy między-
narodowej, realizowanej głównie w wyniku indy-
widualnych wyjazdów pracowników naukowych. 
Nie było to zadanie łatwe, bo wszystkie wyjazdy 
wymagały zgody Ministerstwa Oświaty, które ści-
śle limitowało możliwości nawiązywania i podtrzy-
mywania współpracy międzynarodowej. Wszyscy 
pracownicy, którym udało się otrzymać zgodę na 
wyjazd do zagranicznych ośrodków naukowych, 
podlegali określonej, bardzo rygorystycznej pro-

cedurze. – Paszporty służbowe były deponowane 
w Dziale Współpracy z Zagranicą, a po uzyska-
niu zgody Ministerstwa Oświaty na wyjazd pra-
cownik z paszportem mógł udać się do Wydzia-
łu Paszportowego, gdzie wypełniał dokumenty, 
niezbędne do uzyskania wizy i innej zgody na po-
byt za granicą – mówi Eliza Słoboda z Biura ds. 
Współpracy Międzynarodowej UMCS. Procedu-
ra związana z wyjazdami zagranicznymi uległa 
znacznemu uproszczeniu po 1989 r., jednak do-
piero wejście naszego kraju do UE spowodowało 
prawdziwy boom wyjazdowy. – Trudno się temu 
dziwić, bo pojawiły się nowe, atrakcyjne możliwo-
ści wyjazdów naukowych, także finansowanych 
z funduszy UE i realizowanych w ramach projek-
tów międzynarodowych – dodaje Beata Pruchniak 
z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej UMCS.

Do końca 1947 r. UMCS nawiązał współpracę 
z 23 ośrodkami zagranicznymi, m.in. Akademią 
Nauk ZSRR, Uniwersytetem M. Łomonosowa 
w Moskwie, Uniwersytetami w Kijowie, Meksy-
ku, Reykyaviku, Bordeaux, Dijon, Lyon, Montpel-
lier, Rennes, Fundacją Kościuszkowską w USA, 
UNESCO oraz Akademią w Nancy i Poitiers.

Umowy międzynarodowe zawierano wyłącznie 
za wiedzą i zgodą Ministerstwa, które przyznawało 
poszczególnym uczelniom miejsca i terminy we-
dług uznania urzędników. Przykładowo w latach 
1947–1951 UMCS mógł zawrzeć umowę o współ-
pracy naukowej z instytucjami b. Jugosławii (Split, 
Zagrzeb, Lubljana), Akademią Medycyny Wetery-
naryjnej w Brnie, Stacją Biologiczną w Tihany nad 
Balatonem oraz Uniwersytetami w Berlinie i w Lip-
sku. Jednocześnie, Ministerstwo odmówiło wyra-
żenia zgody na wyjazd delegacji UMCS na Kongres 
Uniwersytetów w Nicei w 1950 r. Nie była to dys-
kryminacja młodej lubelskiej uczelni, ale kwestia 
ówczesnej polityki państwa, bo żaden z polskich 
uniwersytetów nie otrzymał – w przypadku kon-
gresu w Nicei – pozytywnej decyzji Ministerstwa. 

Dzięki polityce państwa liberalizującej prze-
pisy dotyczące wyjazdów – na podstawie Zarzą-
dzenia Ministerstwa Szkół Wyższych z czerwca 
1955 r. – rektorzy autonomicznych szkół wyższych 

Współpraca 
międzynarodowa 
w UMCS
Współpraca międzynarodowa w UMCS ma prawie tak długą 
tradycję jak sam Uniwersytet. Chociaż początkowo wyjazdy 
zagraniczne koncentrowały się wyłącznie na kilku głównych 
kierunkach – to ich uczestnicy na pewno z sentymentem 
wspominali pierwsze służbowe podróże. Przez kolejne lata 
działalności Uczelni przybywało nie tylko kierunków wyjazdów, 
ale także – kontaktów międzynarodowych, których wynikiem 
było podpisanie umów o stałej i efektywnej współpracy.
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w Serbii, Kasetsart University oraz Cha-
ing Mai University w Tajlandii, Chinese 
Culture University na Tajwanie, Faculda-
de Santa Marcelina, Uniwersytetem Passo 
Fundo, University of Parakou i Fundacao 
Universidade de Brasilia w Brazylii, Lueji 
A’Nkonde University w Angoli i Tohoku 
University w Japonii. W latach 80. i 90. na-
wiązane zostały także kontakty i współ-
praca m.in. z Universite Nancy 2 we Fran-
cji i University of Windsor w Kanadzie.

Rok 2001 był przełomowy w kontak-
tach z Ukrainą. Z udziałem prezydentów 
Polski i Ukrainy powstało – z inicjaty-
wy m.in. UMCS – Europejskie Kolegium 
Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. 
Obecnie kontakty z Ukrainą i pozostały-
mi krajami tworzącymi program Part-
nerstwa Wschodniego aktywnie wspie-
ra Centrum Europy Wschodniej. Od 
1999 r. do chwili obecnej UMCS podpi-
sał 59 umów o współpracy z uniwersyte-
tami i szkołami wyższymi na Ukrainie. 

UMCS starał się – już od chwili kan-
dydowania naszego kraju do UE – do-
brze przygotować środowisko naukowe 
do akcesji i efektywnego wykorzystania 
szans, związanych z członkostwem w UE. 
W roku 2000 powstało Centrum Doku-
mentacji Europejskiej – do dziś aktyw-
nie współpracujące z Komisją Europejską 
i Parlamentem Europejskim – natomiast 
dwa lata później Branżowy Punkt Kon-
taktowy 5. Programu Ramowego UE i ko-
lejnych 6. oraz 7 PR UE. Było to wielkie 
wyzwanie dla pracowników, ale także 
wyróżnienie ze strony Komitetu Badań 
Naukowych i kontynuatora jego prac – 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, bo lubelska uczelnia była jedną 
z nielicznych, która uzyskała taką szan-
sę. Pomimo aspiracji do UE, Uniwersytet 
nie zaniedbywał relacji międzynarodo-
wych z innymi krajami, także kontynen-

nawiązał kontakty – Rosja, Austria, 
Chiny, Rumunia, Belgia, USA, Wiel-
ka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy. 

Przełom lat 80. i 90. to ważny, choć 
trudny czas dla UMCS w zakresie współ-
pracy międzynarodowej. Na przestrzeni 
lat Uniwersytet stał się miejscem spotkań 
ważnych osobistości świata politycznego 
– m.in. w 1978 r. z wizytą w UMCS goś-
cił ówczesny ambasador Francji w Polsce, 
zaś dziesięć lat później w skromne progi 
Uczelni zawitał Jego Wysokość Król Zairu. 

W czasie stanu wojennego jedynym 
ośrodkiem zagranicznym, z którym pro-
wadzono stałą współpracę, był Lock Ha-
ven State College w USA (współpraca 
trwała aż do 2007 r.). W międzyczasie 
podpisano kilkadziesiąt innych umów, 
w tym także z Urbana University Ohio, 
University of Idaho, Missisipi State Uni-
versity oraz Davis and Elkins College 
w USA. Obecnie w UMCS realizowanych 
jest blisko sto umów o współpracy, w tym 
m.in. z Uniwersytetem w Kragujewcu 

uzyskali możliwość nawiązywania bez-
pośrednich kontaktów z instytucjami za-
granicznymi, jednak z wyjątkiem Fran-
cji i Włoch. Do akceptacji Ministerstwa 
trzeba było jednak każdorazowo przed-
stawiać plan osobowy wyjazdów. Wła-
dze UMCS już w listopadzie 1956 r. od-
wiedziły Uniwersytet im. Iwana Franki 
we Lwowie, a miesiąc później – podczas 
rewizyty delegacji lwowskiej w Lublinie 
– podpisano pierwszą umowę o współ-
pracy Uniwersytetu, już bez koniecznej 
zgody Ministerstwa, z uczelnią zagra-
niczną. Była to pierwsza umowa trans-
graniczna o współpracy naukowej, za-
pewne jedna z pierwszych podpisanych 
przez przedstawicieli polskich uniwer-
sytetów w latach 50. ubiegłego stulecia.

Niezależnie od oficjalnych umów pra-
cownicy naukowi UMCS starali się na-
wiązywać i utrzymywać dobre kontakty 
z zagranicą. I tak np. prof. Grzegorz Le-
opold Seidler, późniejszy Rektor UMCS 
został zaproszony jako prelegent histo-
rii doktryn politycznych przez Funda-
cję Forda, uzyskując zgodę na wyjazd 
do USA. Wyjeżdżał także służbowo do 
Chin. W roku akademickim 1957/1958 
prof. G. Seidler wyjechał na roczny staż 
do Uniwersytetu Oksfordzkiego. Pobyt 
tam stał się okazją do nawiązania przez 
niego kolejnych kontaktów międzynaro-
dowych, tym razem z przedstawicielem 
Uniwersytetu w Pittsburgu (USA). Po po-
wrocie do Lublina prof. Seidlerowi uda-
ło się przekonać władze do podpisania 
umowy z Uniwersytetem w Pittsburgu, 
a fakt ten zaowocował wieloma wyjazda-
mi lubelskich naukowców do USA. Dziś 
można z pełnym przekonaniem stwier-
dzić, że rektor Seidler otworzył Uni-
wersytet na Europę i świat na wiele lat 
przed zmianą ustroju i wejściem Polski 
do UE. Dowodem na to są kraje, z któ-
rymi na przełomie lat 60. i 70. UMCS 

Podpisanie umowy o współpracy UMCS z University of Newcastle z Callaghan (Austra-
lia), 2001 r.
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Wizyta Króla Zairu Nymi Kweti Mbokashanga w UMCS, 1988 r.
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aktywnie współpracujemy m.in. z Vri-
je Universitet Brussels oraz University 
of Southampton przy realizacji projek-
tów związanych z fotoniką i technologią 
światłowodową – tłumaczy dr Paweł Mer-
go z Zakładu Technologii Światłowodów 
Wydziału Chemii UMCS. – Udało nam 
się doskonale wpisać w oczekiwania UE 
w zakresie kluczowych technologii roz-
woju nowoczesnego przemysłu, dlatego 
z sukcesem pozyskujemy fundusze i re-
alizujemy innowacyjne, w skali europej-
skiej, projekty. 

O tym, jak ożywiona jest obecnie 
współpraca międzynarodowa w obszarze 
badań i mobilności pracowników, najle-
piej świadczą liczby. W roku akademi-
ckim 2004/2005 pracownicy UMCS wy-
jeżdżali za granicę 619 razy, natomiast 
Uniwersytet odwiedziło 266 gości z za-
granicy. Dla porównania – w roku aka-
demickim 2012/2013 doświadczenie za 
granicą zdobywało 1038 osób, natomiast 
do UMCS przyjechało 258 naukowców 
z uczelni zagranicznych.

W 2004 r. realizowane były zaledwie 
3 projekty międzynarodowe, obecnie to 
21 przedsięwzięć badawczych międzyna-
rodowych, finansowanych głównie ze 
środków Komisji Europejskiej z Brukseli. 

Nowa perspektywa finansowa 2014– 
–2020 i już rozpoczęty program Komisji 
Europejskiej na rzecz badań i innowacji 
Horyzont 2020 to nowe możliwości po-
szerzania istniejącej współpracy badaw-
czej z placówkami z innych krajów UE. 
Ale także konieczność współdziałania 
z samorządem regionu w celu pozyski-
wania funduszy z programu Horyzont 
2020 na poprawę konkurencyjności i in-
nowacyjności Lubelszczyzny w Europie.

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych 

i  Współpracy Międzynarodowej UMCS

zumienia między UMCS i British Co-
uncil Polska). Wielkim zaszczytem dla 
UMCS jest fakt, że dwójka pracowników 
naukowych pełni funkcje konsulów ho-
norowych – prof. Barbara Hlibowicka-
-Węglarz jest konsulem honorowym Fe-
deracyjnej Republiki Brazylii, natomiast 
prof. Andrzej Kidyba – konsulem hono-
rowym Republiki Federalnej Niemiec. 

Uniwersytet otwiera się nie tylko na 
nowe wyzwania w ramach Unii Europej-
skiej. Po upływie wielu lat od nawiązania 
pierwszych kontaktów z Chinami przez 
prof. Seidlera w 1957 r., UMCS może po-
chwalić się umową o współpracy – pod-
pisaną w 2012 r. – z Międzynarodowym 
Centrum Sztuki w Hanzhong „Art. Mu-
seum”. W 2013 r. w nowym skrzydle Bi-
blioteki Głównej otwarto Centrum Sztuki 
Chińskiej. Dzięki podpisanym umowom 
z chińskimi Guangdong Univeristy of Fo-
reign Studies, He Shuifa Art Museum, 
Hanzhong oraz Chiang Mai University, 

współpraca z China-
mi ma szanse stać się 
jedną z modelowych 
– nie tylko w Polsce, 
ale także w Europie – 
wszechstronnych plat-
form łączenia naukow-
ców z Europy i Azji. 

Pracownicy na-
ukowi UMCS z suk-
cesem realizują pro-
jekty międzynarodowe 
w ramach programów 
ramowych UE i in-
nych finansowanych 
ze źródeł zagranicz-
nych (m.in. programy 
polsko-szwajcarskiej 
i polsko-norweskiej 
współpracy badaw-
czej). – Od kilku lat 

tami. W 2001 r. podpisana została umowa 
o współpracy z University of Newcastle 
w Australii, a w 2005 r. – Centro de Estu-
dios Internacionales para El Desarnollo 
w Argentynie. Na przełomie drugiej de-
kady obecnego wieku UMCS odwiedzili 
m.in. ambasadorowie Portugalii, Urug-
waju, Indii i Ekwadoru.

Wejście naszego kraju w struktury UE 
zaowocowało zwiększeniem nie tylko licz-
by partnerów zagranicznych, z którymi 
UMCS związany jest umowami o współ-
pracy, ale przede wszystkim – nowymi 
możliwościami współdziałania, w ramach 
programów ramowych UE. Akcesja Polski 
do Unii umożliwiła naukowcom UMCS 
również udział w programach i wyjaz-
dach stypendialnych oraz korzystanie 
z programów mobilnościowych, m.in. 
POLONIUM (współpraca polsko-fran-
cuska) czy Mobilność Plus (współpraca 
międzynarodowa, także z krajami spo-
za UE), Lifelong Learning Programme 
(Uczenie się przez całe życie), których 
celem jest nie tylko nawiązanie nowych 
kontaktów, ale przede wszystkim – po-
znanie specyfiki pracy naukowców w in-
nych krajach UE i poza Wspólnotą. 
Fakt członkostwa w UE to istotny impuls 
dla zawarcia nowych umów o współpracy 
i rozwijania wspólnych badań, np. z Insty-
tutem Fizyki w Paryżu w dziedzinie ener-
getyki jądrowej. Z myślą o promocji nauki 
języków obcych i wspieraniu dotychcza-
sowej współpracy z krajami Zjednoczonej 
Europy i poza UE władze UMCS podjęły 
decyzję o powołaniu m.in. Centrum Ję-
zyka i Kultury Rosyjskiej i Centrum Ję-
zyka Portugalskiego. Równie aktywną 
działalność w UMCS prowadził Ośro-
dek Alliance Française (1984–2011, po-
wstał we współpracy z Ambasadą Francu-
ską). Funkcjonuje też Centrum Brytyjskie 
(utworzone w 1990 r. na podstawie poro-

Podpisanie umowy o współpracy UMCS z Uniwersytetem 
w  Nancy (Francja), 1995 r.

