


Andrzej Mikołajczyk (1948—1991) 
16 stycznia 1991 r. odszedł od nas nagle w pełni sił 
twórczych, z bogatym programem działania na przy-
szłość, pełen pomysłów i optymizmu — tuż przed 
profesorską  nominacją. 

Doc. dr hab. Andrzej Mikołajczyk urodził się 
w Zgierzu 20 marca 1948 r. W drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych studiował w Łodzi archeologię. Niez-
wykle uzdolniony, pełen zapału, szybko wyrósł na 
jedną z czołowych postaci ówczesnego burzliwego 
życia studenckiego w Łodzi oraz znakomitego działa-
cza ruchu kół naukowych studentów archeologii 
w Polsce. 

Poznanie świata stało się Jego wielką pasją, linią 
wiodącą życia. Nie tylko studencka wyprawa do 
Afryki,  międzynarodowe ekspedycje archeologiczne, 
czy wakacyjne „wypady" za granicę, ale również 
wyprawy po Polsce, po „naszych Mazurach" poch-
łaniały Go bez reszty. Takim był zawsze, takim 
zapewne pamiętać Go będą najbliżsi. Do tego okresu 
swego życia najczęściej wracał. 

Temat pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem 
prof.  dr. Andrzeja Nadolskiego Elementy  uzbrojenia  na 
polskich  i pomorskich monetach w XI  i XII  wieku 
ukierunkował i skonkretyzował Jego naukowe zain-
teresowania. Dokonał wyboru — poświęcił się numiz-
matyce. 

Już w 1976 r. obronił rozprawę doktorską pt. 
Ceramika  datowana  skarbami monet z XIV—XVIII  w. 
z terenu ziem polskich. 

Po śmierci prof.  dr. Konrada Jażdżewskiego 
— 1 marca 1979 r. został dyrektorem Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego,  jako godny kon-
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tynuator dzieła naszego wspólnego Wielkiego Mistrza. 
W dwa lata później obronił w Instytucie Historii 
Kultury Materialnej PAN w Warszawie pracę habilita-
cyjną Obieg pieniężny w Polsce  Środkowej  w wiekach 
XVI—XVIII. 

Dorobek naukowy Andrzeja Mikołajczyka jest ogro-
mny -— 377 najróżniejszych prac naukowych i popula-
rno-naukowych, w tym kilka pozycji książkowych 
drukowanych w kraju i zagranicą. Kolejne książki 
oczekują na wydanie, nie wszystkie zdołał napisać. 

Stał się najwybitniejszym polskim specjalistą z za-
kresu numizmatyki nowożytnej. 

Powszechnie mówiono o Nim — tytan pracy. To 
prawda, ale mimo ogromu pracy i obowiązków 
zawodowych, które sam sobie zwykle narzucał, było 
w Jego życiu miejsce dla rodziny, przyjaciół, muzyki 
jazzowej, czy zwykły uśmiech dla jamnika. Twórcza 
atmosfera  Jego domu rodzinnego „na Chełmach" 
w Zgierzu, jak i mieszkanie w „łódzkim Manhattanie" 
udzielała się jego bywalcom. 

Był inicjatorem utworzonego w 1981 r. Międzymuze-
alnego Kolegium Numizmatycznego, które przyczyniło 
się do integracji tego środowiska i realizacji wielu 
ciekawych inicjatyw. Pisał o nich jeszcze niedawno na 
łamach „Muzealnictwa". 

W ostatnich latach szerzej zaangażował się w pro-
blematykę ogólnomuzealną. Również z Jego inicjatywy 
powstał Związek Muzeów w Polsce, którego został 
przewodniczącym. 

Już od 1968 r. żywo reagował na wydarzenia 
polityczne zachodzące w Polsce. W roku 1990 został 
wybrany do Rady Miejskiej Łodzi. 



Sądzę, że były to obowiązki i zadania, którym 
— nawet przy pomocy wspaniałej żony — Elżbiety, 
Jego organizm nie był w stanie sprostać. We wszystko 
co robił angażował się bez reszty. Tego oczekiwał 
również od otoczenia i tu doznawał niekiedy roz-
czarowania. Jego śmierć była wielkim wstrząsem dla 
naszego środowiska i odbiła się szerokim echem 
w świecie. 

W krótkim wspomnieniu trudno — a mnie szczegól-
nie — dać pełny obraz bogatej osobowości doc. dr 
hab. Andrzeja Mikołajczyka. Pozostanie na zawsze 
w pamięci tych, którzy się z nim zetknęli jako wybitny 
numizmatyk i muzeolog, niepowtarzalna osobowość 
i wspaniały przyjaciel, wielki Łodzianin i Europejczyk 
— po prostu Andrzej. 

Franciszek  Cemka 
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