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Marzec
1 marca 2005 roku upłynęło 

5 lat od utworzenia Kolegium 
UMCS w Biłgoraju. Jubileusz 
5-lecia to doskonała okazja do 
przybliżenia dotychczasowej 
działalności jedynej państwowej 
uczelni w Biłgoraju. Z pytaniem 
„Jak doszło do tego, że Biłgoraj 
stał się miastem akademickim”? 
zwracam się do Dyrektora 
Kolegium UMCS mgr Zygmunta 
Dechnika.
Z.Dechnik: Pomysł utworzenia 
wyższej uczelni w Biłgoraju 
zrodził się w maju 1999r. 
na  z j e źdz i e  abso lwentów 
istniejącego przed laty Liceum 
Pedagogicznego. Absolwenci – 
w tym naukowcy UMCS  i osoby 
pełniące kierownicze funkcje 
samorządowe w powiec ie 
biłgorajskim – doszli  do 
przekonania, iż utworzenie 
uniwersy te tu  s tworzyłoby 
historyczną szansę kształcenia 
wyższego  d la  mie j scowej 
młodzieży. Wkrótce okazało 
się, że koncepcja powstania 
uczelni w Biłgoraju wtopiła 
się w strategię UMCS, którego 
władze postanowiły obudować 
jednostkę macierzystą ośrodkami 
zamiejscowymi w postaci 
kolegiów licencjackich.
T.Książek: Za każdą inicja-
tywą szczególnie społeczną 
kryją się konkretni ludzie 
wykonawcy, realizatorzy, 
kogo Pan by wyróżnił? 
Z.Dechnik: To prawda bez ludzi 
nie da się niczego zrealizować 
nawet najszczytniejszej idei. 

We wrześniu 1999 roku  
„grupa inicjatywna” w składzie: 
Starosta Biłgorajski  inż. 
Czesław Małyszek, Burmistrz 
M i a s t a  m g r  i n ż .  S t e f a n 
Oleszczak, Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Dyrektor LO im. 
ONZ mgr Marian Klecha i ja 
jako Przewodniczący Rady 
Powiatu zwróciła się do JM 
Rektora UMCS prof. dr hab. 
Mariana Harasimiuka z prośbą 
o utworzenie w Biłgoraju filii
Uniwersytetu Marii Curie - 
Skłodowskiej. Władze UMCS 
odpowiedziały pozytywnie na 

5 lat Kolegium UMCS w Biłgoraju
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list intencyjny biłgorajskich samorządowców. 
W  grudniu 1999 roku Senat Akademicki podjął 
uchwałę o kierunkach kształcenia w Kolegium 
UMCS w Biłgoraju w roku akad. 2000/2001, 
natomiast 1 marca 2000r. Uchwałą nr  XIX-5.2/200 
oficjalnie powołane zostało Kolegium Licencjackie
UMCS w Biłgoraju.W ten sposób Biłgoraj dołączył 
do prestiżowego kręgu miast akademickich. 
T.Książek: Nowa uczelnia musiała oczywiście 
posiadać odpowiednią bazę materialną. Jaka 
ona jest dzisiaj?
Z.Dechnik: 6 czerwcu 2000 roku Starostowie 
imieniu powiatu podpisali akt notarialny 
darowizny nieruchomości dawnego internatu LO 
im ONZ. przy ul. „Wira” Bartoszewskiego 10 na 
rzecz UMCS w Lublinie. Dziś po czterech latach, 
niezbędnym remoncie, modernizacji kolegium 
dysponuje profesjonalną bazą materialną, 
w skład której wchodzą: 9 sal wykładowych,  2 
aule konferencyjno-wykładowe, 3 pracownie 
komputerowo – internetowe; studenci Kolegium 
mają bezpłatny, nieograniczony dostęp do internetu 
w ramach zajęć fakultatywnych, pomieszczenia 
administracyjne w tym Biuro Obsługi Studenta, 
które udziela szczegółowych informacji dotyczących 
oferty edukacyjnej, toku studiów oraz pośredniczy 
w kontaktach miedzy Kolegium, a uczelnią 
macierzystą w Lublinie. biblioteka z księgozbiorem 
liczącym ponad 3.000 woluminów , czytelnia, 
świetlica, barek, siłownia, sauna, dom studencki 
z 60 miejscami w 2-,3- i 4-osobowych segmentach 
(z kuchni i łazienką) lub wyremontowanych 
pokojach 3- i 4-osobowych. Ponadto na pozyskanym 
od powiatu terenie planujemy budowę nowych boisk 
sportowych, z których korzystać będą także dzieci 
i młodzież z pobliskich osiedli. Generalnie dzięki 
powstaniu Kolegium poprawiła się estetyka tej 
części miasta – zbudowane zostały nowe chodniki, 
parkingi, ogrodzenie i zieleńce.
T.Książek:  Jakie  k ierunki  s tudiów 
proponuje powstałe przede wszystkim 
z myślą o miejscowej młodzieży biłgorajskie 
Kolegium?
Z.Dechnik: Aktualnie na 3-letnich studiach 
zawodowych kształci się blisko 500 osób. Biłgorajscy 
studenci są pełnoprawnymi studentami UMCS, 
którzy po uzyskaniu dyplomu mogą bez egzaminów 
kontynuować naukę na 2-letnich uzupełniających 
studiach magisterskich na uniwersytecie 
macierzystym w Lublinie. Oferta Kolegium obejmuje 
następujące kierunki studiów:
• kulturoznawstwo (studia dzienne)
• matematyka z informatyką (studia 