Otwarcie Honorowego Centrum UMCS w Międzynarodowym Centrum Sztuki w Hanzhong (Chiny), 2013 r.
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Rola Uniwersytetu  
w Lublinie i regionie

Tak o naszym mieście pisał w 1978 r., 
sprzeciwiający się zdecydowanie 
idei – zrodzonej w kręgach par-

tyjno-rządowych – przeniesienia Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do 
Katowic, prof. Grzegorz Seidler, rektor, 
którego kadencja to czas materialnego 
i naukowego rozkwitu Uczelni, mają-
cej bardzo duży wpływ na rozwój mia-
sta i regionu. Potwierdzeniem tego jest 
również fakt, iż nasz Uniwersytet przy-
czynił się do utworzenia i usamodziel-
nienia, w ciągu dekady od zakończenia 
II wojny światowej, innych publicznych 
uczelni lubelskich – Akademii Lekar-

Nauka
Silnym fundamentem, dzięki które-

mu miasta i regiony mogą się rozwijać, 
jest aktywność naukowa członków ich 
społeczności, przekładająca się na wyso-
ki poziom innowacyjności. Działalność 
naukowo-badawcza Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej przyniosła wiele, 
często spektakularnych sukcesów. Dzię-
ki badaczom z UMCS w międzynarodo-
wym środowisku naukowym zasłynęły 
Lubelskie Szkoły: Adsorpcji, Chroma-
tografii oraz Światłowodów. Pracowni-
cy Wydziału Biologii i Biotechnologii 
opracowali przemysłową technologię 
produkcji mutanazy – unikatowego en-
zymu skutecznego w walce z próchnicą 
zębów, jak również prowadzą przełomo-
we prace nad szczepionką przeciwko 
malarii. Zespół archeologów z Wydzia-
łu Humanistycznego odkrył trzynasto-
wieczne skarby z Czermna-Czerwienia. 
Wszystkie te osiągnięcia, dzięki zainte-
resowaniu świata nauki oraz mediów 
ogólnopolskich, skupiły uwagę nie tyl-
ko na naszej Uczelni, ale także na na-
szym mieście.

Już niebawem Lublin, dzięki powsta-
jącemu Centrum Analityczno-Progra-
mowemu Zaawansowanych Technologii 
Przyjaznych Środowisku – Ecotech-Com-
plex, będzie mógł zmienić swoje hasło 
z „Lublin – miasto inspiracji” na „Lublin 
– miasto innowacji”. Przedsięwzięcie to – 
realizowane przy wsparciu finansowym 
środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
którego budżet wynosi 40 mln euro – jest 
największą inwestycją naukowo-badaw-
czą w regionie. Obok naszego Uniwersy-
tetu jako lidera, partnerami w realizacji 
tego projektu są Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN im. 
B. Dobrzańskiego w Lublinie, Politech-
nika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 
oraz Uniwersytet Rzeszowski. Głów-
nym celem utworzenia Centrum jest 
skonsolidowanie potencjału naukowe-
go, edukacyjnego i przemysłowego po-
łudniowo-wschodniej Polski w celu lep-
szego zarządzania środowiskiem, a także 
wzrost innowacyjności i konkurencyj-
ności gospodarki Lubelszczyzny i Pod-
karpacia w obszarach: zrównoważonego 
rolnictwa, ochrony środowiska, ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa. Wielkim 

„Nie ma Lublin tyle patyny historycznej, co 
Kraków, nie posiada również światowego wdzięku 

naszej stolicy, nie jest tak trzeźwo zapobiegliwy 
jak Poznań, nie ma też pośpiechu przemysłowego 

Katowic czy Wrocławia. Ma jednak Lublin swój 
własny klimat duchowy, swoiste piętno, różniące 
go od wszystkich miast Polski. Chyba w żadnym 
z naszych miast nie krzyżowało się tyle wierzeń, 

stylów i kultur co w Lublinie. Kształtowało to 
charakter miasta, które tolerancję i zrozumienie 

innych łączy z patriotyzmem, posiadając 
jednocześnie szczególną siłę wchłaniania nowych 

idei i ludzi bez zmian swego charakteru.”

Dr Ewaryst Mendyk prezentuje przedsiębiorcom mikroskop elektronowy Titan 2 

Spotkanie naukowców UMCS z przedstawicielami świata biznesu i samorządu na Wy-
dziale Biologii i Biotechnologii UMCS, styczeń 2014 r. 
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wersytet Medycz-
ny) oraz Wyższej 
Szkoły Rolniczej 
(dziś Uniwersytet 
Przyrodniczy).

Uczelnia nasza, 
powołana do ży-
cia 23 październi-
ka 1944 r., w trud-
nych warunkach 
ostatnich miesięcy 
II wojny światowej, 
tworzona w dużej 
mierze przez pro-
fesorów z uniwer-
sy tetów Lwowa 
i Wilna, była od-
powiedzią na głód 
wiedzy napływają-
cej do miasta lud-
ności. Co cieka-
we, jeszcze przed 
oficjalnym rozpo-
częciem działalno-
ści, przedwojenni 
pracownicy na-
ukowi prowadzili 
wykłady dla lub-
linian. Tak zaczęła 
się historia Uczel-
ni, która od 70 lat 
służy mieszkań-
com Lublina i Lu-
belszczyzny w róż-
nych obszarach 
i dziedzinach ży-
cia i na trwałe wpi-
sała się w dzieje 
i krajobraz mia-
sta i regionu.
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sukcesem jest pozyskanie na jego wyposażenie wysokotele-
skopowego rezonansu magnetycznego, który posłuży do pro-
wadzenia specjalistycznych badań.

Kadry
W ciągu swej 70-letniej działalności Uniwersytet Marii Cu-

rie-Skłodowskiej był i nadal jest kuźnią wysoko wykwalifi-
kowanych kadr. Dotychczas mury Uczelni opuściło ponad 
216 tys. absolwentów, którzy wzmacniają potencjał instytu-
cji publicznych, samorządowych i lokalnych przedsiębiorstw, 
pełniąc w nich nierzadko funkcje kierownicze, a także wspie-
rają swą wiedzą, pasją i doświadczeniem różne ośrodki na-
ukowo-badawcze, instytucje oświatowe, kulturalne, społeczne 
i sportowe. Absolwenci, a także pracownicy UMCS piastu-
ją wysokie stanowiska w organach administracji rządowej 
i sprawują najwyższe funkcje w samorządzie terytorialnym. 
Wśród nich są m.in. wojewodowie lubelscy, prezydent Mia-
sta Lublin oraz jego zastępcy, były marszałek województwa 
lubelskiego, przewodniczący Rady Miasta Lublin i były lu-
belski komendant wojewódzki policji. Ponadto, wciąż aktu-
alizowana i dostosowywana do rynku pracy bogata oferta 
szkoleń oraz studiów podyplomowych w UMCS wspomaga 
podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz kadry zarządza-
jącej lubelskich instytucji i przedsiębiorstw.

Warto wspomnieć, że pracownicy Uniwersytetu pełnią role 
ekspertów i doradców, a także prowadzą na zlecenie różnych 
firm i instytucji prace badawcze, wykonują ekspertyzy, któ-
re przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i konkuren-
cyjności lubelskich podmiotów.

Dzięki tej działalności, UMCS może wpływać na rozwój 
miasta i regionu oraz czuć się udziałowcem wielu sukcesów 
osiąganych w południowo-wschodniej Polsce.

Akademickość

Koncert Ernesta Brylla i Marcina Stycznia, 2011 r.
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Koncert jubileuszowy Zespołu Tańca Ludowego UMCS, 26 kwietnia 2013 r.
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Inauguracja nowego sezonu Tauron Basket Ligi Kobiet w Lublinie, 3 października 2014 r.
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W Strategii Rozwoju Miasta Lublin na 
lata 2013–2020 nacisk został położony 
m.in. na akademicki charakter nasze-
go miasta, który w dużej mierze two-
rzą ludzie – społeczność akademicka 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej oraz Dzielnica Uniwersytecka – 
doskonale zaprojektowany zespół urba-
nistyczny zasługujący na trwałe miejsce 
w historii architektury XX w., składają-
cy się z budynków dydaktycznych, do-
mów studenckich, Biblioteki Głównej, 
Akademickiego Centrum Kultury oraz 
Centrum Kultury Fizycznej. 

Akademickość to także życie kultu-
ralne, nierozerwalnie związane z kulto-
wą Chatką Żaka, która będąc jednostką 
uczelnianą, swoim zasięgiem wychodzi 
poza mury Uniwersytetu. Jest to wyjąt-
kowe miejsce twórczych spotkań zarów-
no studentów UMCS oraz pozostałych 
lubelskich szkół wyższych, ale także 
mieszkańców Lublina i artystów z Pol-
ski i zagranicy. To w murach Akademi-
ckiego Centrum Kultury UMCS „Chat-
ka Żaka” działały i działają różne grupy 
artystyczne, w tym m.in. Zespół Tańca 
Ludowego, teatry studenckie Gong 2, 
Provisorium, Grupa Chwilowa i Sce-
na 6, Chór Akademicki, Orkiestra św. 
Mikołaja czy Grupa Fotografów Lubel-
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skich. To tu od lat odbywają się, cieszące 
się niezmiennie popularnością, festiwa-
le teatralne, filmowe czy muzyczne. Bu-
dynek Chatki Żaka kryje w sobie wiele 
osobistych historii – tu wychowały się 
pokolenia studentów UMCS, na darmo-
wej zupie i w artystycznej atmosferze.

Ważnym elementem życia akademi-
ckiego jest również sport. Na pozytywny 
wizerunek i pozycję Lublina jako ważne-
go ośrodka sportowego wpływają m.in 
sukcesy sportowców z Klubu Uczelnia-
nego Akademickiego Związku Sporto-
wego UMCS. Uniwersytet stale podej-
muje działania, zakończone w ostatnich 
latach sukcesem, zmierzające do wprowa-
dzenia drużyn akademickich do rozgry-
wek ligowych. KU AZS UMCS posiada 
aż osiem takich zespołów. W najwyższej 
klasie rozgrywkowej – Tauron Basket Li-
dze Kobiet – grają koszykarki – Pszczół-
ki AZS UMCS. 3 października 2014 r. 
w hali MOSiR zainaugurowały sezon 
meczem z Energą Toruń, który przyciąg-

Drużyna Pszczółki AZS UMCS Lublin występująca w Tauron Basket Lidze Kobiet
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Pierwsze zajęcia w Uniwersytecie Dziecięcym UMCS, wrzesień 2012 r.Warsztaty radiowe i muzyczne
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nął uwagę kibiców z całej Polski. Spot-
kanie było wielkim sportowym świętem. 
W ekstraklasie od lat rywalizują także 
lekkoatleci, którzy w minionym sezonie 
zajęli najwyższe w historii AZS UMCS 
– piąte miejsce. Ponadto w I lidze grają 
futsaliści, piłkarki 
ręczne, tenisistki 
stołowe oraz rezer-
wy koszykarek wy-
stępujących w Tau-
ron Basket Lidze 
Kobiet. W II lidze 
rywalizują piłka-
rze ręczni i koszy-
karze. Dla tych, 
którzy nie chcą 
uprawiać sportu 
wyczynowo, Cen-
trum Kultury Fi-
z ycznej  UMC S 
oferuje szerok i 
wachlarz spor-
towych zajęć ko-

mercyjnych, m.in. fitness czy nordic  
walking. 

Oferta dla mieszkańców 
Lublina i regionu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej jest otwarty i kieruje swoją ofer-
tę dla mieszkańców Lublina i regionu. 
W Ogrodzie Botanicznym UMCS pre-
zentowana jest szeroka gama roślinno-
ści z różnych zakątków świata. Ogród 
oferuje swym gościom przepiękne tere-
ny rekreacyjne, zadrzewione alejki i sta-
wy w niedalekiej odległości od centrum 
miasta, a także odrestaurowany zabyt-
kowy Dworek Kościuszków. Bibliote-
ka Główna UMCS udostępnia wszyst-
kim odwiedzającym bogaty księgozbiór 
w wersji tradycyjnej, z którego można ko-
rzystać w kilku czytelniach specjalistycz-
nych, oraz bibliotekę cyfrową. Prowadzi 
także działalność z zakresu informacji 
naukowej. Centra językowe działające 
w ramach Uczelni – Centrum Nauczania 
i Certyfikacji Języków Obcych, Centrum 
Brytyjskie, Centrum Portugalskie oraz 
Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej – 
oferują kursy językowe na różnych po-
ziomach oraz egzaminy certyfikacyjne.

Ponadto wszystkie Wydziały organi-
zują wykłady otwarte, debaty, spotkania 



7 0  l a t  U M C S

39p a ź d z i e r n i k  2 014   W i a d o m o ś c i  Un i w e r s y t e c k i e

z ciekawymi ludźmi, pokazy i warsztaty 
dla uczniów oraz szkolenia dla nauczy-
cieli. W 2012 r., z myślą o najmłodszych, 
został utworzony Uniwersytet Dziecię-
cy UMCS. Atrakcyjna forma zajęć, hoł-
dująca maksymie „uczyć bawiąc”, spra-
wiła, iż w ciągu dwóch lat działalności 
liczba małych żaków wzrosła z ok. 200 
do 7 tys. w roku obecnym. Zaintereso-
wanie jest tak duże, że w Nałęczowie, 
Puławach, Kraśniku i Końskowoli po-
wstały filie UD. Jest to doskonała forma 
promocji nauki i kształtowania w dzie-
ciach ciekawości świata.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej był także inicjatorem i gospoda-
rzem pierwszych edycji Lubelskiego Fe-
stiwalu Nauki – największej imprezy 
naukowej w Lublinie, mającej na celu 
popularyzację nauki w społeczeństwie, 
prezentację projektów badawczych rea-
lizowanych w uczelniach i jednostkach 
naukowych oraz integrację lubelskiego 
środowiska naukowego. 

Podsumowanie
23 października 2014 r., w dniu uro-

czystej inauguracji roku akademickiego 
2014/2015, Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej obchodził będzie 70. roczni-
cę powstania. Z kolei rok 2017 będzie 
szczególnym rokiem dla Lublina, gdyż 
świętować będziemy jubileusz 700-lecia 
nadania Koziemu Grodowi przez króla 

Władysława Łokietka praw miejskich. 
Miasto i działająca na jego terenie Uczel-
nia są dziś nierozłącznymi partnerami. 
To między innymi dzięki Uniwersyte-
towi Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 
z miasta prowincjonalnego, którym był 
jeszcze w latach 30. i 40. XX w., prze-
obraził się w prężny i cieszący się wiel-
kimi osiągnięciami ośrodek, który za-
służył na miano akademickiego centrum 

Polski Wschodniej. Uczelnia oraz pra-
wie 700-letnie miasto doskonale się uzu-
pełniają w działaniach mających na celu 
rozwój najbardziej wartościowego spo-
śród bogactw, którymi dysponuje region 
– potencjału ludzkiego i innowacyjno-
ści, której wielkie pokłady jest w stanie 
odkryć Uniwersytet, a doskonale za-
gospodarować Lublin i Lubelszczyzna.

Paweł Kucharski 
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Piknik Dziecięcy podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki 2014

Piknik Nauko-
wy podczas Lu-
belskiego Festi-
walu Nauki 2014
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
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W latach 60. XX w., z inicjaty-
wy rektora prof. Grzegorza L.  
Seidlera, powstało Akademi-

ckie Centrum Kultury UMCS „Chatka 
Żaka” z nowoczesną salą teatralną, profe-
sjonalnym zapleczem sceny, stołówką stu-
dencką i salą widowiskową (początkowo 
budynek, wznoszony w latach 1962–1965 
wg projektu Krystyny Tołłoczko-Różyskiej, 
nosił nazwę Dom Społeczno-Usługowy). 
Ta unikalna w swojej formule instytucja 
funkcjonuje jako jednostka uniwersytecka, 
ale swoim oddziaływaniem wychodzi tak-

że poza środowisko studenckiego Lublina, 
przyciągając swoimi propozycjami kultu-
ralnymi odbiorców z kraju i zagranicy.

Początkowo kultura akademicka na 
UMCS nie miała charakteru instytucjo-
nalnego, ale już w 1949 r. swoją działal-
ność – z inicjatywy studentów – entu-
zjastów śpiewu chóralnego, kierowanych 
przez prof. Adama Wyleżyńskiego, roz-
począł Chór UMCS, który jest zespo-
łem reprezentacyjnym naszej Uczelni. 
W swojej historii uczestniczył w licznych 
prestiżowych koncertach, konkursach 

i festiwalach, zdobywając szereg nagród 
i wyróżnień. Pod dyrekcją prof. Urszu-
li Bobryk zdobył 10 Złotych Dyplomów 
i pierwszych nagród w konkursach pol-
skich i zagranicznych.

