
 
 
Prof. zw. dr hab. Aleksandra Cofta-Broniewska (1926-2013) 
 
W dniu dzisiejszym, 12 maja 2013 r., w wieku 87 lat odeszła Profesor Aleksandra Cofta-Broniewska, 
która całe swoje życie zawodowe poświęciła archeologii, pracując z ogromnym zaangażowaniem i 
twórczym entuzjazmem w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 
 
Profesor Aleksandra Cofta-Broniewska wyznaczała powojenne standardy polskiej archeologii, takie jak 
dbałośd o archeologiczne badania regionalne oraz  interdyscyplinarnośd badao, a także rozwój metod 
analitycznych.  
 
Uczestniczyła w pracach nad początkami Paostwa Polskiego. Odegrała znaczącą rolę w kontynuacji i 
twórczym rozwijaniu osiągnięd poznaoskiej szkoły archeologicznej. 
 
Sztandarowe Jej osiągnięcia dotyczą Autorskiego programu badao osadniczych mezoregionu Kujaw, 
który sformułowała i konsekwentnie realizowała wraz z szerokim gronem uczniów, współpracowników. 
Był to jeden z najbardziej pionierskich a zarazem efektywnych programów badawczych w skali Polski. W 
nim przejawiała się Jej otwartośd na problemy archeologii oraz twórcze poszukiwania. Początki tych 
badao przypadają na lata 1952-1953. 
 
Profesor Aleksandra Cofta-Broniewska umiejętnie łączyła pasję badao terenowych z zamiłowaniem do 
syntetyzowania.  
 
Odeszła Nestorka polskiej i poznaoskiej archeologii, wielce zasłużona uczona, której aktywne życie 
zawodowe poświadczone zostało cyklem wyjątkowych, wielokierunkowych osiągnięd badawczych, 
organizacyjno-naukowych, edukacyjnych, oraz szerokim zakresem inspiracji intelektualnych. Była  
wychowawcą kilku pokoleo studentów oraz doktorantów.  
 



Dla wielu archeologów stanowiła przykład dynamicznej i rzetelnej pracy, poszukiwania oraz 
kształtowania wiedzy naukowej. Otaczała Ją atmosfera szczególnego uznania, zwłaszcza w zakresie 
studiów nad problematyką okresu wpływów rzymskich, a szczególnie archeologii regionu Kujaw.  
 
Przez wiele lat publikowała i redagowała kolejne tomy, obejmujące wyniki kujawskich badao 
archeologicznych.  
 
W Profesor A. Cofta-Broniewskiej straciliśmy Osobę oddaną całym sercem Ziemi Kujawskiej. W uznaniu 
zasług dla Kujaw uzyskała prestiżowe, honorowe obywatelstwo miasta Inowrocławia.  
 
Została również za osiągnięcia naukowe nagrodzona i odznaczona licznymi medalami i krzyżami zasługi o 
randze paostwowej, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  
 
Pamięd o trudzie i czasie oddanym Instytutowi, nauce przez Profesor Aleksandrę Cofta-Broniewską - 
pozostanie nieprzemijająca. 
 
Profesor Aleksandra Cofta-Broniewska zajmowała szczególne miejsce w sercach i umysłach Swoich 
uczniów, współpracowników, którzy darzyli Ją miłością, wyjątkowym oddaniem  i uznaniem.  
 
W serdecznej pamięci studentów, współpracowników pozostanie jako "Mateczka". 
 
W smutku i żalu łączymy się z Wszystkimi, których ta śmierd zasmuciła i przepełniła żalem, bólem, 
zwłaszcza z Synami i Ich Rodzinami. 
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