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Szanowni Państwo,
W związku z Jubileuszem 160-lecia istnienia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizuje 

cykl konferencji naukowych, poświęconych wybitnym uczonym ośrodka poznańskiego. Mają one 

przypomnieć nie tyle naukowe biogramy badaczy, ile znaczenie ich myśli oraz dorobku dla rozwoju 

nauki. Zakłada się, iż przyjęta konwencja powinna prowadzić do debaty nad współczesnymi 

możliwościami poznawczymi różnych dziedzin wiedzy. Służyć temu hędzie zorganizowany przez 

PTPN cykl sympozjów zatytułowanych „Człowiek a dziedzictwo”, których naukowa formuła nie 

powinna ograniczać kręgu odbiorców.
Jedna z przygotowywanych konferencji upamiętniać będzie postać i dorobek naukowy 

Józefa Kostrzewskiego (1885-1969), twórcę archeologii poznańskiej, a w pewnym sensie również 

archeologii polskiej, profesora i współorganizatora Uniwersytetu Poznańskiego, członka 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz założyciela i dyrektora Muzeum 

Archeologicznego w Poznaniu, wielkiego Człowieka i zasłużonego patrioty. Sądzimy, że dorobek i 

dzieło tego wybitnego archeologa, rzecznika współpracy archeologii z innymi dyscyplinami 

naukowymi, którego poglądy do dziś wzbudzają ożywione dyskusje, zasługują na ponowne 

rozważenie w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej.
Z uwagi na rangę dokonań Profesora Józefa Kostrzewskiego oraz ich znaczenie dla 

prahistorii europejskiej, Jego dorobek naukowy stanowić ma -  w myśl zamierzeń organizatorów 

konferencji -  punkt wyjścia do szerszych rozważań nad wyzwaniami wobec badaczy różnych 

dyscyplin zajmujących się odtwarzaniem kultury oraz przeszłości społecznej, owego tytułowego 

„dziedzictwa”.
Głównym celem konferencji byłaby zatem prezentacja na wybranych przykładach 

współczesnych metod odtwarzania różnych nurtów zmaterializowanych przejawów kultury oraz 

przeszłości społecznej w ramach zintegrowanych, mułtidyscyplinarnych badań archeologicznych 

bądź badań prowadzonych we współpracy z archeologią (łącznie z popularyzacją wyników), które



realizowane są w różnych ośrodkach naukowych Polski, m.in. w poznańskim. Pozwoli to naszym 

zdaniem zarysować potencjalne możliwości poznawcze współczesnej archeologii polskiej, jak 

również określić zasadnicze tendencje zmian, jakie zaistniały w badaniach nad kulturą oraz 

przeszłością społeczną od momentu zainicjowania w ośrodku poznańskim pierwszych 

multidyscyplinarnych badań archeologicznych przez Józefa Kostrzewskiego w latach 30. ubiegłego 

wieku.

W związku z powyższym organizatorzy konferencji mają zaszczyt zaprosić do udziału w 

obradach planowanego sympozjum. Załączamy roboczy program konferencji, która odbędzie się 

Poznaniu w dniach 21-22 września (czwartek i piątek), w siedzibie Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Ciesząc się już teraz z możłiwości owocnego spotkania,

pozostajemy z wyrazami głębokiego szacunku i poważania
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Od archeologii Józefa Kostrzewskiego 
do współczesnyeh nauk o przeszłości społecznej

Poznań, 21-22 września 2017 r.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
ul. Mielżyńskiego 27/29

Organizatorzy:
prof. Andrzej Gulczyński, prof. Tomasz Jurek, prof. Michał Kara 
we współpracy z dr Jarmilą Kaczmarek i mgr. Piotrem Wawrzyniakiem

PROGRAM

Czwartek, 21 września, godz. 9.00 -  13.30

Otwarcie konferencji: prezes PTPN prof. Andrzej Gulczyński (9.00 -  9.15)

Sesja przedpołudniowa

dr Andrzej Prinke (9.15 -  9.45)
Archiwum PAN w Warszawie 
Oddział w Poznaniu
Józefa Kostrzewskiego prehistoria integralna: badania terenowe z szerokim kontekstem 
przyrodniczym -  publikacje źródłowe -  popularyzacja wyników

prof. Andrzej M. Wyrwa (9.45 -  10.15)
Instytut Historii UAM 
Poznań
O możliwościach i potrzebie wieloaspektowych badań interdyscyplinarnych w poznaniu 
przeszłości w świetle badań łekneńskiego kompleksu osadniczego i Ostrowa Lednickiego

dr Aneta Bukowska (10.15 -  10.45)
Instytut Historii Sztuki UJ 
Kraków
Zintegrowane badania wczesnej architektury Piastów.
Cele, potencjał i praktyka z perspektywy historyka architektury