Ikoną Uczelni stał się także Zespół 
Tańca Ludowego UMCS utworzony 
w 1953 r. Jego organizatorem, kierowni-
kiem i choreografem był Stanisław Lesz-
czyński. Obecnie na czele ZTL stoi Lech 
Leszczyński. Zespól ma na swym koncie 
ponad 9 tys. występów w Polsce, ponad 
307 wyjazdów zagranicznych do 56 kra-

Kultura 
akademicka 
na UMCS

Uniwersytet jest szczególnym miejscem, w którym kultura, obok nauki, 
stanowi wielką wartość. Dlatego od początku istnienia UMCS w jego założenia 
zarówno programowe, jak i architektoniczne zostało wpisane miejsce na 
kulturę. Wszyscy rektorzy sprzyjali studenckiej działalności kulturalnej, 
która rozwijała się od pierwszych lat funkcjonowania Uniwersytetu.  

Występ Chóru UMCS – początki działalności
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jów, gdzie dał ok. 6 tys. koncertów. Jako 
pierwszy zespół studencki był zapro-
szony w 1974 r. do Kanady i USA, gdzie 
koncertował m.in. w siedzibie ONZ. 
W 1988 r. ZTL reprezentował Europę 
na Międzynarodowym Festiwalu i ot-
warciu Igrzysk Olimpijskich w Seulu. 

Chatka Żaka była kojarzona z alterna-
tywną sceną teatralną. To tutaj działal-
ność zaczynały lubelskie teatry studen-
ckie. W latach 1961–1974 funkcjonował 
Gong 2, założony przez Andrzeja Roz-

hina, dzięki któremu odkrywano nowe, 
ekspresyjne formy sceniczne. Od 1966 r. 
w Chatce Żaka odbywała się Studen-
cka Wiosna Teatralna, a Lublin stał się 
obowiązkowym przystankiem na tra-
sie najważniejszych teatrów kontestu-
jących rzeczywistość, w jakiej przyszło 
im funkcjonować: Teatru Ósmego Dnia, 
Warszawskiej Grupy Teatralnej, Nurtu. 
Swoje miejsce w Chatce Żaka miał też te-
atr Provisorium, założony w 1971 r. przez 
studentów polonistyki UMCS: Stefana 

Aleksandrowicza, Wiesława Kaczkow-
skiego i Jana Twardowskiego, do których 
w 1976 r. dołączyli Janusz Opryński, Ja-
cek Brzeziński i Sławomir Skop. Kolejne 
studenckie teatry mające swoje korzenie 
w UMCS to Grupa Chwilowa (1975) oraz 
Scena 6, która powstała w 1976 r. z ini-
cjatywy Henryka Kowalskiego, a nazwą 
nawiązywała do numeru salki, gdzie od-
bywały się spotkania teatru. 

Od 1976 do 1981 r. w Lublinie forum 
prezentowania szerokiej publiczności do-

Występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS przed Pocztą Główną w Lublinie, maj 1953 r.
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robku teatrów studenckich z całego kraju 
stanowiły Konfrontacje Młodego Teatru, 
wówczas największy i najbardziej znaczący 
festiwal w Polsce. Teatry zazwyczaj nie an-
gażowały się bezpośrednio w działalność 
polityczną, ale w tym środowisku były oso-
by związane z opozycją. Twórczość zespo-
łów studenckich miała często charakter 
kontestacyjny (jednak na ogół unikano 
bezpośredniej wymowy politycznej) – do-
tykała raczej sfery etyki i wartości. Przed-
stawienia, również lubelskich teatrów, były 
interpretowane jako efekt doświadczenia 
pokoleniowego – bolesnego rozdźwięku 
między oczekiwaniami a możliwością ich 
realizacji. Spektakle tworzyły też płaszczy-
znę, na której odbywał się dialog między 
artystami i odbiorcami, pozbawiony ogra-
niczeń i zafałszowań. Emocje i żywioło-
we uczestnictwo widzów w spektaklu po-
twierdzało, że zainteresowanie artystów 
otaczającą ich rzeczywistością pokrywało 
się z emocjami i doświadczeniami widzów.

W 1980 r. członkowie zespołów lubel-
skich zaangażowali się w tworzenie Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów. Później 
niemal od razu dotarł do Chatki Żaka 
stan wojenny. Już od 13 grudnia 1981 r. 
bowiem członkowie teatrów studenckich 
angażowali się w protesty – uczestniczy-
li w strajku na UMCS. Współorganizo-
wali opór społeczny – Krzysztof Hariasz 
z Provisorium i Emil Warda z Grupy 
Chwilowej, wspólnie z dwoma kolega-
mi, byli pierwszymi redaktorami i dru-
karzami Informatora „Solidarność Re-
gion Środkowowschodni”. Obojętni nie 
pozostali także inni artyści. Zaangażo-
wanie polityczne ściągnęło na nich re-
presje władz. W ośrodkach internowania 
i areszcie znaleźli się Andrzej Mathiasz, 
Emil Warda, Sławomir Skop. Później po-
wstała nowa wersja kultowego spekta-

klu Provisorium Nie nam lecieć na wyspy 
szczęśliwe, wzbogacona o doświadczenia 
zatrzymanych. W 1983 r., wkrótce po 
pierwszym przedstawieniu Wspomnie-
nia z domu umarłych, opartym na Innym 
Świecie Herlinga-Grudzińskiego cenzura 
wstrzymała dalsze prezentacje. W tym 
samym roku Provisorium, Grupa Chwi-
lowa i Scena 6 opuściły Chatkę Żaka.

Od 1965 r. w kinie studyjnym w Chatce 
Żaka systematycznie odbywały się filmo-
we pokazy i cykle dyskusyjne. W 1971 r. 
z inicjatywy Jana Orzechowskiego, stu-
denta Wydziału Prawa i Administracji 
UMCS powstał Dyskusyjny Klub Filmo-
wy (DKF) „Bariera”. Od 1979 r. kieruje 
nim Piotr Kotowski. Na afiszu klubowym 
klasyka sąsiaduje z najciekawszymi doko-
naniami współczesnego kina, a wybrane 
polskie premiery odbywają się z udziałem 
twórców, m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, 
Agnieszki Holland, Marcela Łozińskiego 

czy Feliksa Falka. W latach 2000–2009 
ACK organizowało Festiwal Filmów Do-
kumentalnych „Rozstaje Europy”.

Ważnym miejscem na kulturalnej ma-
pie UMCS jest radio akademickie, któ-
re było praktyczną szkołą dziennikar-
stwa dla pokoleń studentów. Powstało 
w Chatce Żaka już w 1953 r. Od 1965 do 
1995 r. działało jako radiowęzeł Radio 
Centrum na terenie miasteczka aka-
demickiego. Obecnie, od blisko 20 lat, 
rozgłośnia jest „w eterze” na częstotli-
wości 98,2 MHz (a także w Internecie). 
Redaktorem naczelnym jest znana lubel-
ska dziennikarka Małgorzata Piasecka.

Niezależnie od czasów Chatka Żaka 
konstytuowała otwarte oblicze Uniwer-
sytetu. Dziś niezmiennie pełni rolę kul-
turotwórczą w środowisku uniwersy-
teckim, a jego propozycje programowe 
wpisały się na stałe w kalendarz imprez 
kulturalnych Lublina. Wydarzenia, któ-

Otwarcie Akademickiego Radia Centrum, 1995 r.

Scena ze spektaklu Ład teatru Scena 6 (koniec lat 70. XX w.)

Teatr Provisorium. Scena zbiorowa w scenografii Naszej niedzieli 
(od lewej: Bogusław Janczyk, Sławomir Skop, Majka Czarniecka, 
Krzysztof Hariasz, Jacek Brzeziński, Janusz Opryński)
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re odbywają się w tej przestrzeni zosta-
ły pomyślane tak, by były pretekstem 
do twórczej debaty i kształtowały spe-
cyficzny rodzaj krytycznego uczestni-
ctwa w świecie młodych ludzi. 

Na co dzień Chatka Żaka zajmuje się 
edukacją kulturalną i artystyczną stu-
dentów UMCS. Jest to również miejsce, 
gdzie studenci mogą realizować swo-
je pomysły i talenty. Na stałe działają 
tu zespoły i grupy zainteresowań oraz 
pracownie twórcze przyciągające mło-
dych ludzi różnorodnością i ciekawym 
repertuarem, tj. wspomniane już Chór 
Akademicki UMCS czy Zespół Tańca 
Ludowego, a także m.in. Zespół Tań-
ca Towarzyskiego „Impetus”, Epicen-
trum Technik Teatralnych, zespół Młode 
Djembe, redakcja pisma folkowego „Gad-
ki z Chatki” czy Orkiestra św. Mikołaja 
– zespół folkowy, organizator m.in. Mi-
kołajków Folkowych – międzynarodo-
wego festiwalu muzyki folkowej, world 
music i nowej tradycji muzycznej. W ra-
mach Artystycznych Warsztatów Umie-
jętności prowadzone są zajęcia z gry na 
instrumentach, śpiewu, rysunku i ma-
larstwa. Warsztaty Kreatywne skupiają 
miłośników hand-made oraz eko sztuki 
i etno designu. Przy Chatce Żaka działa 
również Grupa Fotografów Lubelskich.

Organizowane tu wydarzenia kultu-
ralne rekomendują mieszkańcy miasta 
i znawcy sztuk, którzy co roku uczestni-
czą w wydarzeniach muzycznych: Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Artystycznej 
„Wschody”, Chatka Blues Festiwal, Fe-
stiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Fol-
kowe”, „Bakcynalia”; teatralnych: Teatr 
Improv No Potatoes, Studencki Ogólno-
polski Festiwal Teatralny „Kontestacje”, 
¾ SCENY; filmowych i audiowizual-
nych: Studenckie Konfrontacje Filmo-
we, Festiwal Filmu Artystycznego „Na 
Linii Czasu”, Lubelskie Dni Fotografii, 
PlakatON; interdyscyplinarnych: NO 
LATO, Powachluj na Scenie. 

Działalność Akademickiego Cen-
trum Kultury „Chatka Żaka” wspie-
rają wolontariusze, którzy uczestniczą 
w programie KULTURIAT oraz stu-
denci animacji kultury. Funkcjonuje tu 
także Centrum Informacji Kulturalnej 
KIOSKart, w którym można zasięgnąć 
informacji o wydarzeniach artystycz-
nych i poczytać o sztuce i najnowszych 
trendach w kulturze. 

W 2013 r. Akademickie Centrum Kul-
tury zyskało nowy charakter – Inkubator 
Medialno-Artystyczny, co potwierdziło 
nowoczesną strategię UMCS opartą na 
kulturze wiedzy. Multidyscyplinarne cen-
trum, w skład którego wchodzą: profe-
sjonalne studio telewizyjne, kompleks 
radiowy, studio dźwiękowe, sala wido-

wiskowa, sale komputerowe, warsztatowe 
i sala tłumaczeń symultanicznych, służy 
studentom do nauki zawodu dziennika-
rza, producenta i twórcy z obszaru nowych 
mediów. Ze sprzętu i technologicznych 
możliwości korzystają też Grupa Me-
dialna – współpracująca z Biurem Rzecz-
nika Prasowego UMCS i Koła Nauko-
we. W Inkubatorze króluje sztuka, teatr, 
kino, muzyka; odbywają się debaty i spot-
kania pasjonatów z różnych dziedzin.

Nie sposób opisać wszystkie inicja-
tywy, wydarzenia, imprezy kultural-
ne, które odbyły się w 70-letniej histo-
rii Uczelni, ani wspomnieć wszystkich 
ludzi zaangażowanych w kulturę akade-
micką na UMCS. Można jednak stwier-
dzić, że bogata tradycja i dynamiczny 
rozwój życia kulturalnego od lat stano-
wią wizytówkę oraz jeden z elementów 
wyróżniających UMCS i Lublin.

Oprac. Ewa Kawałko-Marczuk

Literatura
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1944–1979, red. W. Skrzyd-

ło, R. Orłowski, G. L. Seidler, Lublin 1979.
Wrona Janusz, Uniwersytet w środowisku [rozdział w monografii o hi-

storii UMCS – w przygotowaniu].
Wybacz Barbara, W „Chatce Żaka” zawsze wychodziło się na ludzi, 

„Kurier Lubelski” 25.04.2014.
Materiały zamieszczone na stronie www.ack.lublin.pl.

Inkubator Medialno-Artystyczny
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W 2014 r. Lubelskie Dni Kultury 
Studenckiej odbyły się po raz 
dwudziesty trzeci. Mało kto 

jednak pamięta, że tradycja tego święta 
sięga roku 1959.

Po raz pierwszy idea zorganizowania 
święta żaków narodziła się wiosną 1958 r. 
Początkowo wydarzenie miało nosić na-
zwę „Igraszki Żaków Lubelskich”. Chcąc 
pokazać lubelski charakter wydarzenia, 
nazwę tę wkrótce zmieniono na „Kozie-
nalia”, nawiązując tym samym do her-
bu miasta. Studenckie święto odbyło się 
ostatecznie w październiku 1959 r. – nie-
przypadkowo, bowiem w tym właśnie 
roku przypadała 15. rocznica powsta-
nia UMCS oraz Lubelskiego Ośrodka 
Naukowego.

Z okazji pierwszych „Kozienaliów” 
powstał specjalny utwór, skompono-
wany w rytmie walca. W dniu koro-
wodu „Kurier Lubelski” opublikował 
jego treść wraz z dopiskiem, by ową 
piosenkę „wyciąć i zabrać na pochód”. 
Słowa napisał Kazimierz Łojan, a mu-
zykę skomponował Ryszard Schreiter. 
Ta zapomniana pieśń „Kozienaliów” 
powinna wrócić do tradycji obchodów 
tego święta:

„Czapka studencka, zniszczona
Bordowa z niebieskim paskiem
Spytała drugą, z dołu zieloną
Skąd nagle wpadłyśmy w łaskę
Ktoś buty szlifował nią co dzień
Przez lata już chyba dwa
I nagle na głowie w pochodzie
Ta druga odrzekła jej tak
Ref. Kozienalia, Kozienalia 

– zawirował cały świat
Nawet księżyc stracił głowę 

– do Bystrzycy z szumem wpadł
Cały Lublin rozśpiewany, 

roztańczony każdy dom
Kozienalia, Kozienalia, Kozienalia są.
Przechodzień stanął zdziwiony
Cóż to się dzieje w tym roku
Skąd te okrzyki, że drżą neony
Więc szepcze do kogoś z boku.
Któż widział nie wiedzieć dziś o tym
Ze śmiechem ktoś odrzekł, że dziś...

Ref. Kozienalia, Kozienalia itd.

„Vivant
Krótka historia

Uczelnia to nie tylko mury. Prawdziwego ducha 
Uniwersytetu tworzą ludzie, w tym także sami studenci. 

Niemal od samego początku istnienia UMCS bujnie 
rozkwitało tu życie studenckie, nie tylko związane 
z nauką, ale również z szeroko rozumianą kulturą 
i sportem. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych 

wydarzeń kulturalnych organizowanych przez 
lubelskich żaków były i są Kozienalia. 

Pierwszy korowód. Na czele symbol lubelskiego święta – koza, Kozienalia 1959
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Wczoraj w godzinach popołudnio-
wych i wieczornych udekoro-

wany szmatkami Lublin przeżywał nie 
lada chwile. Studenci rozpoczęli weso-
łe »Kozienalia«. Ulicami miasta prze-
szedł barwny, rozkrzyczany, wesoły po-
chód przebierańców. Byli przedstawiciele 
kmiotków i szlachty, panowie w cylin-
drach i kawalerzyści, kowboje i wóz cy-
gański, traktor wiozący w klatce brać 
studencką i stare dorożki wypełnione 
żakami i żaczkami. Całość prowadzi-
ła oczywiście… autentyczna koza. Po-
chód przeszedł na Stare Miasto, gdzie 
ojciec miasta Mieczysław Martyn prze-
kazał symboliczny klucz studenckiej ga-
wiedzi” [„Kurier Lubelski” 25.10.1964].