wieczorowe)
• filologia polska z logopedią (studia

zaoczne)
• historia (studia zaoczne)

Dotychczas mury biłgorajskiej uczelni 
opuściło ponad 300 absolwentów. W latach 2000 
– 2003 organizowaliśmy także studia podyplomowe 

z zakresu zarządzania szkołą, zastosowań 
informatyki i nauczania przyrody. Swoje 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe podniosło
na tych studiach ponad 100 nauczycieli i wielu 
dyrektorów szkół z całego regionu.
T.Książek: Co poza podstawową działalnością 
naukową i dydaktyczną uczelnia proponuje 
swoim studentom?
Z.Dechnik: Statutową misją Kolegium jest 
stymulowanie rozwoju nauki, kultury  i gospodarki 
oraz kształcenie studentów w zakresie określonej 
gałęzi wiedzy wraz  z rozwijaniem  w nich 
umiejętności samodzielnego myślenia i twórczego 
działania .  Ponadto  ucze lnia  podejmuje 
szereg inicjatyw służących realizacji zadań 
kulturotwórczych. Dotychczas zorganizowano wiele 
konferencji i warsztatów naukowych, koncertów 
i wystaw oraz przedsięwzięć kulturalnych 
i promocyjnych, także dla młodzieży szkolnej. 
Nauczyciele akademiccy z Kolegium patronują lub 
biorą czynny udział w imprezach realizowanych przez 
biłgorajskie szkoły ponadgimnazjalne np. W lutym 
2005 roku powstała Studencka KluboGaleria TUBA. 
Jest to miejsce, w którym biłgorajscy studenci mają 
możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań, 
prowadzenia nieskrępowanej  wypowiedzi 
artystycznej i realizacji intelektualnych potrzeb. 
Organizowane przez studencki ośrodek imprezy 
zawsze mają charakter otwarty dla społeczeństwa 
lokalnego. Inny  przykład. Wspólnie z DPS dla 
Kombatantów doprowadziliśmy w grudniu 2002 
roku do powstania filii Lubelskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
T.Książek: W materiałach promocyjnych 
Kolegium wyczytałem motto autorstwa 
K.Koźniewskiego „Nie przechodzi do historii 
dzieło,  które nie angażuje się silnie we 
współczesnym autorowi czasie” – proszę je 
uzasadnić.

