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* * *

Nauczyciele Lubelszczyzny

W setną rocznicę powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego ukazała się 
praca Jerzego Doroszewskiego pt. Słownik biograficzny Związku Nauczycielstwa 

Polskiego na Lubelszczyźnie, czym doskonale wpisała się we wcześniejsze inicjatywy 
leksykalne w Lublinie i całym regionie lubelskim. Mam tu na myśli Słownik biogra
ficzny miasta Lublina4, a także opracowanie Andrzeja Wawryniuka Leksykon miejsco
wości powiatu chełmskiego5 oraz Krzysztofa Kornackiego Międzyrzec w życiorysy wpi
sany. Słownik biograficzny6. Wymienione publikacje słownikowe stanowią doskonałą 
lekturę w pełniejszym zrozumieniu dziejów miast i miejscowości w regionie, a także 
wartościową pomoc w edukacji historycznej.

Słownik biograficzny Związku Nauczycielstwa Polskiego przypomina sylwetki 
zasłużonych pedagogów i nauczycieli Lubelszczyzny w różnych okresach dziejo
wych. A przez szkoły lubelskie i placówki oświatowe przewinęło się wielu ludzi wy
bitnych. Słownik w układzie alfabetycznym przywołuje 419 sylwetek nauczycieli i 
aktywistów oświatowych z całego regionu. Wydaje się ze wszech miar zasadne 
„ograniczenie się do niemal encyklopedycznej rejestracji faktów z życia oraz działal
ności poszczególnych osób. Unikano wszelkich ocen i uogólnień, szerszych opisów, a 
także interpretacji wydarzeń" (s. 10). Ujęte w Słowniku osoby i ich uhonorowanie, jako 
niepowtarzalnych indywidualności i zasług położonych w rozwój szkolnictwa i 
oświaty w regionie, a także kształtowania profilu Związku Nauczycielstwa Polkiego, 
są najlepszym pomnikiem wyrażającym szacunek dla ich pracy i zasług.

Każdy z przytoczonych biogramów posiada odwołanie do literatury i źródeł 
archiwalnych. Słownik ukazał się dzięki licznej rzeszy autorów poszczególnych bio
gramów i niestrudzonej pracy redaktora. Jej wydanie było możliwe dzięki finanso
wemu wsparciu Zarządu Okręgu ZNP w Lublinie. Wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania i opublikowania Słownika należą się słowa uznania i podziękowania. 
Słownik został wydany bardzo starannie i estetycznie, a korzystanie z niego ułatwia 
spis treści, swoisty indeks nazwisk.
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