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Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz laureatem Nagrody
im. Józefa Kostrzewskiego

Jednym z najważniejszych wyróżnień badawczych w polskiej archeologii, stanowiącym dowód uznania dla naukowych osiągnięć jej laureata dokonywanych na
polu tejże nauki, jest Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego. Ustanowiona w roku
1982 przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, od roku 1991
przyznawana jest przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich w trybie
dwuletnim. Od początku jej istnienia współfundatorem Nagrody jest Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patron Nagrody był
założycielem Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, a następnie wieloletnim
Prezesem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Sukcesorem tych organizacji
jest Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Józef Kostrzewski był również inicjatorem powstania i współtwórcą Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie stworzył i rozwijał jeden z najprężniejszych ośrodków archeologii akademickiej w Polsce, mający ogromny wpływ na całokształt naukowego rozwoju polskiej myśli
archeologicznej.
W roku 2014 Kapituła Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego, składająca się
z członków Zarządu Głównego SNAP oraz Dyrektora Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, to zaszczytne wyróżnienie przyznała
prof. dr hab. Hannie Kóčce-Krenz. Wręczenie Nagrody miało miejsce podczas
XXV Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, obradującego w dniu 7 czerwca 2014 roku w Łodzi.
Tegoroczna laureatka 14 edycji Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego należy do
grona najwybitniejszych polskich archeologów mediewistów. Związana od początku studiów z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, na tej uczelni przeszła
wszystkie szczeble swojej kariery naukowej. Rozpoczęła ją w roku 1964, podejmując najpierw studia z zakresu historii sztuki, które od 1965 r. rozszerzyła o poznawanie archeologii, zgłębiając jej meandry w ówczesnej Katedrze Archeologii,
gdzie jeszcze podczas studiów została zatrudniona na stanowisku asystent. Studia
*

Instytut Prahistorii UAM, ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań.

Kronika

263

Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz – laureatka 14 edycji Nagrody im.
Józefa Kostrzewskiego. Foto S. Przybylski

archeologiczne zakończyła w roku 1970, uzyskując stopień magistra na podstawie
pracy pt.: Kabłączki skroniowe z ziem polskich (kabłączki esowate). Opublikowana
drukiem w 22 tomie „Fontes Archaeologici Posnanienses”, do dziś stanowi istotny
punkt odniesienia dla odkrywców tej kategorii znalezisk. Zainteresowania średniowieczną sztuką jubilerską przez długi czas stanowiły wiodący nurt studiów badawczych Laureatki. Znalazło to wyraz w tematyce obronionej w 1981 r. dysertacji
doktorskiej, poświęconej problematyce złotnictwa skandynawskiego, jak również
rozprawy habilitacyjnej pt. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym
średniowieczu (Poznań 1993). Drugim nurtem badawczym, który zwłaszcza ostatnimi laty nabrał ogromnego znaczenia w studiach prowadzonych przez prof. dr
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hab. Hannę Kóčkę-Krenz, zasadniczo „od zawsze” była problematyka początków
średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce. Z tą aktywnością naukową Laureatki wiążą się prowadzone przez nią wieloletnie badania terenowe
w Górze koło Poznania, a od roku 1999 badania rezydencji pierwszych władców
Polski na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.
Laureatka Nagrody sprawowała funkcję Dyrektora Instytutu Prahistorii UAM
i Dziekana Wydziału Historycznego UAM. Społecznie pełniła także obowiązki Prezesa Oddziału SNAP w Poznaniu i Prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Obecnie kieruje Zakładem Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza IP UAM.
Jest także członkiem Rady Ochrony Zabytków działającej przy Ministrze Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Całość swej działalności organizacyjnej zawsze z powodzeniem godziła i nadal godzi z wysoką aktywnością naukową, czynnie uczestnicząc w licznych konferencjach, sesjach i sympozjach, publikując i redagując
rozprawy naukowe oraz prowadząc przez cały czas badania wykopaliskowe na
poznańskim Ostrowie Tumskim. Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz jest jednocześ
nie także niezwykle cenionym wykładowcą akademickim, wychowawcą i promotorem znacznej grupy absolwentów Instytutu Prahistorii UAM.