Z.Dechnik: Powyższe motto od początku 
przyświeca akcji na rzecz rozwoju uniwersytetu 
w Biłgoraju. Wszystkie apele i prośby o pomoc 
pierwszej państwowej uczelni w mieście spotkały 
(i spotykają) się z bardzo pozytywnym odzewem. 
Kolegium w dużej mierze rozwija się dzięki 
zaangażowan i ofiarności miejscowej społeczności,
przede wszystkim przedstawicieli samorządów i  
lokalnego biznesu. Lista Darczyńców Kolegium jest 
bardzo długa. Nie sposób wymienić wszystkie firmy,
instytucje i osoby prywatne, które udzieliły placówce 
wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego
lub merytorycznego. Korzystając z tej okazji składam 
serdeczne podziękowania za materialne i finansowe
wsparcie, zwłaszcza członkom Społecznej Rady 
Patronackiej na czele z Przewodniczącym Panem 
Januszem Palikotem.

Dziękuję za rozmowę
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Zbrodnia sowieckiego totalitaryzmu. 
Katyń - w 65 rocznicę

Katyń zajmuje szczególne miejsce w naszej 
pamięci narodowej. Jest to wyjątkowo bolesna rana 
na zbiorowej pamięci Polaków. Przez dziesięciolecia 
mord katyński był tematem zakazanym. 
Makabryczna tajemnica lasku katyńskiego stała się 
fragmentem całego pasma zbrodni stalinowskich. 
Polscy jeńcy wojenni nie zginęli w walce ale zostali 
bestialsko zamordowani przez funkcjonariuszy 
NKWD. 

W trybach stalinowskiej machiny ludobójstwa 
znalazło śmierć kilkanaście tysięcy oficerów
polskich oraz setki tysięcy polaków na bezkresnych 
obszarach zesłania. Mimo że upływa 65 lat jej 
popełnienia ciągle zbrodnia katyńska nie jest 
do końca wyjaśniona ciągle nie ma wskazanych 
winnych, ciągle nie ma skruchy i żalu, ciągle 
nie mówi się o niej pełnej prawdy, bo czyż nie 
fałszowaniem historii trzeba nazwać stanowisko 
Rosji, która nie chce uznać tej zbrodni za 
ludobójstwo? Rosja nie chce też przekazać Polsce 
akt prowadzonego i umorzonego przez siebie 
śledztwa. Tłumaczy to tym, że są tajne, a zbrodnie 
ludobójstwa katyńskiego traktuje jak pospolity 
mord, który uległ przedawnieniu.

W dniu 11 marca 2005 roku w Muzeum 

Ziemi Bi łgorajskie j  w Biłgoraju odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy. Zbrodnia 
sowieckiego totalitaryzmu. Katyń - w 65 
rocznicę.  Zorganizowana wystawa, przypomina 
i upamiętnia zbrodnię katyńską. Jest lekcją 
historii upamiętniającą niezwykle ważne i jakże 
tragiczne wydarzenie z czasów II wojny światowej. 
W lekcji tej uczestniczyły władze samorządowe, 
kombatanci, historycy, społeczność lokalna, media. 
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej wystawą tą wzbogaca 
i uzupełnia wiedzę historyczną, która do niedawna 
była okryta zasłoną milczenia. 

Fot 12, 13,  Wystawa „Katyń - w 65 rocznicę”
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„Biłgorajskie mediacje”
Ministerstwo Sprawiedliwości, Polskie Centrum 

