
TADEUSZ POKLEWSKI-KOZIEŁŁ
(1932-2015)

Tadeusz Szczepan Poklewski-Koziełł, herbu własnego, uro-
dził się 16 stycznia 1932 r. w średniej wielkości majątku ziem-
skim Kostyki nad rzeką Serwecz, w woj. wileńskim. Ojciec Pro-
fesora Tadeusz Poklewski-Koziełł pochodził ze znanego rodu na 
Wileńszczyźnie, Matka zaś z ziemiańskiego rodu Niezabytow-
skich. Ojciec, uczestnik wojen z bolszewikami (1917-1921), był 
oficerem rezerwy.  Został zmobilizowany 3 września 1939 r. do 
Wilna. Uczestniczył w obronie miasta przed Armią Czerwoną, 
później wycofał się do Grodna, następnie został internowany 
na Litwie, skąd uciekł. Matkę z pięciorgiem dzieci (Profesor 
miał trzy starsze siostry i młodszego brata) ogarnęli bolszewi-
cy. W październiku 1939 r. ukryła się w Wilnie, dokąd wrócił 
także ojciec. Rodzina pozostawała razem do początku okupacji 
niemieckiej w czerwcu 1941 r. Wówczas ojciec otrzymał rozkaz 
budowy siatki AK w dawnym powiecie wilejskim. Pojechał do 

majątku i tam – jako dowódca rejonu AK – zginął z rąk Gestapo w więzieniu Wilejce w lipcu 
1942 r. Rodzina przetrwała w Wilnie do 1945 r., do czasu ewakuacji do Łodzi. 

Tadeusz Szczepan Poklewski-Koziełł ukończył szkołę powszechną w Wilnie i tam też 
na kompletach tajnego nauczania rozpoczął naukę w gimnazjum. Jesienią 1945 r. nastąpiła 
ewakuacja do Polski. Nastąpił trudny i dramatyczny czas wyjazdu z Wilna i parotygodnio-
wej podróży do Łodzi przez Kowno, wypalone Prusy Wschodnie, Toruń i Poznań. Rodzina 
zamieszkała w Aleksandrowie Łódzkim, w fatalnych warunkach. Pieniędzy nie było, je-
dzenie pochodziło z paczek unrowskich, lecz mimo tego wszystkie dzieci poszły natych-
miast do łódzkich gimnazjów i na świeżo utworzony Uniwersytet Łódzki. Profesor trafił do  
XV Państwowego Gimnazjum i Liceum w Łodzi pod opiekę Aleksandra i Jadwigi Kappe-
sów, których wspominał i o których  pamiętał często odwiedzając ich groby. Nauka szła Mu 
bardzo trudno, co jak wielokrotnie opowiadał, warunkowały dwie przyczyny. Pierwsza, to 
fakt, iż program  w wileńskich szkołach i na kompletach tajnego nauczania był ułomny i Pro-
fesor miał w wielu przedmiotach duże braki wiedzy, zaś drugą przyczyną był fakt ciężkiego 
zranienia w głowę w lipcu 1944 r, podczas bezpośrednich działań wojennych. W rezultacie 
siedmioletni wówczas chłopiec stracił lewe oko, a prawe zostało zagrożone. Ogólny fatalny 
stan fizyczny, zwłaszcza zaś stan wzroku spowodowały, że mała matura i promocja do liceum 
w 1947 r. wisiały na włosku. W jej zdobyciu pomogli mu właśnie nauczyciele i korepetyto-
rzy-druhowie z XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy. 

Maturę Tadeusz Poklewski zdał w maju 1949 r., następnie wstąpił na Uniwersytet Łódz-
ki, najpierw na historię sztuki, jednakże po likwidacji tego kierunku, rozpoczął studia na 
prehistorii, które pod kierunkiem prof. dr. Konrada Jażdżewskiego, swego Mistrza, ukończył 
w czerwcu 1953 r. z dyplomem mgra filozofii w zakresie prehistorii. 