Studenci potraktowali Kozienalia jako 
wielką, beztroską, dowcipną zaba-

wę. Wcześniej udekorowali miasto roz-
maitymi fatałaszkami, zachlapanymi 
transparentami, sloganami, które bawi-
ły czytających, a tylko niektórych ponu-
raków uraziły. Jedna z odważnych stu-
dentek miała wypisane tam gdzie plecy 

Kozienalia”!
studenckiego święta

Pierwsze „Kozienalia” rozpoczęły się 
hucznie 23 października 1959 r. Tłum 
studentów zebrał się na miasteczku aka-
demickim, by wkrótce roztańczonym 
krokiem wyruszyć w kierunku Placu Li-
tewskiego. Jednakże zanim wielobarwny 
korowód przebranych żaków pojawił się 
na ulicach miasta odbyła się uroczystość 
„ochrzczenia” akademików, którym na-
dano imiona wybrane przez specjalną 
komisję konkursową: Amor, Babilon, 
Cykoria (później zmieniono nazwę na 
Cebion), Dodek oraz Eskulap. W majo-

wym wydaniu „Wiadomości Uniwersy-
teckich” ukazał artykuł przygotowany 
przez dr Annę Łosowską z Archiwum 
UMCS, przedstawiający szczegółowy 
przebieg pierwszej edycji tego studen-
ckiego święta.

Kolejne „Kozienalia” zorganizowa-
no w dniach 21–23 października 1964 r., 
kiedy to Uczelnia obchodziła 20-lecie 
swojego istnienia. Najlepiej atmosferę 
tamtych dni, podczas których studenci 
„przejęli” władzę w mieście, oddają ar-
tykuły na łamach „Kuriera Lubelskiego”:

Korowód, Kozienalia 1964

Grunt to dobry pomysł na strój, Koziena-
lia 1959

Studencka kreatywność nie zna granic, Ko-
zienalia 1959

Udana zabawa trwała do wczesnych godzin rannych, Kozienalia 1959
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 szlachetną nazwę tracą »praca magister-
ska«. Ktoś uginał się pod transparen-
tem: »Być albo nie być – Omlet«” [„Ku-
rier Lubelski” 26.10.1964].

Dowcipne hasła oraz pomysłowe stro-
je oceniała specjalna komisja, która dla 
najlepszych przewidziała nagrody. 

Na zakończenie korowodu spalono 
pięć kukieł, symbolizujących negatywne 
cechy, takie jak: cwaniactwo, lenistwo, 
łapówkarstwo, pijaństwo i biurokrację. 
W programie obchodów znalazły się 
również liczne zabawy studenckie, wy-
stępy grup artystycznych oraz impre-
zy taneczne trwające do białego rana. 

Studenci podchodzili do swojego świę-
ta z dużym poczuciem humoru, organi-
zując m.in. bieg w cylindrach z jajkiem 
na łyżce czy „gonitwę” na koniach o zna-
miennym tytule „Student w siodle”, któ-
rej zwycięzcą nie zostawał ten, kto naj-
szybciej pokona trasę, lecz ten, kto jako 
ostatni przekroczy linię mety. Pierwsze-
go dnia imprezy odbyły się także wybo-
ry miss „Kozienaliów”, a królowymi stu-
denckiej imprezy zostały Ewa Fornalska 
oraz Krystyna Leszczyńska. 

Studenci ogłosili specjalny edykt za-
wierający szczegółowe postanowienia 
dotyczące przejęcia władzy w mieście. 
W dokumencie możemy znaleźć m.in. 
zapisy o bezpłatnych przejazdach miej-
skimi autobusami oraz trolejbusami, 
ustaleniu czynszu za wynajem poko-
ju, nieprzekraczającego kwoty 300 zł 
(„kto za pokój od studenta więcej nad 
trzy stówy złotych polskich zażąda, 
na pal wbity natychmiast zostanie” – 
„Kurier Lubelski” z 26.10.1964). Stu-
denci ogłosili również, iż będą pobie-
rać myto w bramach oraz na rogatkach 
miasta, która to opłata według edyktu 
miała zostać spożytkowana wyłącznie 
na słuszne cele. I nikt, niezależnie od 

zajmowanego stanowiska, nie mógł 
obejść tego postanowienia. Przekonał 
się o tym sekretarz Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej, Edward Za-
jąc. Podczas drogi powrotnej do domu 
jego samochód został zatrzymany przez 
grupę żaków, którzy zgodnie z posta-
nowieniami wydanego edyktu popro-
sili o przejażdżkę, po czym wsiedli na 
maskę samochodu. Po trwającym kilka 
minut rajdzie ulicami miasta, studenci 
zeszli z pojazdu i zatrzymali w tym sa-
mym celu kolejny samochód. 

Do 1989 r. święto studentów „Kozie-
nalia” zorganizowano jeszcze dwukrot-
nie – w 1969 r. oraz 1973 r. Ostatnia edy-
cja imprezy programowo była bardzo 
podobna do poprzednich. Pierwszego 
dnia ulicami miasta przeszedł trady-
cyjny korowód. W kolejnych dniach na 
miasteczku akademickim zorganizowa-
no szereg imprez kulturalnych, zabaw 
tanecznych oraz innych wydarzeń towa-
rzyszących. Głównym miejscem działań 
artystycznych stała się „Chatka Żaka”, 
gdzie wybierano zwycięzcę w konkursie 
na najciekawszy strój imprezy. Został 
nim mnich przechadzający się alejka-
mi miasteczka uniwersyteckiego i po-
uczający bawiących się żaków. Zorga-
nizowano również perski kiermasz. 
Pośród wszystkich zgromadzonych na 
nim przedmiotów (m.in. ręki manekina, 
rozmokniętego buta czy pary dżinsów 
z poobcinanymi nogawkami) największą 
popularnością cieszyły się popielniczki 
należące do dyrektora teatru Gong 2 
Andrzeja Rozhina oraz przewodni-
czącego Zarządu Uczelnianego Socja-
listycznego Związku Studentów Jerze-
go Wolniaka. 

Do tradycji „Kozienaliów” powró-
cono na początku lat 90. Przez ostat-
nie dwie dekady impreza ta zmienia-
ła swoją formułę, przekształcając się 
w wielki festiwal kultury studenckiej, 
z dużymi koncertami najpopularniej-
szych gwiazd estrady. Współcześnie 
trudno wyobrazić sobie maj bez licz-
nych wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych organizowanych w głównej mie-
rze przez i dla studentów. 

Z okazji 70. rocznicy powstania Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
przedstawiciele Zarządu Uczelniane-
go Samorządu Studentów, Samorządu 
Doktorantów UMCS, Lubelskiego Cen-
trum Dokumentacji Historii Sportu oraz 
Muzeum UMCS przygotowali w maju 
i czerwcu 2014 r. wystawę pt. „Mimo 
upływu lat, wciąż tacy sami. Historia 
Kozienaliów”, poświęconą barwnej hi-
storii lubelskiego święta żaków. 

Sylwia Szyc
Paweł Markiewicz

Licznym zabawom nie było końca. Konkurs jedzenia pączków, 
Kozienalia 1959
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Nie ma pewności, że w tej posta-
wie pobrzmiewa echo Platoń-
skiej idei kalokagatii, szczegól-

nej równowagi przymiotów ciała i ducha. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że ta hel-
leńskiej proweniencji myśl, wzbogaco-
na u progu XX w. treściami patriotycz-
nymi, była szczególnie bliska twórcom 
Akademickiego Związku Sportowego. 
W dynamicznie zmieniającym się świe-
cie (także świecie sportu, który od czy-
stego amatorstwa szybko ewoluował ku 
wyczynowi) niewymuszonym, dobro-
wolnym i szczerym postawom i przeja-
wom aktywności fizycznej młodzieży 
akademickiej należało nadać określo-
ny kształt organizacyjny, promować je, 
inspirować i ku dobru wspólnemu po-
pularyzować. Realizacja tych związa-
nych z przełamywaniem wielu stereoty-
pów zadań nie była początkowo łatwa, 
choć zorganizowany akademicki sport 
w Lublinie sięga swymi początkami już 
1922 r. Jego rozwój przerwała ii wojna 
światowa, a kolejne budowanie zrębów 

lubelskiego AZS w 1945 r. zawdzięczać 
należy roztropności rektorów dwóch ów-
cześnie działających w Lublinie uczel-
ni wyższych. Oto prof. Henryk Raabe 
(umcs) i ks. prof. Antoni Słomkowski 
(KUL), mając na względzie przedwojenne 
osiągnięcia lubelskich sportowców-stu-
dentów, wsparli odbudowę AZS Lublin. 
Rekonstrukcja jego struktur formalnie 
rozpoczęła się w 1947 r., kiedy to wpro-
wadzono nowy statut i wybrano nowy 
zarząd. W jego skład wchodzili głów-
nie sportowcy z Wydziałów Lekarskie-
go i Farmaceutycznego UMCS. 

W latach 50. ostatecznie ukształtowa-
ła się struktura organizacyjna AZS, któ-
ra na szczeblu lokalnym opierała się na 
funkcjonowaniu Zarządu Środowiskowe-
go oraz Klubu Uczelnianego. Zakres kom-
petencji i sfery działania specyficzne dla 
tych jednostek organizacyjnych wynikały 
z logiki i reguł funkcjonowania środowi-
ska akademickiego oraz poziomu sporto-
wego zrzeszonych w związku żaków. Oto 
AZS UMCS Lublin  integrował sportowe 

70 lat sportu 
na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie- 
-Skłodowskiej niemal od samego 

początku funkcjonowania stara 
się zapewnić studentom jak 

najlepsze możliwości rozwoju 
naukowego, kulturalnego, 

ale także sportowego. 
Sport w UMCS to nie tylko 

spontaniczna aktywność samych 
żaków czy obowiązkowe zajęcia 

z wychowania fizycznego, ale 
także działalność w ramach 

Akademickiego Związku 
Sportowego Lublin. 70 lat 

sportu na UMCS jest dowodem 
na to, że nieprawdziwe jest, 

funkcjonujące w niektórych 
kręgach przekonanie, 

iż środowisko naukowe 
preferuje jedynie właściwy 
mu wysiłek intelektualny. 

Andrzej Sontag odbiera brązowy medal na Mistrzostwach Europy w 1974 r. w Rzymie
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przedsięwzięcia rodzimej uczelni, stano-
wiąc jednocześnie przedsionek dla najzdol-
niejszych sportowców do startów w sek-
cjach wyczynowych („środowiskowego” 
AZS Lublin). Rzecz okazała się o tyle waż-
na, iż stopniowo oblicze akademickiego 
Lublina ulegało dynamicznym przemia-
nom. Z UMCS wyodrębniły się Akademia 
Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza i Wyż-
sza Szkoła Inżynierska, które konsekwen-
tnie tworzyły własne Kluby Uczelniane.

Ważną cezurą w działalności Klubu 
związanego z UMCS było bez wątpie-
nia powstanie w 1951 r. Centrum Kul-
tury Fizycznej jako międzywydziałowej 
jednostki organizacyjnej i dydaktycznej, 
świadczącej usługi w dziedzinie kultu-
ry fizycznej dla potrzeb studentów róż-
nych Wydziałów Uniwersytetu. Ogromna 
szkoda, że na jego bazie nigdy nie stwo-
rzono Instytutu Wychowania Fizyczne-
go. Przypuszczać można, iż stałby się on 
prawdziwą kuźnią sportowych talentów 
spod znaku UMCS i pewnie – w wielu 
przypadkach – również białego orzełka.

Przypadek ten dobrze ilustruje fakt, 
że w kilkudziesięcioletniej historii Klu-
bu Uczelnianego pojawiały się niezre-
alizowane nadzieje i sympatyczne nie-
spodzianki, chwile wzlotów i triumfu 
przeplatane wpisanymi w naturę spor-
tu porażkami. Nie sposób przedstawić 
wszystkich na to dowodów, choć szcze-
gólnie historia sportu ma to do siebie, że 
pisana jest sukcesami i zwycięstwami.

Na przestrzeni lat Lublin stał się sil-
nym ośrodkiem lekkoatletycznym. Nie-

poślednią w tym rolę odegrał AZS Lub-
lin. Wspólnie ze Startem Lublin tworzył 
podstawy treningowo-szkoleniowe roz-
woju tej dyscypliny, wyszukując i roz-
wijając młode talenty. Spektakularnym 
przykładem skuteczności tych działań 
z pewnością była kariera Andrzeja Son-
taga (ur. 1952 r.) – lekkoatlety, znakomi-
tego trójskoczka. Wychowanek trenera 
Wiesława Dolińskiego, dzięki wytrwałej 
pracy i talentowi, piął się coraz wyżej po 
stopniach sportowej kariery. W 1974 r., 
jako student Instytutu Historii UMCS, 
sięgnął po brązowy medal na Mistrzo-
stwach Europy w Rzymie, by po dwóch 
latach reprezentować Polskę na letnich 
Igrzyskach Olimpijskich w Montrea-
lu. W czasie swojej kariery zawodni-
czej utrzymywał się w dziesiątce najlep-
szych trójskoczków świata (1971 i 1974 
– na 6. miejscu; 1975 – na 9.). Jego rekord 
życiowy został ustanowiony w 1975 r. 
w Bydgoszczy i wyniósł 16,96 m, dając 
mu 9. wynik w historii polskiej lekko-
atletyki. Karierę sportową zakończył 
w 1980 r. i jako absolwent studiów hi-
storycznych podjął pracę nauczyciela. 
Czy nie jest to wspaniały przykład rea-
lizacji idei kalos kagathos?

Wśród lekkoatletów z pewnością na-
leży wymienić również inne indywi-
dualności. Poprzednikiem Sontaga był 
Władysław Domaszewicz, student geo-
grafii, trójskoczek, medalista Mistrzostw 
Polski Seniorów, który bajeczną techni-
ką skoku start zachwycał na przełomie 
lat 60. i 70. Wspaniałym dowodem na 

ciągłość i konsekwencję szkolenia w tej 
samej dyscyplinie (lubelska szkoła sko-
ków!) stały się osiągnięcia Rafała Goe-
bela, skoczka i trójskoczka, podwój-
nego złotego medalisty Akademickich 
Mistrzostw Uniwersytetów w 1990 r. 
w Warszawie. Ten wybitny matematyk, 
profesor Loyola University (Chicago), to 
kolejny żywy przykład „materializacji” 
idei kalos kagathos.

Nieco później chlubę uniwersyteckiej 
królowej sportu przynosiła sprinterka 
Grażyna Siewierska, studentka eko-
nomii, reprezentantka Polski, brązo-
wa medalistka MP Seniorów z 1979 r. 
na 200 m. Wysokie standardy podtrzy-
mywał Piotr Kitliński, student histo-
rii, średniodystansowiec, złoty meda-
lista MP Seniorów w 1994 r. w Pile na 
1500 m. Kontynuuje je studentka tury-
styki i rekreacji Ewa Jacniak, specjalist-
ka biegów na dystansach 400 m i 800 m, 
która od 2012 r. zdobyła na AMP w su-
mie 10 medali (3 złote i 1 srebrny medal 
w klasyfikacji generalnej oraz 3 złote, 
1 srebrny i 2 brązowe medale w klasyfi-
kacji uniwersytetów) W tym kontekście 
rywalizuje z nią Andrzej Jaros, student 
Wydziału Ekonomicznego na kierunku 
zarządzanie, sprinter, od 2010 r. zdo-
bywca 15 krążków (3 srebrne i 2 brązowe 
medale w klasyfikacji generalnej oraz 
2 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe meda-
le w klasyfikacji uniwersytetów). Z ko-
lei Mateusz Biegajło, student Wydzia-
łu Ekonomicznego na kierunku finanse 
i rachunkowość, sprinter, wywalczył od 
2010 r. 14 medali (3 srebrne i 2 brązowe 
medale w klasyfikacji generalnej oraz 
2 złote, 4 srebrne i 3 brązowe medale 
w klasyfikacji uniwersytetów). Mężczy-
znom nie ustępują kobiety – studentka 
Wydziału Ekonomicznego na kierun-
ku finanse i rachunkowość Małgorzata 
Kołdej, sprinterka, wielokrotna meda-
listka AMP, zdobyła w sumie 19 meda-
li (3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy medal 
w klasyfikacji generalnej oraz 4 złote, 
5 srebrnych i 3 brązowe w klasyfikacji 
uniwersytetów). W 2013 r. wywalczyła 
brązowy medal w sztafecie 4×100 m na 
Uniwersjadzie w Kazaniu.

