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esja sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, która odbyła się w dniach 3–
–6 grudnia 2013 r., rozpoczęła się w niecodzienny sposób.
Jej pierwszy dzień był poświęcony pamięci Profesora Tomasza
Mikockiego (1954–2007), wybitnego archeologa klasycz-
nego i wieloletniego dyrektora IA UW, co związane było 

z ceremonią nadania imienia Profesora Muzeum Regio-
nalnemu w Kozienicach, jego rodzinnym mieście (Ryc. 1).
Właściwą uroczystość poprzedziła przedpołudniowa sesja
naukowa w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, podczas
której swoje wystąpienia przedstawiali najbliżsi współpra-
cownicy i uczniowie Profesora (Ryc. 2). W przerwie obrad
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Ryc. 1. Muzeum Re-
gionalne w Kozieni-
cach im. Prof. Toma-
sza Mikockiego (fot.
S. Lenarczyk).

Ryc. 2. Sesja poświę-
cona Prof. Tomaszo-
wi Mikockiemu (fot.
M. bogacki).



delegacja IA UW oraz inni uczestnicy konferencji złożyli
kwiaty na grobie Profesora na miejscowym cmentarzu.

Główna część uroczystości odbyła się po południu
w muzeum, przy udziale przedstawicieli władz kozienic-
kich: zastępczyni burmistrza – Małgorzaty bebelskiej, sta-
rosty powiatu kozienickiego – Janusza Stąpóra oraz prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach – Mariusza
Prawdy, a także rodziny Profesora, dyrekcji IA UW oraz
koleżanek i kolegów z Instytutu. o Profesorze Mikockim,
jego osiągnięciach i zasługach dla polskiej archeologii
mówili: dyrektor IA UW – prof. Wojciech Nowakowski
oraz dr Monika Rekowska. Kilka słów o bardziej prywat-
nym charakterze dodała siostra Profesora Mikockiego, Ewa
Jarosz. Po odczytaniu uchwały o nadaniu muzeum Jego
imienia, mgr Julia Mikocka i Antoni Mikocki, dzieci Pro-

fesora, odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą patronowi
(Ryc. 3).

W trakcie uroczystości podpisano umowę pomię-
dzy IA UW a Gminą Kozienice, dotyczącą współpracy ba-
dawczo-dydaktycznej, m.in. planowanych badań archeo-
logicznych tego regionu, a w muzeum otwarto wystawę
„Palmyra – oaza wyobraźni” (kurator: mgr Marcin Wagner).
Na koniec spotkania dyrektor IA UW, prof. Wojciech
Nowakowski, zaprezentował książkę wydaną ku czci
Profesora Mikockiego (Et in Arcadia ego. Studia memoriae
professoris Thomae Mikocki dicata, pod redakcją W. Do-
browolskiego i T. Płóciennika, Warszawa 2013), którą wrę-
czył Krzysztofowi Reczce, dyrektorowi muzeum, oraz
przedstawicielom władz miasta i powiatu, reprezentowa-
nym przez Małgorzatę bebelską i Janusza Stąpóra (Ryc. 4).
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Ryc. 3. odsłonięcie pamiątkowej tablicy (od lewej: Wojciech Nowakowski, Antoni Mikocki, Julia Mikocka, Małgorzata bebelska) 
(fot. M. bogacki).
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Ryc. 4. ceremonia w muzeum (na pierwszym planie, od lewej: Elwira Kozłowska, Wojciech Nowakowski, Małgorzata bebelska, Józef
Grzegorz Małaśnicki, Janusz Stąpór, Tomasz Płóciennik, Tomasz Derda) (fot. M. bogacki).

Laudatio na okoliczność nadania Muzeum w Kozienicach imienia Tomasza Mikockiego 
w dniu 3 grudnia 2013

Szanowni Państwo, Dostojni Goście, Panie Starosto, Koleżanki i Koledzy.
Jako jedna z pierwszych magistrantek i pierwsza doktorantka Profesora Mikockiego, z tremą, ale 

z wielką radością przyjęłam na siebie zaszczyt wygłoszenia kilku słów na temat mojego Mistrza i Przyjaciela.
Profesor Tomasz Mikocki, bohater dzisiejszej uroczystości, był nietuzinkowym człowiekiem, otwartym,
odważnym i samodzielnym w sądach. łączył w sobie przymioty znakomitego naukowca, doskonałego 
organizatora i dobrego dydaktyka. był tytanem pracy, a jednocześnie wrażliwym na piękno estetą i wielkim
miłośnikiem życia. Nie sposób w kilku zdaniach przedstawić tak złożonej i barwnej postaci, a zatem po-
dzielę się z Państwem tylko garścią faktów i refleksji.

