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          Profesor dr hab. Andrzej Kokowski urodził się 15 maja 1953 

roku w Złotowie (woj. wielkopolskie), studia ukończył w Katedrze 

Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej w 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1977 roku, 

broniąc pracę Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego w Kruszy 

Zamkowej, stanowisko 13. W tym samym roku podjął pracę na 

etacie asystenta stażysty w Zakładzie Archeologii Polski 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracuje 

do dnia dzisiejszego. W 1983 roku obronił w UMCS pracę 

doktorską Stosunki kulturowe na Lubelszczyźnie od II wieku p.n.e. do schyłku starożytności (w 

okresie przedrzymskim i wpływów rzymskich), a w 1996 roku habilitował się przed Radą 

Wydziału Historycznego UAM na podstawie książki Grupa masłomęcka: z badań nad 

przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim W 1998 roku otrzymał stanowisko 

profesora nadzwyczajnego UMCS, w 2000 roku tytuł profesorski, a w 2005 roku tytuł 

profesora zwyczajnego. Od 1997 roku kieruje Katedrą Archeologii UMCS, która uzyskała w 

2003 roku status Instytutu. 

          Od 1977 roku prowadzi samodzielne prace wykopaliskowe na Lubelszczyźnie, z 

których najistotniejsze są badania na cmentarzyskach z młodszego okresu rzymskiego w 

Masłomęczu (1978-2002), Gródku nad Bugiem (z przerwami od 1984 roku) i w Moroczynie 

(1987). W latach 1988-1990 oraz 1996 roku prowadził również wykopaliska kompleksu 

osadniczego kultury przeworskiej w Drążgowie.  

          W latach 1991-1992 był stypendystą bońskiej Fundacji im A. von Humboldta, pracując 

w Monachium pod opieką prof. dra Volkera Bierbrauera i prof. dra Joachima Wernera. 

Ponowne, trzymiesięczne, stypendium tej Fundacji, otrzymał w okresie od listopada 1996 do 

stycznia 1997, i zrealizował je na Uniwersytetach w Monachium i Marburgu oraz w Römisch-

Germanische Kommission des Deutschen Archaeologischen Instituts we Frankfurcie nad 

Menem. Także trzymiesięczne stypendium przyznał mu Herder Institut z Marburga, a 

jednomiesięczne stypendia zagraniczne Illerup-Projekt z Århus w Danii, Stiftung Schleswig-

Holsteinische Landesmuseen oraz ponownie Römisch-Germanische Kommission des DAI. 

Wielokrotnie otrzymywał stypendia kongresowe i na krótkie pobyty naukowe w Niemczech, 

Francji, Włoszech, Danii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, San Marino, Austrii i 

Hiszpanii. 

          Brał udział w zagranicznych wykopaliskach: pięciokrotnie we Francji (1979-1980, 

1987-1989 St. Germaine d’Esteuil), w Anglii (1978 Crickley Hils) i w Niemczech (1992 

Mardorf). 

          Uczestniczył czynnie w ponad 50 konferencjach międzynarodowych, w tym 40 poza 

granicami kraju. Był współorganizatorem i organizatorem sześciu takich konferencji i 

współredaktorem publikacji ich materiałów. 

          Kierował dwoma grantami Komitetu Badań Naukowych, trzema grantami 

interdyscyplinarnymi Prorektora do Spraw Nauki i Badań Naukowych UMCS; uczestniczył 

też i uczestniczy nadal w kilku projektach międzynarodowych. W latach 1990-1995 



zrealizował projekt Schätze der Ostgoten, który zakończył się wielką wystawą archeologiczną 

w zamku w miejscowości Bevern w Dolnej Saksonii w Niemczech. Oparta ona została w 

zdecydowanej większości na efektach wykopalisk prowadzonych przez Profesora 

Kokowskiego w Kotlinie Hrubieszowskiej. Była to pierwsza wspólna wystawa w dziejach 

archeologii polskiej i niemieckiej, tematycznie związana z okresem rzymskim; później 

wielokrotnie pokazywana w różnych muzeach w Polsce.  

          W latach 1997-2003 kierował projektem Die Vandalen-die Könige-die Eliten-die 

Krieger-die Handwerker, który zakończył się wielką wystawą pod patronatem Prezydenta 

Niemiec Johannesa Raua i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego 

ponownie w Bevern w Dolnej Saksonii. Wystawa pokazana została w 2004 roku w 

Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie pod tytułem Wandalowie – strażnicy 

bursztynowego szlaku, jako pierwsza w dziejach polskiego muzealnictwa wystawa pod 

patronatem dwóch prezydentów. W latach 2005-2010 kierował projektem Polnische und 

deutsche Interesse für die Archäologie Südrusslands und des Kaukasus bis zum Ausbruch der 

Oktoberrevolution, którego rezultaty pod postacią wystawy Das silberne Pferd – na srebrnym 

koniu prezentowany był w Bevern, Berlinie (Pergamonmuseum) i w Hrubieszowie. 

          Od 1998 roku uczestniczy w największym skandynawskim projekcie Illerup Projekt, a 

także Corpus der Römischen Funde imEuropäischen Barbaricum. 

          W dorobku Profesora Kokowskiego znajdują się 392 publikacje naukowe, w tym 16 

książek i 9 mniejszych odrębnych publikacji oraz 230 artykułów publicystycznych i 21 

autoryzowanych wywiadów.  

          Profesor Kokowski był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową nagrodami JM 

Rektora UMCS, a w 1990 roku nagrodą II stopnia Ministra Edukacji Narodowej. W 2005 i 

 2007 roku otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2000 roku 

otrzymał za badania nad Gotami Złotą Łopatę – najbardziej prestiżową nagrodę polskiej 

archeologii, a w 2003 roku za badania nad okresem rzymskim w Europie Nagrodę im. 

Ryszarda Wołągiewicza Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. W uznaniu 

dorobku naukowego, jak również wkładu do procesu pojednania polsko-niemieckiego, został 

powołany w czerwcu 1997 roku na członka-korespondenta Deutschen Archäologischen 

Instituts. Jest również laureatem Lauru Konserwatorskiego w 2004 roku. Za osiągnięcia w 

popularyzacji archeologii otrzymał w 1992 roku nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego, 

przyznawaną przez SNAP. W 2000 roku nagrodzony został honorowym tytułem Ambasadora 

Województwa Lubelskiego i otrzymał Nagrodę 600-lecia Miasta Hrubieszowa i nagrodę 

naukową Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Został doceniony m.in. złotą i srebrną 

odznaką Za Opiekę nad Zabytkami. W 2011 roku został Honorowym Obywatelem Miasta 

Złotowa. Odznaczony też Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej; medalami Zasłużony dla Województwa 

Lubelskiego, Zasłużony dla Powiatu Hrubieszowskiego. 

          W 1993 roku został powołany do Grona Rzeczoznawców Ministra Kultury i Sztuki, 

aktualnie Ministra Kultury. Jest członkiem Komisji Okresu Przedrzymskiego i Rzymskiego 

Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Rady 

Naukowej Uniwersytetu w Hradec Kralove w Czechach. 
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