Wobec takich osiągnięć nie dziwi fakt, 
że krajowe notowania lekkiej atletyki 
rodem z UMCS stoją bardzo wysoko. 
Sukcesy liderów i wyrównana kadra po-
zostałych zawodników zapewniają jej 
wspaniałe rezultaty w rywalizacji dru-
żynowej. Dość powiedzieć, że od 2005 r. 
sekcja lekkiej atletyki AZS UMCS Lub-
lin uzyskała osobowość prawną i jej za-
wodnicy rozpoczęli starty w najwyższej 
klasie rozgrywkowej ligi lekkoatletycz-
nej, w której utrzymują się od 8 lat (od-
notowali spadek w sezonie 2007/2008). 

Akademickie Mistrzostwa Polski, Toruń 1988 r.
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Za sukces należy uznać wysokie loka-
ty sportowców w klasyfikacji drużyno-
wej Akademickich Mistrzostw Polski. 
W sezonie 2012/2013 lekkoatleci osiąg-
nęli historyczny sukces – kobiety wygra-
ły cały turniej, odbierając podwójne zło-
to w klasyfikacji generalnej i rywalizacji 
Uniwersytetów. Swoją pozycję obroni-
ły w sezonie 2013/2014. W tym samym 
współzawodnictwie (wedle charakteru 
uczelni) mężczyźni wywalczyli złoto, 
co dało im jednocześnie piąte miejsce 
w klasyfikacji generalnej szkół wyższych.

Powodem do dumy są nie tylko sukce-
sy drużynowe lekkoatletów KU UMCS 
Lublin. Już lata 60. rozpoczęły wspaniały 
okres w historii siatkówki męskiej. Pod 
kierownictwem trenera Jerzego Welcza 
lubelscy akademicy aż pięciokrotnie się-
gali po złoto w Akademickich Mistrzo-
stwach Uniwersytetów. Do zdobycia 
trzech z nich przyczynił się ówczesny 
student prawa Marek Żmigrodzki. W ka-
rierze naukowej ten nieprzeciętny talent 
siatkarski zdobył równie wysokie laury, 
otrzymując tytuł profesora. Doświad-
czenia gier zespołowych ułatwiły mu 
pewnie pełnienie wielu uniwersyteckich 
godności. Drużyna siatkarska KU AZS 
UMCS Lublin ponownie stanęła na po-
dium AMU w 1988 r., zdobywając brązo-
wy medal. Jednym z grających zawodni-
ków był wtedy dr Krzysztof Iwańczuk, 
zajmujący się wraz z Jackiem Rutkow-
skim szkoleniem młodzieży w tej dyscy-
plinie sportu. Jego wychowanką, która 
osiągnęła największy sukces sportowy, 
była Kinga Kołosińska. W 2009 r., jako 
studentka pierwszego roku politologii 
UMCS została Mistrzynią Świata w siat-
kówce plażowej do lat 21. Wywalczyła 
także wicemistrzostwo Europy do lat 20. 

Osiągnięcia w siatkówce stanowią 
właściwy punkt wyjścia do refleksji na 
temat źródeł sukcesów sportowców 
z UMCS. Wydaje się, że fundamentem 
wszelkich dokonań była i pozostaje cią-
głość szkoleniowa. Jej bardzo dobre osta-
tenie efekty ilustrują wyniki AMP 2014. 
W kontekście historycznym warto to sku-
teczne continuum prześledzić na przy-
kładzie sekcji piłki nożnej, prowadzonej 
od 1990 r. przez dr. Tomasza Bieleckie-
go, obecnego dyrektora Centrum Kul-
tury Fizycznej. Pierwszem znaczącym 
sukcesem tworzonej przez niego druży-
ny było zdobycie tytułu mistrzowskie-
go na AMU w 1991 r. Dwa lata później 
futboliści ponownie sięgnęli po złoto, 
tym razem w piłce halowej. Do odby-
wających się na Cyprze w 1994 r. czwar-
tych Akademickich Mistrzostw Europy 
w piłce halowej z mistrzowskiego skła-
du do reprezentacji Polski zostali powo-
łani studenci UMCS Dariusz Misiurek 

i Marcin Wroński. W ciągu minionej 
dekady zespół futsalowy ciągle utrzy-
mywał się w czołówce uniwersytetów 
w Polsce. Jako gospodarze XX turnie-
ju piłkarze wywalczyli w 2000 r. tytuł 
Mistrza Polski, zaś w 2002 r. – Wicemi-
strza. Dodatkowo, w 2001 r. zawodnicy 
sięgnęli po mistrzostwo uniwersytetów 
w piłce nożnej tradycyjnej i powtórzy-
li ten sukces w 2009 r. Sezon 2013/2014 
rozpoczął się sukcesem studentów pierw-
szego roku UMCS, którzy zajęli drugie 
miejsce w futsalu w Ogólnopolskim Fi-
nale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku 
(listopad 2013). Zawodnicy nie zawiedli 
także w AMP, w których pokazali swo-
ją uniwersalność, bo wywalczyli srebr-
ny medal wśród uniwersytetów w piłce 
nożnej oraz czwarte miejsce w futsalu. 
Od 2010 r. drużyna AZS UMCS Lublin 
– znana jako „Dziki” – rozpoczęła grę 
w profesjonalnej Polskiej Lidze Futsalu. 
W sezonie 2013/2014 był to poziom I ligi. 

W historię sportu w UMCS na stałe 
wpisała się również koszykówka. Ligo-
wy zespół kobiecy AZS UMCS Lublin, 

który w sezonie 2014/2015 gra w Tau-
ron Basket Lidze, nawiązuje do wcześ-
niejszych występów klubu (AZS Lublin 
/ AZS Meblotap) w ekstraklasie w sezo-
nach 1978/1979 oraz od 2000 do 2006 r. 
Od 2009 r., po awansie AZS UMCS Lub-
lin do I ligi, zespół systematycznie od-
budowuje swoją pozycję w polskiej ko-
szykówce. Występy w wyczynowych 
ligach przekładały się również, co nie-
zwykle istotne, na sukcesy w AMP. Ich 
ilustracją niech będzie choćby 3. miejsce 
wśród Uniwersytetów z 2009 r., powtó-
rzone rok później. Lata 2011–2012 przy-
niosły stabilizację na poziomie czwartego 
i piątego miejsca, ale już w 2014 r. koszy-
karki zdobyły srebrne medale w klasy-
fikacji generalnej i wśród uniwersyte-
tów jednocześnie. 

Drużyna męska również powróciła do 
grona czołowych drużyn akademickich 
Polski. W 2012 r. w AMP wywalczyła 
czwarte miejsce w rywalizacji uniwersy-
tetów, by rok później sięgnąć już po tytuł 
mistrzowski w tej klasyfikacji. W 2014 r. 
z turnieju finałowego  zawodnicy wy-

Wicemistrzowie Mistrzostw Polski Uniwersytetów w futsalu, Lublin 2002

Rektor prof. M. Harasimiuk wręcza zawodnikom z UMCS puchar dla najlepszego uni-
wersytetu w piłce halowej, Lublin 2000 r.
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jechali jako  wicemistrzowie w  swojej 
 kategorii. W przeszłości sięgali już po pu-
char mistrzowski AMU, m.in. w 1996 r. 
w Szczecinie czy 1997 r. w Lublinie. Ze-
spół AZS UMCS Lublin w sezonie 
2013/2014 grał w III lidze, skutecznie go-
dząc tę rywalizację, jak widać, ze współ-
zawodnictwem z innymi środowiskami 
akademickimi Polski.

Sukcesy zawodników KU UMCS, jak 
już podkreślono, nie byłyby możliwe 
bez wytrwałej pracy szkoleniowej. Ce-
chą środowiska lubelskiego wydaje się 
w tym względzie swego rodzaju sztafe-
ta pokoleniowa. Okazuje się bowiem, 
że wielu zawodników podążyło w ślady 
swoich trenerów i również rozpoczynało 
pracę z uzdolnioną sportowo młodzieżą. 
Wiesław Doliński miał pod swoją opie-
ką m.in. A. Sontaga, W. Domaszewicza 
czy Marka Chmielewskiego. Wycho-
wankiem tego ostatniego jest Dariusz 
Szymczuk, aktu-
alny wiceprezes 
AZS UMCS Lub-
lin. Jako zawod-
nik UMCS Lub-
lin zdobył on dwa 
srebrne medale 
w trójskoku i sko-
ku w dal na Uni-
wersjadzie 1990 r. 
Dwa lata później 
otrzymał Sporto-
wą Nagrodę Lub-
lina za swoją dzia-
łalność trenerską. 
Kolejnym łańcu-
chem owej szkoły 
jest także Honorat 
Wiśniewski, któ-
ry po zakończeniu 
kariery sportowej 
oddał się pracy tre-
nerskiej, uzyskując 

tytuł trenera klasy mistrzowskiej. Wśród 
jego wychowanków byli m.in. średnio-
dystansowcy Dariusz Skura, Piotr Kit-
liński czy też przyszli trenerzy Henryk 
Adamowicz, Marek Jaros (który oprócz 
średnich dystansów biegał również sprin-
ty) i Maciej Tarnowski.

Podsumowując, z nieskrywaną dumą 
powiedzieć można, iż KU UMCS Lublin, 
dzięki rezultatom sportowym swoich 
studentów, na stałe zagościł w pierwszej 
dziesiątce najlepszych klubów uczel-
nianych w Polsce. Statystyka nie kła-
mie: sezon 2000/2001 – dawał nam 
3. miejsce; sezon 2006/2007 – miej-
sce 7. W latach 2003–2010 lokowali-
śmy się na pozycjach między 9. a 10., 
ale już lata 2012–2013 wywindowały 
nas na 6. miejsce. W klasyfikacji Uni-
wersytetów za okres 2006/2007 osiąg-
nęliśmy miejsce drugie, pięciokrotnie 
klasyfikowano nas na trzeciej lokacie 

(ostatni raz w 2012/2013), trzy razy by-
liśmy tuż „za pudłem” i tylko raz spad-
liśmy na piąte miejsce.

Na przełomie 2013/2014 roku akade-
micy z UMCS rywalizowali w polskich 
ligach rozgrywkowych w siedmiu dyscy-
plinach: koszykówce kobiet i mężczyzn, 
futsalu mężczyzn, tenisie stołowym ko-
biet, piłce ręcznej kobiet i mężczyzn oraz 
lekkoatletyce. Studenci mogli rozwijać 
swoje umiejętności w 21 sekcjach spor-
towych. Dzięki wsparciu władz uczelnia-
nych w ostatnich latach sport uniwersy-
tecki dynamicznie się rozwija zarówno 
w sferze aktywnej, jak i naukowej. Rzad-
ko zdarza się, aby rektora jakiegokol-
wiek innego uniwersytetu tak często 
widywano wśród kibiców akademickich 
drużyn UMCS. Równie niezwykłe jest, 
by można z którymś rektorem tak rze-
czowo rozmawiać o problemach sportu, 
a zwłaszcza jego historii. Historii, która 
jest niezwykle bogata i niewątpliwie za-
sługuje na osobną monografię (w tekście 
nie starczyło bowiem miejsca na zapre-
zentowanie wielu znaczących osiągnięć 
w takich dyscyplinach jak: piłka ręczna, 
wspinaczka sportowa, żeglarstwo, spor-
ty zimowe, karate, pływanie, ergometr 
wioślarski, biegi przełajowe, judo, brydż 
czy szachy). Pozostaje mieć nadzieję, że 
sporo w tym względzie uczyni Lubelskie 
Centrum Dokumentacji Historii Spor-
tu przy Instytucie Historii UMCS, któ-
rego zespół porządkuje i systematyzu-
je historię także sportu akademickiego.

Anna Skóra
Dariusz Słapek

Literaturę dotyczącą dziejów sportu w UMCS 
i działalności AZS Lublin znaleźć można w pra-
cy D. Słapek, E. Zielińska, Bibliografia historii 
lubelskiego sportu, Lublin 2013.

Polskie brązowe medalistki. Ceremonia medalowa 4×100 m. Uniwersjada, Kazań 2013

Oficjalne przystąpienie AZS UMCS do Tauron Basket Ligi Kobiet
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Władze powołanego do ży-
cia 23 października 1944 r. 
Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej już od samego początku 
istnienia Uczelni podejmowały starania 
o uzyskanie gruntów pod budowę Dziel-
nicy Uniwersyteckiej. Przełomowym 
momentem stała się decyzja lubelskiej 
Miejskiej Rady Narodowej z 3 kwietnia 
1946 r. o przekazaniu Uniwersytetowi 
17 ha ziemi między ulicą Głęboką, cmen-
tarzem przy ulicy Lipowej, ulicą Marii 
Skłodowskiej-Curie oraz projektowa-
ną częścią ówczesnej ulicy gen. Gusta-
wa Orlicz-Dreszera (dzisiejszą ulicą ks. 
Idziego Radziszewskiego). Tak zaczęła 
się historia lubelskiego kampusu. 

Otrzymanie przez UMCS opisanego 
powyżej terenu umożliwiło rozpisanie 
22 maja 1947 r. pod auspicjami lubelskie-

go oddziału ówczesnego Stowarzysze-
nia Architektów Rzeczpospolitej Pol-
skiej (SARP) powszechnego konkursu na 
rozplanowanie Dzielnicy Uniwersyteckiej 
w Lublinie. Wraz z drugim, ogłoszonym 
rok później, tj. 22 czerwca 1948 r. kon-
kursem na projekt szkicowy domów aka-
demickich – wyłonił się ze zwycięskich 
prac architektów Czesława Gawdzika, 
a później Krystyny Tołłoczko-Różyskiej 
i Anny Tołwińskiej-Górskiej istnieją-
cy do dziś w swoim kształcie lubelski 
kampus. Wspominając postać Czesława 
Gawdzika i rolę, jaką odegrał jako autor 
projektu architektoniczno-urbanistycz-
nego, należy przywołać tu również oso-
bę kolejnego znakomitego lubelskiego 
architekta – Tadeusza Witkowskiego. 
Dołączył on do ich zespołu już po kon-
kursach i razem z Gawdzikiem zaprojek-

tował istniejący do dziś układ urbani-
styczny oraz największą liczbę gmachów 
zbudowanych na terenie Dzielnicy Uni-
wersyteckiej. W czasie ponad 60-letniej 
budowy lubelskiego kampusu ślad swój 
pozostawiło tu jeszcze wielu innych ar-
chitektów, zarówno lubelskich, jak i tych 
realizujących  swoje projekty w kraju czy 
poza jego granicami. Bezsprzecznie na-
leży przywołać tu osobę architekta Sta-
nisława Fijałkowskiego, który z końcem 
lat 60. ubiegłego stulecia rozpoczął swo-
je prace projektowe dla Dzielnicy Uni-
wersyteckiej, kontynuując je do obec-
nych czasów. Pisząc o wieku XXI na 
terenie kampusu, przywołać musimy 
nazwisko znanej lublinianom architekt 
Jadwigi Jamiołkowskiej. Dużą liczbę bu-
dynków jej autorstwa wznosi w ostat-
nich latach  Uniwersytet Przyrodniczy. 

