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6 grudnia 2003 r. zmar∏ 
prof. zw. dr hab. Adam

Jerzy Mi∏ob´dzki, wybit-
ny badacz kultury staro-
polskiej, którego dzie∏om, 
a tak˝e nauczaniu uniwer-
syteckiemu polska historia
sztuki zawdzi´cza szcze-
gólnie wiele.

Studiowa∏ na Wydzia-
le Architektury Akademii
Górniczej w Krakowie, póê-
niej na Wydziale Archi-
tektury Politechniki War-
szawskiej, który ukoƒczy∏ 
w 1949 r. Od 1955 r. by∏
pracownikiem naukowym
i wyk∏adowcà tego wy-
dzia∏u PW. Od 1974 r.
wyk∏ada∏ w Instytucie His-
torii Sztuki Uniwersytetu

doktorskich: w 1989 r. Dwór
XVII-XX w. w koncepcjach
twórców, badaczy i krytyków,
Marty LeÊniakowskiej; w 1991 r.
Karuzel – forma i funkcja uro-
czystoÊci dworskiej, Joanny Hıb-
ner-Wojciechowskiej; w 2002 r.
Brat Mateusz Osiecki i jego mo-
delowy projekt nowego wystroju
-wyposa˝enia koÊcio∏ów refor-
mackich prowincji wielkopol-
skiej w XVIII wieku, Adama
B∏achuta.

Profesor Adam Mi∏ob´dzki
by∏ wybitnym badaczem historii
kultury i historii sztuki, a w szcze-
gólnoÊci znawcà architektury 
i urbanistyki w Polsce okresu no-
wo˝ytnego. Zawdzi´czamy mu
fundamentalne opracowania do-
tyczàce polskiej architektury, 
z których najwa˝niejsze to: 
Zarys dziejów architektury 

XVII, poczynajàc od przedsta-
wienia dzie∏ najwybitniejszych,
ale tak˝e pokazujàc te orygi-
nalne, o mniejszej randze artys-
tycznej, ale istotne dla zobrazo-
wania ca∏okszta∏tu artystycznego
Polski w zasi´gu terytorialnym
granic Rzeczypospolitej tego
okresu. Procesy rozwoju archi-
tektury polskiej wraz z innymi
podporzàdkowanymi jej sztuka-
mi odniós∏ A. Mi∏ob´dzki do
dziejów politycznych, kultury
materialnej oraz ÊwiadomoÊci
spo∏ecznej, tworzàc w ten sposób
wielkà syntez´ dziejów kultury 
w Polsce w XVII w. oraz prezen-
tujàc na ich tle kluczowe proble-
my architektury.

Prof. dr hab. Adam Mi∏o-
b´dzki wyk∏ada∏ histori´ archi-
tektury wielu pokoleniom studen-
tów Politechniki Warszawskiej 

Warszawskiego, którego zosta∏
profesorem.

Prof. dr hab. Adam Mi∏o-
b´dzki by∏ cz∏onkiem Komitetu
Nauk o Sztuce Polskiej Akademii
Nauk, cz∏onkiem honorowym
Comité International d’Histoire
de l’Art i Society of Antiquaries,
cz∏onkiem krajowym czynnym
Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci,
Wydzia∏u Filozoficznego, cz∏on-
kiem zwyczajnym Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego,
Wydzia∏u II Nauk Historycz-
nych, Spo∏ecznych i Filozoficz-
nych, cz∏onkiem Rady Ochrony
Zabytków przy Ministrze Kul-
tury, a tak˝e cz∏onkiem Rady
naukowej KOBiDZ. Zwiàzany
by∏ równie˝ z Wydzia∏em His-
torycznym Wy˝szej Szko∏y Hu-
manistycznej w Pu∏tusku.

By∏ promotorem przewodów

w Polsce z 1962 r., wydany
wspólnie z Jerzym Z. ¸o-
ziƒskim w 1967 r. Atlas ar-
chitektury w Polsce, a tak-
˝e opublikowana w 1980 r.
Architektura polska XVII
wieku, wiekopomne dzie-
∏o, stanowiàce pierwszà
cz´Êç czwartego tomu
wielkiej syntezy Dziejów
sztuki polskiej opracowy-
wanej i wydawanej przez
Instytut Sztuki Polskiej
Akademii Nauk. 

W tej wspania∏ej ksià˝-
ce, której wartoÊci nie spo-
sób przeceniç, prof. A. Mi-
∏ob´dzki wszechstronnie
ukaza∏ ró˝norodnoÊç ar-
chitektury polskiej wieku
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Fot. M. Krysiak.
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i Uniwersytetu Warszawskie-
go. Forma jego wyk∏adów, spo-
sób egzaminowania, a tak˝e
stosunek do studentów w sy-
tuacjach mniej oficjalnych,
pozwoli∏ tym, których uczy∏ –
a jestem jednà z jego uczenic 
– zachowaç w pami´ci prof.
Mi∏ob´dzkiego jako naszego
nauczyciela, wspania∏ego wy-
k∏adowc´, erudyt´, wymaga-
jàcego egzaminatora, ale tak˝e
przyjacielskiego, pe∏nego hu-
moru kompana studenckich
spotkaƒ i zabaw. 

Odszed∏ od nas wielki
uczony, wspania∏y Profesor,

autor nieocenionych dla historii
architektury publikacji, zawsze
elegancki, nieskazitelnie szar-
mancki Pan, o którym opowia-
damy – a nie jest to po-
wszechne – naszym dzieciom 
i wnukom.

Maria So∏tysiak

Profesor Adam Mi∏ob´dzki z czasów
pracy na Wydziale Architektury Poli-
techniki Warszawskiej.  Fot. archiwum. 

POSTHUMOUS REMINISCENCES ABOUT PROF. ADAM JERZY MI¸OB¢DZKI 

Prof. Dr. hab. Adam Jerzy
Mi∏ob´dzki, an outstand-

ing scholar dealing with Old
Polish culture, an historian of
art and architecture, a member
of the Committee of Sciences of
Art at the Polish Academy of
Sciences, an honorary member

of Comité International
d’Histoire de l’Art and the
Society of Antiquaries, and an
active member of the Polish
Academy of Letters and
Sciences and many other scien-
tific societies, died on 6 Decem-
ber 2003.

Prof. A. J. Mi∏ob´dzki was
a great expert on Polish and
European architecture, whose
publications served several 
generations of researchers, and 
a preeminent academic teacher 
at Warsaw University and
Polytechnic.