Doktorat nauk humanistycznych uzyskał w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN, 
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31 stycznia 1961 r., na podstawie rozprawy Misy brązowe z XI, XII i XIII wieku, napisanej 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Konrada Jażdżewskiego. Habilitację otrzymał 16 grudnia 1975 r. 
z zakresu nauk humanistycznych w Instytucie  Historii Kultury Materialnej PAN w Warsza-
wie, na podstawie rozprawy Spicymierska włość grodowa w średniowieczu. Obraz gospodar-
czy, zaś tytuł profesora nauk technicznych uzyskał 28 lutego 1995 r. z rąk Prezydenta Lecha 
Wałęsy, po przewodzie na Politechnice Wrocławskiej.

Pracę naukową, traktowaną jako zawód, rozpoczął  już na I roku studiów, 1 lutego 1950 r., 
w Kierownictwie Badań nad Początkami Państwa Polskiego, z przydziałem do kierownictwa 
prac wykopaliskowych w Łęczycy; początkowo jako praktykant, później jako asystent. Od 
1 stycznia 1954 r. przejęty wraz z Kierownictwem Badań przez Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN), zatrudniony był kolejno 
na stanowisku asystenta,  starszego asystenta, adiunkta (1956), docenta (1976) i profesora 
(1995 do emerytury). W latach 1954-1979 miał przydział do Stacji Archeologicznej w Łę-
czycy. Następnie, do 1992 r., kierował Pracownią Badań Architektury Murowanej. W latach 
1992-2000 był kierownikiem Oddziału Łódzkiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. 
Z dniem 31 grudnia 2002 r. odszedł na emeryturę. Z Instytutem pozostał jednak nadal zwią-
zany stosunkiem pracy, kierując od 2000 r. aż  do śmierci 26 września 2015 r. Zespołem Ra-
towniczych Badań Autostradowych jako Pełnomocnik Dyrektora IAE PAN do spraw szcze-
gólnych. Przepracował w jednej instytucji 65 lat. 

Jednocześnie Tadeusz Poklewski-Koziełł w ciągu dwóch kadencji był członkiem Rady 
Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, w strukturach Mini-
sterstwa Kultury był członkiem Rady do spraw Dziedzictwa Archeologicznego i członkiem 
Rady Naukowej Ośrodka Dziedzictwa Archeologicznego. W latach 1980-1990 był człon-
kiem Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych do spraw ochrony i konserwacji zabytków. 
W ramach tej grupy przez dziesięć lat prowadził konsultacje na Łotwie i Bułgarii. Systema-
tycznie konsultował  naukowo liczne badania w Polsce i we Francji.

Z ramienia Generalnego Konserwatora Zabytków RP przez cztery lata przewodniczył 
Radzie Programowej do Spraw Rekonserwacji Archikolegiaty romańskiej w Tumie pod Łę-
czycą (1996-1999). W latach 80. i 90. XX w., był przez piętnaście lat rzeczoznawcą Ministra 
Kultury i Sztuki w zakresie konserwacji zabytków. 

