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7 października 2006 roku w Dworku Kościuszków 
w Lublinie, odbyło się III Walne Zebranie Człon-
ków Stowarzyszenia Absolwentów UMCS, na którym 
przyjęto sprawozdanie Zarządu i wybrano nowe wła-
dze. Była to część ofi cjalna zjazdu.

Druga, mniej ofi cjalna – to piknik, coroczne miej-
sce spotkań absolwentów i władz uczelni. Tradycyjnie 
odbyło się ono przed dworkiem, w pięknym otocze-
niu Ogrodu Botanicznego. Jesienna pogoda dopisa-
ła. Rozstawiono stoły, a serwowane potrawy z grilla 
jak i „beka” piwa nęciły zapachem. Piknik rozpoczę-
to polonezem, który poprowadził JM Rektor UMCS 
prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński, zaproszony do 
tańca przez członkinię Zespołu Pieśni i Tańca UMCS 
z grupy tzw. „oldboyów”. Barwny korowód tancerzy 
– absolwentów, w strojach ludowych i można powie-
dzieć całkiem cywilnych, przemierzył ogrodowe alej-
ki w najbliższym otoczeniu dworku. Do wspaniałych 
występów członków „starszej grupy wiekowej” zespo-
łu, coroczni uczestnicy spotkań, już przywykli. Pozo-
staje nam pozazdrościć wszystkim tancerzom kondy-
cji i młodzieńczego temperamentu.

Dalej wszystko potoczyłoby się tradycyjnie, gdy-
by nie nowa formuła pikniku. Od tego roku przyjęto 
zasadę, że na każdym z nich będą się mogły zapre-
zentować poszczególne wydziały bądź kierunki Uni-
wersytetu. Pozwoli to absolwentom poznać obecną 
strukturę macierzystej uczelni, posłuchać nowinek, 
a wszystko to będzie sprzyjać integracji. Tak więc każ-
dy piknik ma posiadać swój „temat wiodący”. 

Gospodarzami tegorocznego spotkania, trochę 
z racji niedawnego jubileuszu 60. lecia Instytutu (gru-
dzień 2005 r.), byli archeolodzy. Prowadzący to spot-
kanie – prof. dr hab. Andrzej Kokowski dyrektor In-
stytutu Archeologii, musiał odpowiedzieć na wiele, 
czasami kłopotliwych pytań: Skąd wiadomo gdzie ko-
pać? Czy będąc abstynentem można być archeologiem? 
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– to tylko niektóre z nich. Na wszystkie odpowiadał 
chętnie i wyczerpująco. Wspominał swoje – absol-
wenta Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
– pierwsze spotkanie się z lubelską archeologią i „kul-
turą wschodu”. Opowiadał o prowadzonych przez sie-
bie wykopaliskach. Poruszał sprawy naukowe jak i te 
całkiem zwykłe, towarzyszące prowadzonym pracom 
terenowym. Mówił o przeżyciach jakich dostarczali 
mu zawsze pomysłowi i chętni do „zabaw” studenci 
archeologii. Z wieloma z nich wiąże go do dzisiaj przy-
jaźń. Wspominał o niezwykłej życzliwości, serdeczno-
ści i gościnności z jaką spotkał się tu na wschodnich 
terenach Polski, ze strony miejscowej ludności, a także 
władz lokalnych. Życzliwość i głębokie zaintereso-
wanie swoimi poczynaniami, odczuwał szczególnie 
w Masłomęczu – miejscowości na ziemi hrubieszow-
skiej, gdzie prowadził badania przez 25 sezonów. 

Dla uczestników spotkania, prof. dr hab. A. Ko-
kowski przygotował quiz na temat lubelskiej arche-
ologii. Pytania były trudne i należało wykazać się 
rzetelną wiedzą. Chętnych do udziału w konkursie 
musiano wyłonić w przeróżny sposób, nie zawsze byli 
to ochotnicy … Pytania dotyczyły różnych „dziedzin 
archeologii”. Między innymi spraw kadrowych Insty-
tutu Archeologii, czy sensacyjnego odkrycia w miej-
scowości Hrebenne podczas prowadzonych tam prac 
przedinwestycyjnych, starożytnego falsyfi katu tetra-
drachmy Filipa II Macedońskiego.

Nie było zwyciężonych i pokonanych. Dla wszyst-
kich uczestników, również tych, którym się nie po-
wiodło, prof. A. Kokowski przygotował cenne nagrody. 
Były to wydawnictwa i gadżety Instytutu Archeologii. 
Sposób prowadzenia części archeologicznej bardzo 
podobał się zebranym absolwentom. Słuchacze po-
dziękowali prowadzącemu gromkimi oklaskami. 

Piknik uświetnili studenci archeologii i uczniowie 
szkół średnich zrzeszeni w Zespole Tańca Dawnego 
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Crinale, który powstał przy Kole Naukowym Studen-
tów Archeologii. Młodzież ubrana w stroje średnio-
wieczne zaprezentowała tańce z tej epoki oraz rene-
sansowe, barokowe i folkowe (żydowskie, szkockie, 
bretońskie i irlandzkie). Występ podobał się tak bar-
dzo, że uczestnicy pikniku zapragnęli nauczyć się cho-
ciaż kilku kroków. W kółeczku powolutku, z różnym 
powodzeniem ćwiczono pod okiem tancerzy. Pomy-
słodawczyni, założycielka, choreograf i mózg zespołu, 

studentka III roku archeologii p. Judyta Nowakowska 
podjęła się nauki tańca JM Rektora UMCS. 

Potem przyszła kolej na wspólne zdjęcie wszystkich 
uczestników biesiady. Długo bawiono się przy muzyce z 
płyt oraz prowadzono rozmowy przy stołach, zawiera-
jąc nowe znajomości z kolegami z innych wydziałów.

Następny piknik absolwenta odbędzie się jesienią 
2007 roku. Do Stowarzyszenia należy 5 absolwentów 
archeologii. 
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