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Professor Lech Krzy˝aniak (died
on 10 July 2004) was an out-

standing Polish archaeologist, muse-
um expert, lecturer  and member of
numerous international organisa-
tions, including the Centre of Medi-
terranean Archaeology at Warsaw
University, the UNESCO Executive
Committee, the Polish National
ICOM Committee and the Interna-
tional Association of Egyptologists.

Since 1966 he conducted exca-
vations in Egypt, Sudan and Algeria,
contributing to studies on the onset
of early agricultural civilisations in
North-East Africa. Prof. Krzy˝aniak
was the author of more than 200
articles and three books on the last
stage of antiquity in Egypt and
Sudan, and made his knowledge
available not only to Polish stu-
dents but also at St. John’s College,

Cambridge and the universities in
Calgary and Berlin.

In 1982 Prof. Krzy˝aniak was
appointed director of the Archaeo-
logical Museum in Poznaƒ, which
thanks to his initiatives and zeal
became a meeting place for scien-
tists exchanging experiences, ex-
ceptionally attractive for all those
interested in  archaeology as well as
Polish and world culture.
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WSPOMNIENIE

Lower Nile”, „Egipt przed pira-
midami” i „Schy∏ek pradziejów 
w Êrodkowym Sudanie” oraz ponad
200 artyku∏ów naukowych, majà-
cych podstawowe znaczenie dla
rozwoju wiedzy o schy∏ku pra-
dziejów w Egipcie i Sudanie. Swojà
wiedz´ ch´tnie przekazywa∏ stu-
dentom jako wyk∏adowca Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza oraz
visiting professor na renomowa-
nych uczelniach Êwiata, m.in.: St.
John’s College w Cambridge,
Uniwersytet w Calgary, Uniwer-
sytet Humboldta w Berlinie. 

By∏ przewodniczàcym rady
naukowej Centrum Archeologii
Âródziemnomorskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, przewodniczàcym

komisji nr 24 Mi´dzynarodowej
Unii Nauk Pre- i Protohistorycz-
nych, ekspertem i cz∏onkiem Ko-
mitetu wykonawczego UNESCO ds.
nowych muzeów egipskich, prze-
wodniczàcym rady naukowej Po-
znaƒskiego Towarzystwa Prehisto-
rycznego, cz∏onkiem Polskiego
Komitetu Narodowego ICOM,
International Society for Nubian
Studies, International Association
of Egyptologists.

Dzi´ki jego zapa∏owi powsta∏
w Poznaniu, liczàcy si´ w Êwiecie,
oÊrodek naukowy zajmujàcy si´
pradziejami pó∏nocno-wschodniej
Afryki. Regularnie, od 1980 r., or-
ganizowane przez niego co roku
sympozja poÊwi´cone archeologii
pó∏nocno-wschodniej Afryki zy-
ska∏y Êwiatowà renom´. 

Jako wieloletni dyrektor Mu-
zeum Archeologicznego w Pozna-
niu zmieni∏ jego wizerunek.
Muzeum sta∏o si´ miejscem, gdzie
panowa∏ dobry klimat do pracy
naukowej, a jednoczeÊnie powsta-
wa∏y atrakcyjne oferty dla ludzi
zainteresowanych archeologià, kul-
turà polskà i Êwiatowà. Dzi´ki
Niemu Muzeum w Poznaniu posia-
da sta∏e wystawy, poÊwi´cone sta-
ro˝ytnemu Egiptowi i Sudanowi, 
a kontakty Profesora na Êwiecie
powodowa∏y, ˝e dociera∏y do Po-
znania unikatowe wystawy, któ-
rych gdzie indziej w Polsce nie
mo˝na by∏o obejrzeç.

Marek Ch∏odnicki

Dnia 10 lipca 2004 r. zmar∏ prof.
dr hab. Lech Krzy˝aniak, wy-

bitny polski archeolog, uczony Êwia-
towego formatu, badacz Wielkopol-
ski i pó∏nocno-wschodniej Afryki.
Cz∏onek wielu mi´dzynarodowych
organizacji archeologicznych, ani-
mator wielu inicjatyw naukowych 
o zasi´gu Êwiatowym, zas∏u˝ony
muzeolog i wyk∏adowca akademic-
ki. Od poczàtku swojej zawodowej
pracy zwiàzany by∏ z Muzeum
Archeologicznym w Poznaniu, któ-
rego by∏ dyrektorem od 1982 r. 

Swojà karier´ naukowà od
1966 r. zwiàza∏ z badaniami naj-
starszych dziejów ziem nad Nilem.
Kierowa∏ lub bra∏ udzia∏ w bada-
niach wykopaliskowych w Alek-
sandrii, Kom el Hisn, Minshat Abu
Omar, Oazie Dahla w Egipcie oraz
w Starej Dongoli, Kadero i Nagaa
w Sudanie. Badanie osady i cmen-
tarzyska neolitycznego w Kadero
stanowi∏o dzie∏o jego ˝ycia. Ponad
30 lat wykopalisk przynios∏o od-
krycia niezwykle wa˝ne dla pozna-
nia poczàtków cywilizacji wczesno-
rolniczych w pó∏nocno-wschodniej
Afryce.

Pasjà prof. Lecha Krzy˝ania-
ka by∏a sztuka naskalna Afryki. 
W 1981 r. kierowa∏ wyprawà do
Tassili-n-Ajjer w Algierii, naj-
wi´kszych odkryç dokona∏ jednak
w Oazie Dachla w Egipcie, gdzie
systematyczne badania prowadzi∏
od 1986 r. 

Jest autorem trzech ksià˝ek:
„Early Farming Cultures on the
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