Całe doświadczenie zawodowe nabył w tej samej placówce naukowej i wśród tych samych 
ludzi. Swoim Mistrzom profesorom: archeologowi Konradowi Jażdżewskiemu, historykowi 
średniowiecza i historiografowi Henrykowi Serejskiemu oraz historykowi sztuki René Cro-
zetowi, dyrektorowi CESCM na uniwersytecie w Poitiers zawdzięczał wychowanie w plura-
lizmie metodologicznym i badawczym. Tę wiedzę starał się zaszczepić swoim uczniom. Wy-
kształcił dwóch doktorów, Marię Żemigałę i Jerzego Maika, brał udział w przewodach dok-
torskich, habilitacyjnych  i przewodzie profesorskim.  Uczestniczył w formowaniu licznych 
archeologów w Polsce i we Francji. Takimi szkołami, które prowadził, były wykopaliska 
w Bolesławcu nad Prosną i w Dąbrównie na Mazurach. Studenckie praktyki wykopaliskowe 
odbywali u niego między innymi późniejsi profesorowie Kazimierz Godłowski i Bolesław 
Ginter z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Andrzej Nowakowski z Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika, Magdalena Blombergowa i Marian Głosek z Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczególnym miejscem kształcenia były wykopaliska w Dracy we Francji, na których 
pod opieką trzech Polaków (Andrzeja Nadolskiego, Andrzeja Abramowicza, Tadeusza Po-
klewskiego) uformowały się dwa pokolenia francuskich archeologów średniowiecza, a mię-
dzy innymi Jean-Marie Pesez, François Piponnier, Jean-Michel Poisson, Jean-Claude Hélas.
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Podczas badań zamku w Bolesławcu nad Prosną (1972-1979) utworzył zespół z którym 
faktycznie przeprowadził wszystkie późniejsze wykopaliska. W zespole uczestniczyli: Alina 
Wierstakow, Emilia Wtorkiewicz-Marosik, Jerzy Maik oraz Maria Żemigała. 

Profesor Tadeusz Szczepan Poklewski-Koziełł, archeolog i mediewista, zajmował się ba-
daniem dziejów średniowiecznej i nowożytnej Europy. Zainteresowania Profesora obejmo-
wały: architekturę i sztukę romańską, studia nad budownictwem, sztukę sakralną i początki 
Kościoła w Polsce,  historię wsi średniowiecznej i nowożytnej, dzieje miast, zamki i forty-
fikacje, historię pracy ludzkiej i jej organizacji. Samodzielnie prowadził wieloletnie badania 
terenowe zamków w Kaliszu, Bolesławcu, Koźminie, Lutomiersku i Petit Koenigsbourg we 
Francji, miast średniowiecznych i nowożytnych w Kaliszu, Dąbrównie, Łęczycy i Przedbo-
rzu, średniowiecznych wsi pod Uniejowem. 

Uczestniczył w dużych badaniach średniowiecznego zespołu osadniczego wraz z kole-
giatą romańską w Tumie pod Łęczycą, następnie w kompleksowych badaniach klasztoru 
cystersów w Sulejowie, w kompleksowych badaniach na Grodach Czerwieńskich, w bada-
niach cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Lutomiersku pod Łodzią oraz wielolet-
nich badaniach wsi opuszczonych we Francji (szczególnie Dracy w Burgundii). Konsulto-
wał liczne archeologiczne badania wykopaliskowe w Polsce, we Francji, w Bułgarii i na 
Łotwie. Uczestniczył w licznych kongresach, kolokwiach i sympozjach naukowych w Pol-
sce i za granicą (Anglia, Belgia, Białoruś, Dania, Francja, Litwa, Szwajcaria). Jest autorem 
trzech ekspozycji terenowych odkopanych reliktów architektury średniowiecznej, w Bole-
sławcu nad Prosną (utrwalona ruina zamku wraz z muzeum, zagospodarowanie otoczenia), 
w Kaliszu (relikt zamku królewskiego i baszta artyleryjska w murach miejskich) oraz wsi  
z XIV w., Dracy we Francji (zabudowa wsi wraz z informacją turystyczną). W swoim dorob-
ku ma także zrealizowane cztery projekty wystaw muzealnych: w Bolesławcu nad Prosną, 
Dąbrównie, Kępnie, Łęczycy. 