od początku swojej drogi naukowej Tomasz Mikocki związany był z Uniwersytetem Warszawskim.
Własnemu intelektowi, ogromnej pracowitości, szerokim horyzontom badawczym, znajomości języków
obcych zawdzięczał dynamiczną karierę uniwersytecką. Podwójne magisterium – z archeologii i historii
sztuki, doktorat, habilitacja w ciągu dziewięciu lat, to wszystko doprowadziło Go do otrzymania nominacji
profesorskiej w wieku zaledwie czterdziestu czterech lat. Kształcił się pod opieką i naukowym przewodnic-
twem Profesor Anny Sadurskiej, która wraz z zespołem młodych współpracowników zainicjowała badania
nad historią polskiego miłośnictwa antyku. Tomasz Mikocki bardzo te badania rozwinął, a niejednokrotnie
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nadawał im całkiem nowy wymiar. Antyk stanowił dlań bowiem symboliczny język integralności europej-
skiej i polskiej kultury. Przedmiotem Jego badań były również zagadnienia związane z ikonografią i rzeźbą
rzymską, których szybko stał się wybitnym specjalistą, o europejskiej renomie.

Po studiach w Polsce doświadczenie zawodowe zdobywał zagranicą – we Francji, Szwajcarii,
Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Niemczech, jako beneficjent stypendiów naukowych przyznawanych
przez najrozmaitsze instytucje. Kształcił się u boku najwybitniejszych przedstawicieli archeologii 
klasycznej, by przywołać nazwiska takich osób jak Hans Jücker, Filippo coarelli, Jean-Pierre Darmond,
Edmond Frézouls, czy Henning Wrede. Kontakty z badaczami niemieckimi, szwajcarskimi i włoskimi oraz
wysoka merytoryczna ocena Jego naukowej działalności leżały u podstaw trwałej współpracy z Niemieckim
Instytutem Archeologicznym, uniwersytetami: w Kolonii i Humboldta w berlinie, a także z organizacją
zrzeszającą badaczy zajmujących się publikowaniem antycznych sarkofagów, z siedzibą w Marburgu 
(Die antiken Sarkophagreliefs). W trakcie swojej krótkiej, ale bardzo intensywniej kariery naukowej 
napisał kilkaset publikacji naukowych (w tym kilka książek, również w językach obcych). 

był również archeologiem czynnym terenowo – uczestniczył w wykopaliskach w bułgarii, na cyprze,
we Francji i w Szwajcarii, kierował (wraz z Thomasem Fischerem) wykopaliskami w Haus bürgel w Niem-
czech. Prowadził samodzielnie badania na miejscu zniszczonej rezydencji rodu von Rose w Dylewie.
Wreszcie – last but not least – był inicjatorem aktywności Polskiej Misji Archeologicznej w Ptolemais, 
w Libii, której pracami kierował od 2001 r. aż do swojej przedwczesnej śmierci. Mimo trudności w pozy-
skiwaniu środków finansowych, raz lub dwa razy do roku organizował kampanie wykopaliskowe. Zarówno
sposób prowadzenia badań (z szerokim zastosowaniem niezwykle wówczas nowatorskich nieinwazyjnych
metod prospekcji terenu), jak i szybko publikowane rezultaty (odkryta willa rzymska, dekorowana mozaika-
mi i malowidłami) zasłużyły na natychmiastowe uznanie, tak ze strony innych zagranicznych misji archeo-
logicznych, jak i władz libijskich.

Jako znakomity organizator dał się poznać zwłaszcza w okresie, kiedy był dyrektorem Instytutu
Archeologii (1991–2002). Jego zasługi są znane wszystkim pracownikom. Doceniamy je na co dzień,
wchodząc do historycznego budynku Szkoły Głównej, obecnej siedziby Instytutu Archeologii, o który wal-
czył z determinacją i uporem od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. był także architektem zmian 
w strukturze i programie nauczania Instytutu Archeologii, który w trudnych dla Polski czasach przełomu
przekształcił się w jeden z największych, nie tylko w Polsce, ośrodków akademickich tej specjalności. 
W ciągu 11 lat – czyli tylu, ile sprawował funkcję dyrektora, otworzył Instytut Archeologii na nowe 
specjalności. Z jednej strony wyszedł daleko poza tradycyjny obszar zainteresowań (ograniczony wcześniej
do Polski, świata śródziemnomorskiego i bliskiego Wschodu), włączając weń kultury Ameryki Prekolum-
bijskiej i Azji środkowej. Z drugiej zaś strony, rozumiejąc wagę badań interdyscyplinarnych w naukach
humanistycznych i znaczenie ich różnorodności, poszerzył program studiów o antropologię i bioarcheolo-
gię, inwestował także w rozwój dyscyplin pokrewnych archeologii, jak papirologia, epigrafika, czy tradycja
i recepcja antyku w kulturze polskiej i europejskiej. Znajomość systemów edukacji akademickiej, zdobyta
dzięki własnym doświadczeniom w Europie, pozwoliła Mu na przeprowadzenie gruntownej reformy 
programu studiów. Doceniając znaczenie aktywności publikacyjnej, wznowił wydawanie czasopisma 
Światowit (którego był redaktorem), działalność wydawniczą Instytutu Archeologii poszerzył także o serię
monograficznych suplementów oraz podręczników.