Budowa Domu Akademickiego A (projekt Krystyny Tołłoczko-Różyskiej), ok. 1950 r.
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Krótka historia 
długiej budowy
O architekturze Dzielnicy 
Uniwersyteckiej w Lublinie
Lubelski kampus. Znany czy poznany? Interesujący czy znakiem czasu wtopiony w krajobraz 
architektury miasta i właściwie już „niedostrzegalny”? A może jedno z najciekawszych założeń 
w miejskiej tkance powojennego Lublina czy tylko relikt budowlany minionego półwiecza? Dzielnica 
Uniwersytecka budowana przez blisko 70 lat staraniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz 
wydzielonego z jego struktury dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego jest lublinianom znana 
i nieznana jednocześnie. Budynki, które mijamy, zdążyły wtopić się w strukturę architektoniczną 
miasta, a wiedza o ich powstaniu zaciera się z upływem czasu. A właściwie jak to się wszystko zaczęło?
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Budowę uniwersyteckich gmachów roz-
poczęto od wmurowania kamienia węgiel-
nego pod budynki Matematyki i Fizyki 
oraz Chemii Nieorganicznej, nazywanej 
„Małą Chemią”, w dniu 23 października 
1949 r. Kolejną inwestycją w projekcie lu-
belskiego miasteczka akademickiego była 
budowa, od jesieni 1949 r. dwóch pierw-
szych domów akademickich – „A” i „B”, 
tj. „Amora” i „Babilonu”.

Pierwsze realizacje architektoniczne 
usytuowane na dwóch różnych skarpach 
Dzielnicy Uniwersyteckiej podkreślały 
zaplanowany przez tandem Gawdzik–
Witkowski modernistyczny układ urba-
nistyczny, opierający się na dwuośrodko-
wości. Wydzielony naturalnym biegiem 
ulicy Sowińskiego rozdział miasteczka 
akademickiego UMCS na dwie strefy: 
dydaktyczno-naukową umiejscowioną na 
skarpie wschodniej oraz społeczno-usłu-
gową na zachodniej wypełnił postulat ra-
cjonalnego projektowania miast, wysunię-
ty przez ojca modernizmu, francuskiego 

architekta o szwajcarskim rodowodzie 
– Le Corbusiera. Jego koncepcje zawar-
te zostały w przyjętej w 1933 r. na czwar-
tym światowym kongresie architektów 
– „Karcie Ateńskiej”. Dokument ten for-
mułował zasady funkcjonalnej urbani-
styki. Wysunięty tam wspomniany po-
stulat racjonalnego projektowania miast, 
które – jak określa Le Corbusier – za-
spokoi podstawowe potrzeby biologicz-
ne i psychologiczne mieszkańców osiedli 
miejskich (w naszym przypadku osied-
la akademickiego), zostaje spełniony. 
Lubelska Dzielnica Uniwersytecka jest 
swoistym mikroorganizmem miejskim. 

Zaprojektowana część dydaktyczno-
-naukowa wraz z biblioteką i zespołem 
sal o funkcjach czytelni miała zapewniać 
realizację potrzeb psychologicznych rozu-
mianych w kontekście naukowym. Część 
socjalno-bytowa z domami studencki-
mi, zespołem budynków mieszkalnych 
dla kadry akademickiej oraz budynka-
mi społecznymi, w których znalazła się 

stołówka, ośrodek sportowy czy boisko, 
miała realizować potrzeby biologicz-
ne. Pierwotny projekt kampusu autor-
stwa Gawdzika i Witkowskiego zakła-
dał wprawdzie budowę kilku gmachów 
dydaktycznych w południowo-zachod-
niej części dzielnicy, jednak późniejsze 
projekty tego zespołu architektoniczne-
go wykluczyły je z tego obszaru, pozo-
stawiając część socjalno-bytowa wolną 
od zabudowy dydaktycznej. Istniejący 
do dziś rozdział Dzielnicy Uniwersyte-
ckiej na dwie części, o dwóch różnych 
zadaniach społecznych, poprowadzony 
ulicą Sowińskiego – jest niewątpliwym 
nawiązaniem do myśli Le Corbusiera 
o sektorowości nowoczesnych założeń 
urbanistycznych.

Projekt lubelskiego kampusu reali-
zuje również inną nowoczesną zasadę 
projektową, a dotyczącą zieleni. Uwal-
nianie przestrzeni na rzecz powierzch-
ni zielonych jest łatwo dostrzegalne pod-
czas analizy planów urbanistycznych 

Widok na Biblio-
tekę Międzyuczel-

nianą (projekt 
Tadeusza Wit-

kowskiego) oraz 
Gmach Matematy-

ki i Fizyki UMCS

Dom Profesora (Biuro Projektów Typowych i Studiów w Warsza-
wie), 1954–1955

Gmachy Fizyki i Matematyki UMCS oraz Małej Chemii (projekt Czesława Gawdzika i Ta-
deusza Witkowskiego), ok. 1964 r.
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Dzielnicy Uniwersyteckiej. Rozdziela-
jące poszczególne budynki uniwersyte-
ckie obszary zielone połączyły jednocześ-
nie całe osiedle w jeden żywy organizm. 
Kolejnym postulatem nowoczesnego 
projektowania jest wydzielenie ciągów 
pieszych od ciągów komunikacyjnych. 
Projekt lubelskiego miasteczka akade-
mickiego zrealizował te założenia. Ze-
spół Gawdzik–Witkowskiego wyróżnił 
zarówno ciągi piesze, jak i te dla pojaz-
dów mechanicznych. 

Prezentując historię lubelskiej Dzielni-
cy Uniwersyteckiej, nie można nie przyj-
rzeć się architekturze samych gmachów. 
Trwające ponad 60 lat prace projektowo-
-budowalne spowodowały, iż dzisiejszy 
kampus jest doskonałym obrazem prze-
mian w architekturze polskiej i światowej 
od końca lat 40. wieku xx do dnia dzisiej-
szego. Wzniesiona została ogromna liczba 
budynków oraz całych zespołów (jak nie-
istniejący już w całości zespół gmachów 
Klinik Wydziału Weterynarii UP przy 
ulicy Głębokiej). Są wśród nich realiza-
cje wybitne, jak chociażby gmach Biblio-
teki Międzyuczelnianej autorstwa Tade-
usza Witkowskiego, wzniesiony w latach 
1963–1967 czy też budynek Domu Spo-
łeczno-Usługowego, nazwanego „Chat-
ką Żaka”, projektu Krystyny Tołłoczko-
-Różyskiej, wznoszony w latach 1962–1965. 
Zespół architektoniczny budynków Rek-
toratu, Wydziału Ekonomicznego oraz 
Wydziału Prawa z Aulą Uniwersytecką 
oraz systemem okalających kładek i pa-
wilonami, umiejscowionymi wzdłuż ulicy 
Sowińskiego przez ich twórcę Stanisława 
Fijałkowskiego, a budowany od paździer-
nika 1974 r. do połowy lat 80. XX w. – 
dziś na nowo odrestaurowany, znów 
dumnie reprezentuje lubelski kampus. 

Rozpoczynając od pierwszych budyn-
ków ówczesnego Wydziału Matematy-
ki, Fizyki i Chemii, zaprojektowanych 
w duchu umiarkowanego modernizmu 
w oparciu o formuły redukcyjnego kla-
sycyzmu (wpisujących się w nurt archi-

tektury zwanej „perretowską”), poprzez 
socrealistyczne realizacje dużo bardziej 
monumentalnych gmachów Agrotechni-
ki czy Collegium Veterinarium ówczesnej 
Wyższej Szkoły Rolniczej, budowanych 
w latach 50. XX w. dotrzemy do repre-
zentantów późnego modernizmu i post-
modernizmu. Lata 60. ubiegłego stulecia 
przyniosły różnorodne stylistycznie for-
my gmachów uniwersyteckich, jak choć-
by budynek Starej Humanistyki nawiązu-
jący w swej prostocie do funkcjonalizmu 
międzywojennego czy wspomniana już 
Chatka Żaka, zaprojektowana w duchu 
integracji sztuk (tak charakterystycznej 
dla polskiej architektury drugiej poło-
wy lat 60. wieku xx), zawierająca w swo-
jej stylistyce formy nowego ekspresjoni-
zmu. Kolejne lata to nowe odsłony polskiej 
myśli architektonicznej wchodzącej w fazę 
neomodernizmu, pełnego nierzadko ko-
lorowych, wielkoformatowych tafli prze-
szkleń, aż do dzisiejszych, nowych moż-
liwości operowania bryłą na przykładzie 
Instytutu Informatyki UMCS.

Podsumowując nasze spotkanie z lu-
belską Dzielnicą Uniwersytecką, należy 
zauważyć, iż jej architekturę kształtowa-
li: projektanci, którzy swoją kreskę prze-
nieśli w wymiar rzeczywisty, wykonawcy, 
rektorzy, którzy walczyli o umieszczenie 
w planach realizacyjnych kolejnych bu-
dynków akademickich (wśród nich warto 
wspomnieć rektorów prof. Grzegorza L. 

Seidlera i prof. Wiesława Skrzydło), ale 
także, a może przede wszystkim tysiące 
użytkowników, którym gmachy lubel-
skiego kampusu służą dumnie od blisko 
70 lat. Do nas więc należy zadbanie o tę 
doskonałą spuściznę niedoskonałych lat. 
O wyjątkowy na skalę naszego kraju ze-
spół budynków uniwersyteckich o mo-
dernistycznej estetyce, która podążała 
w kolejnych latach kierunkiem postmo-
dernizmu, nie gubiąc jednak funkcjonali-
stycznych poszukiwań i tworząc w efekcie 
doskonale zaprojektowany kampus o wy-
sokiej klasie architektonicznej. Poznanie 
tego zespołu urbanistycznego oraz jego 
ochrona to ważny aspekt dzisiejszych roz-
ważań o architekturze naszego miasta.

Izabela Pastuszko

Panorama Dzielnicy Uniwersyteckiej z Doma-
mi Akademickimi i dawnym Hotelem Asystenta

Budowa gmachów Rektoratu, Ekonomii, Prawa wraz Aulą Uniwer-
sytecką UMCS (projekt Stanisława Fijałkowskiego)

Stołówka w Chatce Żaka
Dom Społeczno-Usługowy, obecnie Akademickie Centrum Kultury 
„Chatka Żaka” (projekt Krystyny Tołłoczko-Różyskiej)
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Akademicki Ośrodek Sportowy, obecnie 
Centrum Kultury Fizycznej UMCS (pro-
jekt Eryk Mój i Bolesław Klimek)
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Ogólnopolska akcja 
„Absolwenci swojej Chatce” 
Ogólnopolska akcja społeczna „Absol-
wenci swojej Chatce” została zorgani-
zowana przez Fundację Absolwentów 
UMCS, Stowarzyszenie Absolwentów 
UMCS oraz ACK UMCS „Chatka Żaka” 
w celu pozyskania środków finansowych 
na przywrócenie dawnej świetności Sali 
Widowiskowej Akademickiego Cen-
trum Kultury „Chatka Żaka”. Zbiórka 
trwa od stycznia 2014 r. i polega m.in. 
na sprzedaży cegiełek – bezpośrednio 
oraz za pośrednictwem strony interne-
towej: www.faumcs.pl X

Cykl artykułów „70 lat 
UMCS” w „Kurierze 
Lubelskim”
Od stycznia do października 2014 r. w wy-
daniu magazynowym „Kuriera Lubel-
skiego” ukazywały się artykuły dotyczą-
ce historii UMCS i różnych obszarów jego 
funkcjonowania. Równolegle publikowa-
ne były również w wersji elektronicznej, 
w specjalnej zakładce na stronie interne-
towej „Kuriera Lubelskiego”. X

Twarze UMCS
Prezentacja w tvp Lublin oraz Radiu 
Centrum sylwetek osób związanych 

z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodow-
skiej, poprzez przedstawienie ich osiąg-
nięć i sukcesów zawodowych. Projekt 
miał na celu zainspirowanie studen-
tów do większej aktywności społecz-
nej i naukowej w trakcie studiów. Oso-
by, które odniosły sukcesy, często poza 
samą edukacją i zaliczaniem egzami-
nów, zaangażowane są również w dzia-
łania poza Uczelnią.

Do udziału w projekcie zaproszono 
m.in.: Rektora UMCS prof. Stanisława 
Michałowskiego, Prorektor ds. Kształ-
cenia prof. Barbarę Hlibowicką-Wę-
glarz, Prorektora ds. Badań Naukowych 
i Współpracy Naukowej prof. Ryszarda 
Dębickiego, Prorektor ds. Studenckich 
prof. Urszulę Bobryk, prof. Mariana Ha-
rasimiuka, Marię Dobrzańską, Stanisła-
wa i Lecha Leszczyńskich, prof. Marka 
Tchórzewskiego, Andrzeja Rozhina, 
Hirka Wronę, prof. Andrzeja Kokow-
skiego, dr. Piotra Chilimoniuka „Piotra  
Selima” X

Program Absolwent UMCS
Z okazji jubileuszu 70-lecia UMCS uru-
chomiono Program Absolwent – pierw-
szy tego rodzaju projekt zorganizowa-
ny przez szkołę wyższą w Lublinie i we 
wschodniej Polsce. Inicjatywa zakłada 
integrację absolwentów wszystkich rocz-
ników oraz organizację wydarzeń, które 
pomogą odnowić im kontakty z lat stu-
denckich. Program Absolwent to tak-
że szeroka oferta działań mających na 

celu zawodową aktywizację i promocję 
absolwentów UMCS. Głównym narzę-
dziem Programu jest Karta Absolwen-
ta UMCS, której posiadanie uprawnia 
do korzystania ze specjalnie przygoto-
wanej przez Uniwersytet oferty oraz sy-
stemu zniżek i promocji oferowanych 
przez współpracujące z Programem fir-
my i instytucje. X

Konkurs wiedzy o UMCS 
dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych
Konkurs wiedzy o UMCS dla uczniów 
szkół ponagimnazjalnych został zorga-
nizowany z okazji 70-lecia Uniwersy-
tetu przez Centrum Promocji UMCS 
i Instytut Historii pod honorowym pa-
tronatem Rektora UMCS prof. Stani-
sława Michałowskiego. Celem konkur-
su było zapoznanie młodzieży z historią 
i rolą Uniwersytetu, przybliżenie dzia-
łalności UMCS, promocja oferty edu-
kacyjnej oraz zachęcenie do studiowa-
nia na naszej Uczelni.