Profesor Tadeusz Poklewski-Koziełł jest autorem 260 publikacji naukowych w językach 
polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim, w tym kilku książek: Misy brą-
zowe z XII i XIII w. (1961), Spicymierska włość grodowa w Średniowieczu. Obraz gospo-
darczy (1975), Średniowieczne zamki między Prosną a Pilicą (1992), Rubież Prosny i Bary-
czy 1333-1401. Fortyfikacje stałe (1994), Studia o zamkach średniowiecznych (2012).  Jest 
także współautorem wydawnictw źródłowych: Cmentarzysko z XI w. w Lutomiersku pod 
Łodzią (1959), Łęczyckie opactwo Panny Marii w świetle badań z lat 1954-56 (1960), Łę-
czyca wczesnośredniowieczna (t. I-III), (1966-2003), Archeologie du village déserté (1970), 
Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1800 
roku (2013).  Redagował  i był współautorem monograficznych opracowań wyników badań 
zamków w Polsce: Zamki środkowopolskie. Besiekiery, Lutomiersk, „Dom stary” w Łęczycy 
(1977), Zamki środkowopolskie. Bolesławiec nad Prosną  (1982), Zamek w Koźminie. Dzieje 
budowlane (1994), Zamek w Koźminie. Źródła (1995). Był redaktorem rocznika „Fasciculi 
Archaeologiae Historicae”, tomów od VI do XX (1994-2007), zredagował 35 tomów serii 
„Acta Archaeologica Lodziensia”.

Odrębnym zagadnieniem w praktyce badawczej Tadeusza Poklewskiego-Koziełł są stu-
dia mediewistyczne nad dokumentem i kronikami średniowiecznymi. Zajmował się w nich 
słownictwem kastellologicznym i znaczeniem terminów w niektórych dokumentach średnio-
wiecznych i nowożytnych. Studiował również katalogi biskupów krakowskich. Szczególnie 
interesowały go dokumenty i kroniki odnoszące się do dziejów Kościoła w Polsce i zagad-
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nień obrządku słowiańskiego, a zwłaszcza do początków Kościoła w Łęczycy,  z drugiej zaś 
strony do początków budownictwa zamkowego w Polsce, przede wszystkim za Kazimierza 
Wielkiego. Oprócz licznych artykułów polskich i obcojęzycznych, jest On autorem popu-
larnonaukowej publikacji hagiograficznej Święty Brunon-Bonifacy. Życie, męczeństwo, kult, 
Ełk 2000.

W swoich badaniach był zawsze świadomy potrzeby prowadzenia badań polidyscypli-
narnych. W zakresie studiów nad architekturą współpracował między innymi z Zygmuntem 
Świechowskim, Zdzisławem Tomaszewskim, Andrzejem Tomaszewskim, Marią Brykow-
ską, Lechem Kłosiewiczem, Antonim Kąsinowskim, Henrykiem Jaworowskim, Januszem 
Nekandą-Trepką i Jarosławem Widawskim. 

W zakresie szeroko pojętych badań przyrodniczych współpracował z zoologami, Kazi-
mierzem Krysiakiem, Krzysztofem Świeżyńskim, Henrykiem Jakubowskim oraz geografa-
mi. Jego szczególnym przyjacielem Tadeuszem Krzemińskim, także z Zygmuntem Maksy-
miukiem, Tadeuszem Klatką, Barbarą Manikowską oraz Pawłem Marosikiem, dendrologiem 
Tomaszem Ważnym, palinologiem Krystyną Milecką oraz T. Goslarem z Poznańskiego La-
boratorium Radiowęglowego. 

W zakresie badania technik budowlanych współpracował przede wszystkim z Ryszardem 
Pełą, Bożeną Rudnicką i Zofią Czyszek.

Intensywna praca naukowa nie wyczerpywała zainteresowań Profesora, od najmłodszych 
lat czynnego w ruchu harcerskim. Uczestniczył także w społecznych działaniach naukowo-
organizacyjnych w ramach licznych krajowych i lokalnych stowarzyszeń naukowych. I tak 
od 1967 r. był członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, w którym uczestniczył sta-
le w pracach wydawniczych. Do Polskiego Towarzystwa Archeologicznego a później Ar-
cheologicznego i Numizmatycznego należał od czasów studiów. Pełnił tam kolejno funkcje 
prezesa sekcji archeologicznej, potem prezesa Oddziału w Łodzi,  przez siedemnaście lat 
prezesa Sądu Koleżeńskiego, a w latach 1984-1987 wiceprezesa Zarządu Głównego. W 1991 r. 
wstąpił do Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

W 1981 r. powstało Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków; Tadeusz Poklewski-
Koziełł był w nim, między innymi, członkiem pierwszego Zarządu Głównego, przewodni-
czącym Głównej Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Kwalifikacyjnej. Od 1982 r. był 
członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich, pracując w zarządzie sekcji ochrony środo-
wiska kulturowego.