Dyskusja (10.45 -  11.15)

Przerwa na kawę (11.15 -  11.30)

dr Grzegorz Kiarszys (11.30 -  12.00)
Katedra Archeologii 
Uniwersytet Szczeciński
Od studiów osadniczych do archeologii krajobrazu. Niein wazyjne metody badawcze 
w interpretacjach archeologicznych



dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk (12.00 -  12.30)
Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
Poznań
Rola badań archeoprzyrodniczych — wczoraj i dziś

prof. Daniel Makowiecki (12.30 -  13.00)
Instytut Archeologii UMK 
Toruń
Studia nad przeszłością społeczną i przyrodniczą w archeozoołogii makroskopowej 
oraz mołekułarnej

Dyskusja (13.00 -  13.30)

13.30-15.30 Obiad

Czwartek, 21 września, godz. 15.30 -  18.00

Sesja popołudniowa

prof. Leszek Paweł Słupecki (15.30 -  16.00)
Instytut Historii 
Uniwersytet 
w Rzeszowie
Jak zrozumieć naszych przodków z X  wieku?
Wybrane problemy badań interdyscyplinarnych nad początkami Polski 
(i nie tylko Polski) od czasów Józefa Kostrzewskiego do chwili obecnej

prof. Marian Rębkowski (16.00 -  16.30)
Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
Szczecin
O znaczeniu archeologii w badaniach czasów historycznych

prof. Dariusz Główka (16.30 -  17.00)
Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
Warszawa
Historia kultury materialnej a archeologia

prof. Anna Zalewska (17.00 -  17.30)
Instytut Archeologii UMCS 
Lublin;
Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
Warszawa
Z otchłani wieku....
Refleksja nad rolą społeczną i znaczeniem poznawczym archeologii 
czasów współczesnych

Dyskusja (17.30 -  18.00)



Piątek, 22 września, godz. 9.00 -  14.00

mgr Piotr Wawrzyniak (9.00 -  9.30)
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
mgr Alina Jaszewska 
w Zielonej Górze 
Oddział w Poznaniu
0  niektórych aspektach badań archeologicznych w mieście.
Uwagi praktyka

prof. Marek Krąpiec (9.30 -  10.00)
Katedra Stratygrafii
1 Geologii Regionalnej AGH 
Kraków
Datowania bezwzględne w archeologii (dendrochronologia i analiza radiowęglowa) -  
aktualne możliwości i ograniczenia

Przem>a na kaM>ę (10.00 -  10.15)

dr Milena Teska, prof. Andrzej Michałowski, 
mgr Marta Krzyżanowska (10.15 -  10.45)
Instytut Archeologii UAM 
Poznań
Archeometria — klucz do poznania ceramiki zabytkowej

dr Ewa Lisowska (10.45 -  11.15)
Instytut Archeologii 
Uniwersytet Wrocławski
Petroarclieologia w badaniach nad gospodarką społeczeństw 
pradziejowych i średniowiecznych

Dyskusja (11.15-11.45)

PrzerM>a na kawę (11.45 -  12.00)

mgr Dariusz Wyczółkowski, prof. Władysław Duczko, 
dr Adam Kędzierski (12.00 -  12.30)
Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
W arszawa/Poznań
Badania fizyko-chemiczne o pochodzeniu i obiegu srebra 
w Polsce wczesnopiastowskiej

dr Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, dr Michał Rychlik, dr Wojciech Kociemba, 
dr Mariusz Głapiński, dr Tomasz Kulczyk (12.30 -  12.45)
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Poznań
Współczesne metody identyfikacji, obrazowania i wizualizacji 
w interdyscyplinarnych badaniach ludzkich szczątków kostnych 
z materiałów archeołogicznych



mgr Mateusz Sikora, mgr Agnieszka Stempin (12.45 -  13.00) V 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 
Rezerwat Archeologiczny Genius loci 
w Poznaniu
Popularyzacja archeologii — nowe spojrzenie na przykładzie 
Rezerwatu Archeologicznego Genius loci w Poznaniu

Dyskusja (13.00 -  13.30)

Podsumowanie i zamknięcie obrad: prof. Hanna Kóćka-Krenz (13.30 -  14.00)