od 1992 r. do swojej śmierci pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Klasycznej, w latach
1992–1996 współkierował (wraz z prof. Jerzym Axerem) ośrodkiem badań nad Tradycją Antyku (od
2012 r. przekształcony w Wydział UW Artes Liberales), w latach 2002–2003 był także kierownikiem
Krajowego ośrodka badań i Dokumentacji Zabytków (dziś Narodowy Instytut Dziedzictwa).

Na koniec chciałabym podzielić się z Państwem swoimi osobistymi doświadczeniami kontaktu 
z Profesorem, który był moim nauczycielem i mentorem. Profesor był oddanym swojej pracy dydaktykiem.
Jako człowiek niezwykle otwarty i bezpośredni łatwo nawiązywał kontakt ze studentami. Wybitnie inteli-
gentny, dowcipny, bywał nieco dosadny w wytykaniu błędów, ale wymagając dużo od siebie, miał prawo
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wymagać tyle samo również od innych. Tomek umiał bowiem stwarzać perspektywy i umożliwiał ich reali-
zację. Rozmowy i dyskusje naukowe z Nim prowadzone zawsze stanowiły inspirację, a przede wszystkim
zarażały pasją. Sam doskonale potrafił wcielać w życie zasadę: „mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił”, 
i uczył tego innych. Gdy dyskutował lub wyjaśniał jakiś problem, miał w zwyczaju kończyć swoją wypowiedź
słowami „chyba, że się mylę”, ale raczej nigdy w to nie wierzył, co więcej – najczęściej rzeczywiście miał rację.
Do końca swojego życia otaczał się młodymi ludźmi, dla których stanowił wzór badacza i naukowca.
Wiedzą to ci, którzy byli przez niego angażowani w różne inicjatywy badawcze – zarówno wykopaliskowe,
jak i przedsięwzięcia o bardziej teoretycznym charakterze. 

Swym współpracownikom pozostawił realizację rozpoczętych projektów, w tym zwłaszcza doty-
czące ostatniego swego dzieła – polskiej Ptolemais w libijskiej cyrenajce. Nie zdążył opublikować książki,
nad którą pracował w ciągu ostatnich lat – Starożytne marmury i „antyczne ogrody”. Polskie poszukiwania
europejskiej tożsamości narodowej. Pozostawił jednak uczniów, którzy „zarażeni” głęboką wiarą w żywot-
ność i wagę tradycji antycznej w budowaniu naszej, polskiej i europejskiej tożsamości, kontynuują badania
nad kolekcjonerstwem sztuki antycznej, świadectwami podróżników i artystów, historią archeologii.
Niestety, śmierć nie pozwoliła Mu także dokończyć monografii Adolfa Wildta, którego zespół rzeźb odkrył
na miejscu zniszczonego pałacu w Dylewie. 

„Na trawniku stała i debatowała grupa młodych ludzi i jeden niewysoki mężczyzna o siwych, 
krótko przyciętych włosach, energiczny, ubrany w dżinsy, koszulę i skórzaną kamizelkę, z którą – jak się 
później okazało – nie rozstawał się prawie nigdy […] Przyjaciele nazywali go Miki, co było przeróbką jego 
nazwiska”.

W tym opisie (zaczerpniętym z książki Sebastiana Miernickiego, Pan Samochodzik i Bractwa
Rycerskie, 2007, której akcja toczy się m.in. podczas wykopalisk w Dylewie) łatwo można rozpoznać postać
Tomka – zawsze aktywnego, otoczonego młodymi ludźmi, w których inwestował swój czas i swoją wiedzę,
archeologa, menadżera, kozieniczanina z urodzenia, Europejczyka z dokonań, nieprzeciętnego człowieka 
o wyrazistej osobowości. Takim zostanie na zawsze w naszej pamięci.

Monika Rekowska