Mediacji wystosowało zaproszenie skierowane do 
społeczności Ziemi Biłgorajskiej, w tym  instytucji 
pozarządowych, samorządów, stowarzyszeń, 
parafii katolickich, jednostek organizacyjnych
starostwa do udziału w pilotażowym programie 
„Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej”. 
Zadaniem programu pilotażowego będzie m.in. 
przeprowadzenie konferencji naprawczych, które 
są rozwiniętą formą mediacji. Według ustaleń 
podjętych w Ministerstwie Sprawiedliwości będzie 
realizowany w Warszawie oraz Biłgoraju i obejmie 
swym zakresem pomoc w sprawach dotyczących 
nieletnich i przestępstw drogowych. Udział 
Biłgoraja w tym programie (jedyna wytypowana 
miejscowość w Polsce) daje szanse promocji 
w zakresie wprowadzenia nowatorskich form 
zapobiegania przestępczości i sprzyja resocjalizacji. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w Ministerstwie 
Sprawiedliwości i udziałem w sesji „Rok 2005 
Rokiem Sprawiedliwości Naprawczej” w dniu 22 
lutego 2005r. Drugie spotkanie dla 20 osobowej 
grupy biłgorajskiej miało już charakter roboczy 
a odbyło się 3 marca także w Warszawie. Program 
realizowany będzie przez okres jednego roku 
a zaowocuje m.in. wyszkoleniem grupy mediatorów 
biłgorajskich.

Wspólnymi siłami
Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych i Ogólnokształcących, p. Mieczysława 
Króla, Prezesa Klubu Karate Fudokan p. Henryka 
Borsuka doszło do zrealizowania pomysłu 
wykorzystania istniejącego przy basenie ZSBiO 
patia i zorganizowanie w tym miejscu dobrze 
wyposażonej siłowni. Federacja Karate pozyskała 
sponsora w osobie p. Krzysztofa Skiby, właściciela 
firmy „Bulding”, która wykonała dużą część robót
budowlanych Starostwo Biłgorajskie przekazało 
100 tys. zł na modernizację dachu zaplecza 
socjalnego pływalni. Szkoła natomiast zakupiła 
niezbędne wyposażenie siłowni o wartości 30 

Fot 14, 15  Nowootwarta siłownia w ZSBiO
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tys. zł. Dnia 15 marca 2005 roku z udziałem 
zarządu Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz 
pozostałych współpartycypantów, oficjalnie oddano
do użytku tak potrzebną i nowoczesną siłownie. 
Korzystają z niej przede wszystkim uczniowie 
ZSBiO, członkowie klubu Fudokan, zawodniczki 
BKS „Szóstka” a także niezrzeszeni.

XXXI sesja II Kadencji Rady Powiatu 
w Biłgoraju odbyła się 30 marca 
2005 roku we Auli Kolegium UMCS 
w Biłgoraju.

Na zaproszenie przewodniczącego rady pana 
Franciszka Piętaka gośćmi specjalnymi sesji byli. 
Pan Henryk Makarewicz – Marszałek Województwa 
Lubelskiego, pani Renata Dobrzał Drzewiecka 
v-ce Wojewoda Lubelski, pan Krzysztof Hetman 
Dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego, Pan Andrzej Kowalik Dyrektor 
Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału 
Lubelskiego. Obecność marszałka w Biłgoraju 
była okazją do wizytacji budowanych pawilonów 
szpitalnych szczególnie pod kątem wyposażenia 
w stosowny sprzęt medyczny. Ponadto w trakcie 
sesji marszałek Henryk Makarewicz przekazywał 
najnowsze informacje dotyczące koncepcji 
rozwoju województwa do 2020 roku. Dyrektor 
Hetman informował o możliwości uzyskania 
środków finansowych w roku 2005 i na dalsze

lata w ramach programu ZPORR. Natomiast 
Dyrektor NFZ Oddział Lubelski oraz Pani v-ce 
Wojewoda Renata Domżał Drzewiecka dzielili się 
swoimi doświadczeniami dotyczącymi problemów 
związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia 
w świetle obowiązujących przepisów, w kontekście 
sytuacji biłgorajskiego ZOZ-u. Ponadto rada podjęła 
trzy uchwały regulujące stawki wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, dodatku 
mieszkaniowego i funduszu nagród. Podjęto także 
osiem uchwał przyjmujących pomoc finansową
od gmin na wspólną realizację zadań głównie 
w drogownictwie.

Fot 17 XXI Sesja II Kadencji Rady Powiatu

Fot 16  XXI Sesja II Kadencji Rady Powiatu 
- wizyta Marszałka w nowym szpitalu