W ramach I etapu uczniowie przygoto-
wywali prace na jeden spośród tematów: 
UMCS w pamięci absolwentów; Maria 

Kalendarium 
70-lecia

Oprac. Aneta Adamska na podstawie materiałów dostępnych  
na stronie www.umcs.pl w zakładce 70-lecie UMCS
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http://www.faumcs.pl
http://umcs.pl/pl/prorektor-ds-ksztalcenia-prof-dr-hab-barbara-hlibowicka-weglarz,6219.htm?token=560001f69e1e3a199e246a40e7ecff8b
http://umcs.pl/pl/prorektor-ds-ksztalcenia-prof-dr-hab-barbara-hlibowicka-weglarz,6219.htm?token=560001f69e1e3a199e246a40e7ecff8b
http://umcs.pl/pl/prorektor-ds-ksztalcenia-prof-dr-hab-barbara-hlibowicka-weglarz,6219.htm?token=560001f69e1e3a199e246a40e7ecff8b
http://umcs.pl/pl/proktor-ds-badan-naukowych-i-wspolpracy-miedzynarodowej-prof-dr-hab-ryszard-debicki,6208.htm?token=d4dde6e8cfb630b5ad71b48f1a4e94a7
http://umcs.pl/pl/proktor-ds-badan-naukowych-i-wspolpracy-miedzynarodowej-prof-dr-hab-ryszard-debicki,6208.htm?token=d4dde6e8cfb630b5ad71b48f1a4e94a7
http://umcs.pl/pl/proktor-ds-badan-naukowych-i-wspolpracy-miedzynarodowej-prof-dr-hab-ryszard-debicki,6208.htm?token=d4dde6e8cfb630b5ad71b48f1a4e94a7
http://umcs.pl/pl/prorektor-ds-studenckich-prof-sztuk-muz-urszula-bobryk,3562.htm?token=c76915e9829b2e50722769e0a33342ab
http://umcs.pl/pl/prorektor-ds-studenckich-prof-sztuk-muz-urszula-bobryk,3562.htm?token=c76915e9829b2e50722769e0a33342ab
http://umcs.pl/pl/prof-marian-harasimiuk,3560.htm
http://umcs.pl/pl/prof-marian-harasimiuk,3560.htm
http://umcs.pl/pl/dr-marek-tchorzewski,3559.htm?token=74f8ce9f2c5582b93a7feb19dddbee7e
http://umcs.pl/pl/dr-marek-tchorzewski,3559.htm?token=74f8ce9f2c5582b93a7feb19dddbee7e
http://umcs.pl/pl/andrzej-rozhin,3556.htm?token=42a1946a99e92d52409c0e67cb664a15
http://umcs.pl/pl/hirek-wrona,3555.htm?token=de1ad571992d005776a7ce95dc7cd673
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Curie-Skłodowska i jej dzieło; Z dziejów 
UMCS. Drużyny zakwalifikowane do 
II etapu odpowiadały na pytania zawar-
te w teście wiedzy, a w III etapie najlep-
sze zespoły odpowiadały ustnie na py-
tania komisji. Po zaciętej dogrywce na 
podium stanęły drużyny ze szkół z wo-
jewództwa lubelskiego. I miejsce zajęli 
przedstawiciele z I LO im. T. Kościusz-
ki w Kraśniku, II miejsce – uczniowie 
z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lub-
linie, a iii – młodzież z ix lo im. M. Ko-
pernika w Lublinie.  X

Wystawa „Doktorzy 
honoris causa UMCS”
24 marca w Muzeum UMCS odbył 
sie wernisaż wystawy „Doktorzy ho-
noris causa Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej”, na której zostały 
zaprezentowane sylwetki doktorów 
honorowych UMCS oraz ceremoniał 
akademicki związany z nadawaniem tej  
godności. X

Nadanie doktoratu 
honoris causa UMCS 
prof. Jeanowi Poesenowi
24 kwietnia na Wydziale Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej odbyła się 
uroczystość nadania doktoratu hono-
ris causa UMCS prof. Jeanowi Poese-
nowi – światowej sławy geomorfologo-
wi, ekspertowi i badaczowi w zakresie 
gleboznawstwa, degradacji oraz ochro-
ny gleb i środowiska. Senat Uczelni na-
dał Prof. J. Poesenowi ten zaszczytny 
tytuł za wybitne osiągnięcia w dzie-

dzinie geografii fizycznej, geomorfo-
logii i gleboznawstwa, a zwłaszcza za 
jego fundamentalny wkład w rozpo-
znanie uwarunkowań, mechanizmów 
i dynamiki procesów erozji gleb i ero-
zji wąwozowej w różnych systemach 
morfoklimatycznych, a także za dłu-
goletnią, owocną współpracę ze środo-
wiskiem geografów z Wydziału Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  
UMCS. X

Uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej 
prof. S. Uziaka 
24 kwietnia przy głównym wejściu do 
budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Go-
spodarki Przestrzennej odbyło się uro-

czyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
dedykowanej prof. Stanisławowi Uziako-
wi – wybitnemu uczonemu i nauczycie-
lowi akademickiemu, rektorowi UMCS 
w latach 1984–1987. X

Dzień  
Wydawnictwa UMCS
25 kwietnia w Dworku Kościuszków 
zorganizowano Dzień Wydawnictwa 
UMCS, podczas którego Rektor prof. 
Stanisław Michałowski oraz Dyrek-
tor Wydawnictwa dr Grzegorz Żuk 
wręczyli specjalne podziękowania za 
współpracę prof. Ryszardowi Szczy-
głowi oraz Dyrektorowi Muzeum Lu-
belskiego Zygmuntowi Nasalskiemu. 
Na ręce Dziekanów zostały przeka-
zane wyrazy uznania za wieloletnią 
i owocną współpracę. Uhonorowani 
zostali także autorzy, którzy wydali 
najwięcej tytułów w ostatnim czasie, 
oraz emerytowani redaktorzy współ-
pracujący z Wydawnictwem. Odby-
ły się także koncert „Muzyczne de-
licje”, wykład pt. „Litera jako nośnik 
wiedzy” dr. Tomasza Wełny z ASP 
Kraków oraz wystawa książki rzeź-
bionej autorstwa Leszka Krochmal- 
skiego. X

Wystawa „Historia 
Kozienaliów UMCS”
7 maja odbył się wernisaż wystawy 
„Mimo upływu lat, wciąż tacy sami. 
Historia Kozienaliów UMCS”, zorga-
nizowanej przez Zarząd Uczelniany 
Samorządu Studentów UMCS, Samo-
rząd Doktorantów UMCS oraz Lu-
belskie Centrum Dokumentacji Hi-
storii, z okazji obchodów 70-lecia 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej i 55-lecia najbardziej charakte-
rystycznego dla naszego miasta święta 
studentów, czyli Kozienaliów. Wysta-
wa poświęcona była historii najstar-
szego święta lubelskich żaków, które-
go tradycja sięga 1959 r. i niezmiennie 
odbywa się w atmosferze zabawy, bę-
dąc jednocześnie jedną z wizytówek  
Lublina. X

obchodów 
UMCS

Prof. Jean Poesen
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Prof. Bogusław 
Śliwerski doktorem 
honoris causa UMCS
23 maja w Auli im. Profesora Mieczy-
sława Łobockiego w Instytucie Pedago-
giki UMCS odbyła się uroczystość na-
dania godności doktora honoris causa 
UMCS prof. Bogusławowi Śliwerskie-
mu – pedagogowi i ekspertowi polity-
ki oświatowej, badaczowi problemów 
edukacyjnych, profesorowi Wydziału 
Pedagogicznego Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie i Wy-
działu Nauk Pedagogicznych Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzego-
rzewskiej w Warszawie. Z Wydziałem 
Pedagogiki i Psychologii prof. Śliwerski 
współpracuje od początku lat 90. XX w. 
na niwie naukowej, dydaktycznej i or-
ganizacyjnej. X

Spektakl Remont Kanał TV 
23 maja w Sali Widowiskowej ACK 
UMCS „Chatka Żaka” w charytatyw-
nym spektaklu „Kanał Remont TV” 
wystąpiły znane w Lublinie osobistości 
ze świata nauki, biznesu, kultury oraz 

samorządu i mediów, wśród których 
znaleźli się nasi pracownicy i studenci, 
którzy nie szczędzili czasu ani wysił-
ku, aby zapewnić widzom dwie godzi-
ny rozrywki. Reżyserem przedstawienia, 
ukazującego świat informacji telewizyj-
nych „z przymrużeniem oka”, była dr 
hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, re-
żyser, dokumentalistka, adiunkt w In-
stytucie Kulturoznawstwa UMCS. Do-
chód przeznaczony został w całości na 
przebudowę i remont Sali Widowisko-
wej ACK UMCS „Chatka Żaka”. X

Noc Uniwersytetów
30 maja odbyła się Noc Uniwersytetów, 
zorganizowana przez Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej wraz z Uniwer-
sytetem Przyrodniczym oraz Uniwersy-
tetem Medycznym – uczelniami, które 
wywodzą się z UMCS. W wydarzeniu 
uczestniczyło kilka tysięcy osób. Na pla-
cu przed Rektoratem, a także na wszyst-
kich Wydziałach, w Centrum Kultury Fi-
zycznej i w Chatce Żaka oraz w dwóch 
pozostałych uczelniach można było zo-
baczyć wiele widowiskowych pokazów 
i warsztatów, wziąć udział w rozgryw-
kach sportowych, konkursach języko-
wych, wysłuchać koncertów i interesu-
jących wykładów. X

Wystawa filatelistyczna 
„Maria Skłodowska-Curie 
– Laureatka Nagród Nobla”
13 czerwca w Muzeum UMCS otwar-
to wystawę, na której można było zo-
baczyć wydawnictwa filatelistyczno-
-promocyjne, m.in.: datowniki, karty 
pocztowe czy znaczki poświęcone Marii 
Curie-Skłodowskiej, pochodzące z wie-
loletnich zbiorów prywatnych filateli-
stów Krzysztofa Sadowskiego i Józefa  
Domagały. X

I Zjazd Absolwentów UMCS
14 czerwca odbył się I Zjazd Absolwen-
tów UMCS. Program imprezy został po-
dzielony na dwie części: oficjalną – od-
bywającą się na Wydziałach UMCS oraz 
integracyjno-rozrywkową – Piknik Ab-
solwentów i Przyjaciół UMCS (połączo-
ny z koncertem zespołu Bajm), który od-
był się na terenie Targów Lublin S.A.. 
Absolwenci odwiedzający przed połu-
dniem swoje macierzyste Wydziały mogli 
spotkać się ze znajomymi z lat studiów, 
odnowić dawne przyjaźnie oraz uczest-
niczyć w konferencjach, wykładach czy 
panelach. Dzięki uzyskanemu wspar-
ciu władz miasta i regionu, mediów oraz 
firm i organizacji zewnętrznych, wyda-
rzenie miało charakter integrujący spo-
łeczność uniwersytecką z mieszkańcami 
miasta, jak również promujący ideę Lubli-
na jako miasta akademickiego. W trakcie 
Zjazdu powadzona była również zbiórka 
publiczna na remont Sali Widowiskowej 
ACK UMCS „Chatka Żaka” w ramach 
akcji „Absolwenci Swojej Chatce”. X

Prof. Roman Hauser

Fo
t. 

A
ne

ta
 A

da
m

sk
a

Prof. Roman Hauser 
doktorem honoris 
causa UMCS
25 czerwca prof. Roman Hauser, Prze-
wodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 
oraz Prezes Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego i profesor zwyczajny Wydziału 
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Aktorzy występujący w spektaklu oraz władze UMCS
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Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, został 
doktorem honoris causa UMCS. Senat 
Uczelni nadał ten tytuł prof. R. Hause-
rowi za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie nauk prawnych w zakresie material-
nego, proceduralnego i egzekucyjnego 
prawa administracyjnego oraz postępo-
wania sądowoadministracyjnego, a tak-
że za szczególny wkład w kształtowanie 
nowego ładu publicznego Rzeczypospo-
litej Polskiej poprzez budowanie nieza-
leżności, prestiżu i pozycji sądownictwa 
administracyjnego. X

Występ zespołu Czerwone Gitary

Fo
t. 

Pa
w

eł
 K

uc
ha

rs
ki

Rodzinny Piknik 
Pracowniczy UMCS
13 września w Ogrodzie Botanicznym 
odbył się Rodzinny Piknik Pracowni-
czy UMCS, w którym udział wzięło ok. 
3000 obecnych i byłych pracowników 
wraz z rodzinami. Wśród atrakcji znala-
zły się m.in. gry i zabawy, kucyki i dmu-
chańce oraz warsztaty z chemii i fizyki 
dla dzieci, a także zajęcia sportowe i po-
częstunek. Gwiazdą wieczoru był zespół 
„Czerwone Gitary”. X 

Prof. Henryk Skarżyński
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Prof. H. Skarżyński 
doktorem honoris 
causa UMCS
Wybitny lekarz, światowej sławy au-
diolog i otolaryngolog, pionier leczenia 
głuchoty przy użyciu implantów słu-

chowych – prof. dr hab. n. med. Hen-
ryk Skarżyński, 29 września otrzymał 
tytuł doktora honoris causa UMCS. 
Prof. Henryk Skarżyński jest twórcą 
oraz wieloletnim dyrektorem resor-
towego Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu. Był inicjatorem i organizatorem 
Międzynarodowego Centrum Słuchu 
i Mowy w Kajetanach, a także Świato-
wego Centrum Słuchu, w którym wy-
konuje się obecnie najwięcej w świe-
cie operacji poprawiających słuch. Jako 
pierwszy w Polsce wykonał w 1992 r. 
zabieg wszczepienia implantów ślima-
kowych, inicjując przy tym program 
implantów słuchowych w kraju. Wraz 
z naukowcami z naszego Uniwersyte-
tu stworzył w 2007 r. nowy, unikatowy 
kierunek kształcenia – logopedia z au-
diofonologią oraz uruchomił działają-
ce od roku 1998 Podyplomowe Studium 
Surdologopedii. X

Publikacje:

•  nowa edycja fra-
szek Serg iusza 
Riabinina pt. Nie 
pisz Pan fraszek, 
Wyd aw n ic t wo 
UMCS 2014;

•  nowa edycja fra-
szek Jana Fiedur-
ka pt. W poszuki-
waniu wartości, 
Wyd aw n ic t wo 
UMCS 2014;

•  Elektroniczny Słownik Biograficzny 
Absolwentów UMCS. Poprzez tę pub-
likację chcemy podkreślić, jak dużą 
rolę odegrali i nadal odgrywają Ab-
solwenci w kształtowaniu historii oraz 
budowaniu tożsamości Uniwersytetu. 
W celu stworzenia Słownika przygo-
towany został system informatyczny, 
w którym za pośrednictwem specjal-
nych formularzy każdy zainteresowa-
ny Absolwent może przekazać infor-
macje dotyczące swojego życiorysu. 
Na ich podstawie opracowywane są  
biogramy.

•  monografia historyczna nt. dziejów 
Uniwersytetu od początków jego 
istnienia do czasów współczesnych 
(w przygotowaniu);

•  wspomnienia pracowników i studen-
tów UMCS z pierwszych lat funkcjo-
nowania Uczelni 1944–1955 (w przy-
gotowaniu). X

Wydawnictwa filateli-
styczno-promocyjne 
W porozumieniu z Pocztą Polską zo-
stały wydane okolicznościowe jubile-
uszowe karty pocztowe i znaczki (po  
dwa wzory). X

Rozmowy z Absolwentami
Od marca 2014 r. co dwa tygodnie na 
stronie www.umcs.pl w zakładce 70-le-
cie UMCS publikowane były fragmen-
ty książki Łukasza Marcińczaka Świat 
trzeba przekręcić. Rozmowy o impon-
derabiliach (Wydawnictwo Norberti-
num, Lublin 2013). X

22–23.10 Posiedzenie Konferencji 
Rektorów Uniwersytetów Polskich  
w UMCS. X

22.10 Nadanie tytułu doktora honoris 
causa prof. Adamowi Rotfeldowi. X

23.10 Uroczysta Inauguracja Roku 
Aka demickiego 2014/2015, połączona 
z koncertem Chóru Akademickiego im. 
J. Czerwińskiej i Orkiestry Trybuna-
łu Koronnego pod dyr. prof. U. Bobryk 
w ramach cyklu „Vivat UMCS, Vivat 
Lublin” (prawykonanie lubelskie).  X
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15.02
Premiera spektaklu Ekspedycja Mrożek 
w ACK UMCS „Chatka Żaka”. Koncep-
cja sztuki i reżyseria: Joanna Lewicka. 
Wystąpili: Przemysław Buksiński, Re-
migiusz Jankowski i Dariusz Jeż. Opra-
cowanie muzyczne: Łukasz Jemioła, ko-
stiumy: Marta „El Bruzda” Góźdź. X

25.02
„Fotograf z Auschwitz” – spotkanie 
z autorką książki/projekcja filmu Por-
trecista, które odbyło się w Sali Rady 
Wydziału Humanistycznego. X

26.02
Koncert „Mistrz i Uczniowie” w Sali 
Kameralnej Instytutu Muzyki UMCS, 
podczas którego wystąpiła prof. Gabrie-
la Klauza wraz ze studentami i  ab sol- 
 wentami. X

27.02
Wystawa „Komiks iberyjski (Półwysep 
w kadrach)”, zorganizowana w Centrum 
Języka Portugalskiego/Camões przez 
Instytut Cervantesa w Polsce i Muze-
um UMCS pod patronatem Rektora 
prof. Stanisława Michałowskiego. Wy-
stawę otworzył JE Ambasador Portuga-
lii w Polsce Maria Amélia Paiva.  X

27.02
Konferencja „Poświadczanie Kompeten-
cji Językowych w Akademickim Systemie 
Kształcenia”, zorganizowana na Wydzia-
le Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-
nej UMCS przez Zespół ds. Poświadcza-
nia Biegłości Językowej UMCS.  X