Od 1977 r. był członkiem Oddziału Łęczyckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego, 
w którym uczestniczył w organizowaniu konferencji naukowych i w pracach redakcyjnych. 
Był także członkiem-założycielem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które powstało 
w 1987 r. Do 1999 r. przewodniczył w nim Komisji Rewizyjnej. Przez dziesięć lat zasiadał 
we władzach stowarzyszenia „Patria Polonorum”, afiliowanego przy organizacji „Europa 
Nostra”, w którym to stowarzyszeniu reprezentował Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 
Za granicą, w Académie de Dijon, był przez ponad trzydzieści lat członkiem korespondentem 
i przez dziesięć lat członkiem Association des Châteaux-Forts w Strasbourgu.

Honorowym członkostwem obdarzyło Profesora Tadeusza Poklewskiego-Koziełł Łódz-
kie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, a także Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk (2002), które szczególnie wiele Mu zawdzięcza. 

Profesor wielokrotnie powtarzał:  „Nie oczekuję zaszczytów, nigdy w życiu nie otrzy-
małem nagrody naukowej. Mam natomiast ordery i odznaczenia państwowe oraz honorowe 
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odznaczenia harcerskie i społeczne. To mnie ogromnie satysfakcjonuje, ale nie hamuje”. 
Za działalność naukową na rzecz Małych Ojczyzn dwa samorządy lokalne miast:  Bole-

sławca nad Prosną (1979) i Łęczycy (2001) nadały Profesorowi Honorowe Obywatelstwo. 
Uhonorowany też został  Krzyżem Oficerskim (2012) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2003), a także odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi (1991), za pracę 
naukową, Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977), za służbę harcerską, Medalem 40-lecia PRL 
(1984), za pracę społeczną, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995), za działalność 
społeczną w Łęczycy, „Gloria Artis”, brązowym (2005), za ochronę zabytków, Odznaką 
1000-lecia (1966), za osiągnięcia badawcze, tytułem Zasłużonego Działacza Kultury (1976), 
za osiągnięcia badawcze, oraz dwukrotnie Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami (1980) 
za osiągnięcia badawcze i ochronę zabytków. Ważnymi dla Profesora wyróżnieniami były 
również inne dowody szacunku dla jego różnorakiej działalności: Honorowa Odznaka Miasta 
Łodzi (1963), za służbę harcerską, Odznaka za Zasługi dla Województwa Kaliskiego (1979), 
(za Jego zasługi naukowo-badawcze), Złoty krzyż za Zasługi dla ZHP (1970) za służbę har-
cerską, Medal 25-lecia Instytutu Historii Kultury materialnej PAN (1953), za pracę naukową, 
Medal 50-lecia Instytutu Archeologii Etnologii PAN (1978), za pracę naukową i inne.

Minęło sześćdziesiąt siedem lat aktywnego życia naukowego i społecznego profesora 
Tadeusza Szczepana Poklewskiego-Koziełł. Trzeba wiedzieć, że było to życie człowieka 
ułomnego (przez ostatnie kilkanaście lat prawie niewidzącego). Ta ułomność nigdy go nie 
załamała. Powtarzał zawsze „Nie ma złych i dobrych wyborów, są tylko wybory trafne i nie-
trafne. Miałem szczęście, że zawsze podejmowałem trafne decyzje dotyczące mojego życia. 
I żadnej nie żałuję”.

Profesor dr hab. Tadeusz Szczepan Poklewski-Koziełł, herbu własnego zmarł 26 wrze-
śnia 2015 r. Przeżył ponad 83 lata.

              Maria Żemigała