7.03
Wystawa „Najlepsze dyplomy Instytu-
tu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie 
2010–2013” w Galerii Labirynt. X

9.03
Koncert Debiutów Zespołu Tańca Lu-
dowego UMCS w Sali Widowiskowej 
ACK UMCS „Chatka Żaka”. X

11.03
 IV Wojewódzki Konkurs Piosenki Ro-
syjskiej, zorganizowany przez Instytut Fi-
lologii Słowiańskiej UMCS; udział w nim 
wzięło 50 uczniów z ponad 20 szkół z wo-
jewództwa lubelskiego. X

13.03
Konferencja „Wybitni okiem X Muzy”, 
zorganizowana przez Instytut Kulturo-
znawstwa UMCS. X

13.03 
Zbiórka żywności – dla Małego Księcia 
„Słodkie 70-lecie UMCS” – akcja cha-
rytatywna, zorganizowana przez Wy-
dział Filozofii i Socjologii UMCS w po-
rozumieniu z Zarządem Uczelnianym 
Samorządu Studentów, której głównym 
celem była zbiórka żywności długotermi-
nowej dla Hospicjum im. Małego Księ-
cia w Lublinie i zwiększenie aktywno-
ści społecznej wśród studentów.  X

17.03 
„Laboratorium językowe na UMCS – 
wczoraj i dziś” – wystawa zdjęć archi-
walnych, wycieczka do kabiny tłuma-
czeń oraz prezentacje różnorodnych 
oblicz pracy tłumacza pt. „W sądzie, 
w kinie czy w kabinie?”, zorganizowa-
na przez Instytut Germanistyki i Lin-
gwistyki Stosowanej UMCS. X

19.03
Koncert kameralny (solowe i kameral-
ne formy instrumentalne), zorganizo-
wany przez Zakład Pedagogiki Instru-
mentalnej UMCS w Sali Kameralnej 
Instytutu Muzyki UMCS.  X

19–20.03
Konferencja „Paragrafy w świecie spor-
tu”, zorganizowana przez Europejskie Sto-
warzyszenie Studentów Prawa ELSA. X

27.03
Konferencja „Myśl polityczna w do-
bie społeczeństwa informacyjnego.  

Wydarzenia
16.01
Koncert „Kolędy Świata”, który od-
był się w ACK UMCS „Chatka Żaka”; 
gospodarzem był Chór Akademicki  
UMCS. X

21.01
Koncert z cyklu „Bliżej żłóbka”, zor-
ganizowany w Parafii Rzymskokatoli-
ckiej Niepokalanego Serca Maryi i św. 
Franciszka z Asyżu w Lublinie. Wystą-
pili: Chór Instytutu Muzyki UMCS, 
Akademicki Chór Uniwersytetu Me-
dycznego, Chór Cordi Est z parafii św. 
Józefa Opiekuna Rodzin z Łęcznej, Mło-
dzieżowy Chór Carduelis z Poniatowej, 
Chór Cum Musica z Poniatowej. X

23.01
Koncert Mistrz i Uczniowie „Bez pa-
rasola”, zorganizowany w ACK, wystą-
pili: Piotr Selim oraz jego wychowanko-
wie z Wydziału Artystycznego UMCS: 
Aleksandra Dąbrowska, Magdalena Ce-
lińska, Katarzyna Wasilewska, Piotr Bo-
gutyn, Tomasz Piątek oraz członkowie 
Lubelskiej Federacji Bardów: Tomasz 
Deutryk i Krzysztof Nowak. X

26.01
Koncert „Power of Unity”, zorgani-
zowany w ACK UMCS „Chatka Żaka” 
przez Lubelskie Stowarzyszenie Gospel 
i Chatkę Żaka, partnerem było stowa-
rzyszenie „I am second”. X

4.02 
Uroczystość wręczenia tomu jubileu-
szowego prof. J. Mazurowi – Dyrek-
torowi CJKP UMCS, będącego pokło-
siem konferencji „70 lat współczesnej 
polszczyzny. Zjawiska, procesy, tenden-
cje” (2012). X

12–13.02
Konferencja „Canadians and the Envi-
ronment: Historical, Cultural and Li-
terature Perspective”, zorganizowana 
przez Pracownię Badań Kanadyjskich 
Instytutu Anglistyki UMCS. X
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Stan badań – metodologia – kate-
gorie myśli politycznej. Adapta-
cja i modernizacja”, zorganizowa-
na w 30. rocznicę powstania Zakładu 
Myśli Politycznej Wydziału Politologii  
UMCS. X

3–6.04
Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa „Przemiany w państwie i prawie”, 
zorganizowana przez Koło Naukowe Me-
diacji i Negocjacji oraz Koło Obrońców 
Dyscyplinarnych przy współpracy Sa-
morządu Doktorantów UMCS. X

6.04
Koncert Wielkopostny „Stabat Ma-
ter”, zorganizowany przez Wydział Ar-
tystyczny w kościele oo. Kapucynów na 
Poczekajce. Wystąpili m.in. Chór Insty-
tutu Muzyki UMCS oraz Orkiestra Try-
bunału Koronnego. X

7.04 
Koncert Kameralny w ramach XVIII 
Lubelskiego Forum Sztuki Współczes-
nej im. W. Lutosławskiego, któremu to-
warzyszyła wystawa grafiki Andrzeja 
Mosia z Instytutu Sztuk Pięknych. Wy-
darzenie zostało zorganizowane w Sali 
Kameralnej Instytutu Muzyki UMCS 
przez nasz Uniwersytet i Filharmonię 
im. H. Wieniawskiego w Lublinie. X

7.04 
Jak wykształcić dobrego nauczyciela 
języka obcego, czyli o historii praktyk 
metodycznych na UMCS – prezenta-
cja multimedialna oraz wymiana poglą-
dów studentów i nauczycieli nt. doświad-
czeń i spostrzeżeń z przeprowadzanych 
praktyk, zorganizowana przez Instytut 
Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej  
UMCS. X

Konferencja z cyklu „Polish for the 
Study of English” pn. „Visions and Re-
visions”, zorganizowana przez Zakład 
Literatury Angloirlandzkiej Instytutu 
Anglistyki UMCS. X

10–11.04
Konferencja „Współczesne media” 
zorganizowana pod hasłem „Medialny 
obraz świata” przez Wydział Politologii  
UMCS. X

23.04
Koncert „Powróćmy jak za dawnych 
lat” Tomasza Momota z Wydziału Ar-
tystycznego UMCS. W repertuarze zna-
lazły się „szlagiery” okresu dwudziesto-
lecia międzywojennego w autorskich 
aranżacjach. X

24–25.04
Konferencja „Między dialogiem 
a oporem obywatelskim”, zorgani-
zowana przez Zakład Socjologii Wsi 
i Miasta Wydziału Filozofii i Socjologii  
UMCS. X

24–25.04
Konferencja „Badania archeologicz-
ne w Polsce środkowowschodniej, za-
chodniej Białorusi i Ukrainie w roku 
2013”, zorganizowana w Muzeum Lubel-
skim przez Instytut Archeologii UMCS 
i Muzeum Lubelskie. X

25.04
Światowy Dzień Ziemi, Dzień Geogra-
fa na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej. X

1.05
Koncert z okazji 10. rocznicy przy-
stąpienia Polski do Unii Europej-
skiej „IX Symfonia L. van Beethove-
na”, zorganizowany przez Prezydenta 
Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka 
i Prorektora ds. Studenckich UMCS 
prof. Urszulę Bobryk na Placu Zam- 
kowym. X

9–10.05
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa „Coach, trener, doradca 
– zawodami XXI wieku”, zorganizo-
wana przez Wydział Filozofii i Socjolo-
gii UMCS, Wydział Zarządzania Uni-

wersytetu Łódzkiego i Wydział Podstaw 
Techniki Politechniki Lubelskiej. X

12–14.05
Wykłady prof. Ronalda Langackera 
(Kalifornia) z gramatyki kognityw-
nej, zorganizowane przez Zakład Języ-
ka Angielskiego UMCS. X

14.05
Kozienalia na sportowo, zorganizo-
wane przez Centrum Kultury Fizycz-
nej UMCS i Zarząd Uczelniany Samo-
rządu Studentów w obiektach CKF i na 
Wydziale Ekonomicznym. X

14–15.05
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Feminizm”, zorganizowana przez Za-
kład Ruchów Politycznych UMCS. X

15–16.05
Międzynarodowa konferencja na-
ukowa „Myśl filozoficzno-społeczna 
w  Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej”, 
zorganizowana przez Zakład Etyki Wy-
działu Filozofii i Socjologii UMCS. X

15–16.05
Międzynarodowa konferencja naukowa 
„Zasada legalizmu w procesie karnym”, 
zorganizowana przez Katedrę Postępowa-
nia Karnego UMCS w Nałęczowie. X

16–17.05 
Sympozjum „Prawo karne i polityka 
w państwie rzymskim”, zorganizowa-
ne na Wydziale Prawa i Administra-
cji z okazji jubileuszu UMCS i 70. uro-
dzin prof. M. Kuryłowicza przez Zakład 
Historii Starożytnej Instytutu Historii 
UMCS oraz Zakład Prawa  Rzymskiego 
 Wydzia łu Prawa i  Administracji  
UMCS. X

21.05
Koncert Mistrz i Uczniowie pt. „Mu-
zyczne szlagiery”, zorganizowany 

towarzyszące
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w ACK UMCS „Chatka Żaka”. Wystą-
piła prof. Elwira Śliwkiewicz-Cisak i jej 
wychowankowie.  X

29.05
Wielki Piknik Naukowy dla dzieci, zor-
ganizowany na Wydziale Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej UMCS przez 
Uniwersytet Dziecięcy UMCS, które-
go gościem był gen. Mirosław Herma-
szewski.  X

29–31.05 
56. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa 
Konstytucyjnego, zorganizowany przez 
Katedrę Prawa Konstytucyjnego UMCS, 
poświęcony 25-leciu transformacji ustro-
jowej w Polsce i w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej. X

5–6.06
Sympozjum rzeźby i ceramiki, zorga-
nizowane przez Zakład Rzeźby i Cera-
miki Instytutu Sztuk Pięknych UMCS.
 X

11–12.06
Konferencja „Współczesne wyzwania kre-
atywności”, zorganizowana przez Wydział 
Filozofii i Socjologii UMCS oraz Wydział 
Pedagogiki i Psychologii UMCS. X

13.06 
Koncert autorski literacko-muzyczny 
absolwenta UMCS Wojciecha Rybi-
ckiego pt. „Muzyczne nastroje”, zor-
ganizowany w Domu Kultury LSM. X

14.06
Koncert muzyki jazzowej – wspólny wy-
stęp absolwentów Wydziału Artystycz-
nego (kierunku jazz i muzyka estrado-
wa) oraz ich profesorów w Inkubatorze 
Medialno-Artystycznym. X

14–18.06
Wystawa „Absolwentów rocznik 1984”, 
przygotowana przez artystów – absol-
wentów Instytutu Wychowania Arty-
stycznego UMCS w 30. rocznicę ukoń-
czenia studiów.  X

16–17.06
Konferencja „Polska i Unia Europejska 
wobec wyzwań współczesnego świata”, 

połączona z debatą „Szkolnictwo wyż-
sze w Polsce w procesie integracji euro-
pejskiej”, zorganizowana przez Zakład 
Stosunków Międzynarodowych UMCS 
i Lubelski Oddział PAN. X

17.06
Koncert „Absolwenci Instytutu Mu-
zyki UMCS – animatorami szkolne-
go ruchu chóralnego w regionie lubel-
skim”, zorganizowany w Auli Centrum 
Kongresowego Uniwersytetu Przyrodni-
czego. X

22–24.06
Konferencja „Jan Karski. Misja kom-
pletna”, zorganizowana w Jeszywas 
Chachmej Lublin i na Zamku Lubel-
skim z okazji 100. rocznicy urodzin Jana 
Karskiego, w trakcie której wręczono 
„Orły Karskiego”. X

29.06
Koncert Oratoryjno-Organowy „20 lat 
potrójnych organów w kościele na Pocze-
kajce”, zorganizowany przez Zakład Mu-
zyki Organowej, Sakralnej i Improwizacji 
UMCS oraz Parafię Niepokalanego Serca 
Maryi i św. Franciszka w Lublinie. X

27.07 
XI Biesiada Archeologiczna w Masło-
męczu, zorganizowana na terenie Wio-
ski Gotów. X

11–13.09
Konferencja „Social and Political Move-
ments, Leaers, Education and Com-
munication. Challenges and Expec-
tations in the Ade of Globalization”, 
zorganizowana przez Wydział Politologii 
UMCS. X

16–18.09
Konferencja „Zwischen Orten, Zeiten und 
Sprachen. Zum Transitorischen in der Li-
teratur”, zorganizowana przez Zakład Li-
teraturoznawstwa Germańskiego, Zakład 
Współczesnej Literatury Niemieckojęzycz-
nej i Komparatystyki Instytutu Germani-
styki i Lingwistyki Stosowanej UMCS. X

17.09
Uroczysta Ogólnopolska Inauguracja 
Programu Lane’a Kirklanda na UMCS, 
będąca częścią Kursu Orientacyjno-Przy-

gotowawczego dla Stypendystów Progra-
mu Kirklanda, mającego na celu przygoto-
wanie kulturowe i językowe stypendystów 
do rocznego pobytu w  Polsce.  X

18–20.09
Konferencja „Sacrum w kulturze trady-
cyjnej i współczesnej”, zorganizowana 
przez Zarząd Główny Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego, Oddział PTL 
w Lublinie, Zakład Kultury Polskiej In-
stytutu Kulturoznawstwa UMCS, Muze-
um Wsi Lubelskiej, Muzeum Lubelskie, 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych oraz KUL. X

22–23.09
Konferencja „Language Skills: Working 
with Text and around Text”, zorganizo-
wana przez Instytut Anglistyki UMCS 
i Katolicki Uniwersytet Lubelski. X

23.09
III Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Wychowanie ku wartościom. Na-
uczyciel-wychowawca wobec kryzysu 
moralnego współczesnego świata”, zor-
ganizowana przez Zakład Etyki UMCS 
oraz Bursy Szkolne nr 2 i nr 3 w  Lublinie.
 X

25–26.09
Konferencja „Doświadczenia z polityką 
publiczną”, zorganizowana przez Zakład 
Socjologii Wsi i Miasta UMCS. X

25–26.09
Konferencja „Ryzyko i analiza ryzyka 
jako kategorie badawcze współczesnych 
stosunków międzynarodowych”, zor-
ganizowana przez Zakład Stosunków 
Międzynarodowych UMCS. X

20–21.10
Konferencja „Ciało, strój, biżuteria 
w kontekście przemian kulturowych, 
społecznych i politycznych XIX wie-
ku”, zorganizowana przez Wydział Ar-
tystyczny UMCS. X

22.10 
Wykład prof. Jana Gehla „Jak tworzyć 
miasto przyjazne ludziom?", zorganizo-
wany przez Urząd Miasta Lublin w Auli 
Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji UMCS. X

http://portal.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,2994,xi-biesiada-archeologiczna-w-maslomeczu,7540.chtm?token=879302253b19c82dd41a03e39c7d471a
http://portal.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,2994,xi-biesiada-archeologiczna-w-maslomeczu,7540.chtm?token=879302253b19c82dd41a03e39c7d471a




Skorzystaj z przywilejów jakie daje Ci Karta:

• Zniżki na studia podyplomowe, warsztaty, kursy i szkolenia
• Rabaty nawet do 50% u Partnerów Programu Absolwent UMCS
• Dostęp do zbiorów Biblioteki Głównej UMCS 
• Wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego Absolwentów
• Zniżki na ofertę kulturalną i sportową Uniwersytetu
• Możliwość uczestnictwa w projektach i wydarzeniach dla Absolwentów

Dołącz do nas! @Absolwenci_UMCS

/Program.Absolwent.UMCS

Więcej na: www.umcs.pl/absolwent

Posiadasz Dyplom UMCS?
Zapisz się do Programu i odbierz Kartę Absolwenta UMCS
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