
Od redakcji

W styczniu 1955 roku Marek Gedl, wówczas jeszcze student archeologii (na kierunku 
„Historia kultury materialnej”), objął – na propozycję prof. Rudolfa Jamki – stanowisko 
zastępcy asystenta w Katedrze Archeologii Prehistorycznej UJ. Jak sam wspomina po 
latach, do jego obowiązków należało m.in. „prowadzenie wykładu kursowego na te-
mat epoki brązu dla studentów II roku, a także zajęć z muzealnictwa archeologicznego 
i konserwatorstwa dla roku III”. Tak zaczęła się kariera akademicka prof. dr. hab. Marka 
Gedla, wybitnego znawcy archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie. 
Miarą Jego osiągnięć naukowych jest ponad 500 publikacji, w tym 32 książki, czy 
choćby przyznany w 2004 roku Laur Jagielloński, najwyższe wyróżnienie naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Duża część działalności zawodowej Profesora przypa-
dała na trudne lata pięćdziesiąte i późniejsze, kiedy w złożonych warunkach społecz-
no-politycznych i organizacyjnych kształtowały się zręby uniwersyteckiej archeologii 
w jej merytorycznym, dydaktycznym i organizacyjnym kształcie. Zwieńczeniem tego 
procesu było powstanie w roku 1971 dzisiejszego Instytutu Archeologii UJ, w czym 
Profesor Marek Gedl odegrał niepoślednią rolę. Bogata w osiągnięcia kariera zawodowa 
(w październiku 1957 roku – asystentura, doktorat w roku 1960, habilitacja – w 1966, 
tytuł profesora w 1976 roku), wielka aktywność badawcza i umiejętności organizacyj-
ne ugruntowały Jego autorytet, ale równocześnie sprawiły, że w kluczowym momencie 
tworzenia Instytutu na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w sytuacji 
ciężkiej choroby kierownika ówczesnej Katedry Archeologii Polski profesora Jamki, 
właśnie na prof. Gedla spadła lwia część zabiegów organizacyjnych. Po powstaniu In-
stytutu władze uczelni powierzyły Mu w 1973 roku mniej „wdzięczne” zadanie utwo-
rzenia interdyscyplinarnego studium muzeologicznego, które pod kierunkiem Profesora 
Gedla z powodzeniem działało przez kilkanaście lat (do 1984 roku), zyskując duże uzna-
nie wśród polskich muzealników. Tło i atmosferę niektórych epizodów opisuje Profesor 
w zamieszczonych w tym tomie urywkach swoich wspomnień.

Dla nas, uczniów Profesora, obok wielkich osiągnięć naukowych i organizacyjnych, 
ważne były przede wszystkim Jego wykłady i seminaria, przesycone gruntowną zna-
jomością faktów i głęboką refl eksją nad procesami kulturowymi w pradziejach, pełne 
dyskusyjnych uwag, formowanych doraźnie na użytek słuchaczy (które zresztą nigdy ja-
koś nie znalazły ujścia w publikacjach Profesora), ubarwiane przy tym dowcipnymi po-
wiedzonkami. Równie ważka dla naszej postawy, jako archeologów, była też atmosfera 
wykopalisk w Kietrzu i Zbrojewsku, na których pod okiem Szefa kształtowało swoje 
doświadczenia zawodowe kilka pokoleń absolwentów archeologii UJ. Wielu z nich to 
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magistranci Profesora, przygotowujący pod Jego kierunkiem prace, głównie z zakresu 
archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie. Łącznie Profesor Gedl wy-
promował 93 magistrów, z których wielu uzyskało następnie dalsze stopnie akademickie 
i tytuły naukowe. Jak na mało liczebny kierunek studiów uniwersyteckich, jakim jest ar-
cheologia, to całkiem pokaźne grono. Z wieloma spośród tych osób Profesor utrzymywał 
też i utrzymuje nadal kontakty, wspierając w przedsięwzięciach naukowych i promując 
osiągnięcia. Takim forum i polem działania stała się m.in., kierowana przez Profesora 
Marka Gedla, Komisja Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Komitetu Nauk Pre- i Pro-
tohistorycznych PAN. Mimo przejścia na formalną emeryturę w roku 2004, nadal – aż 
po rok akademicki 2005/2006 – Profesor prowadził wykłady i seminaria, osiągając im-
ponujący Jubileusz 50-lecia pracy akademickiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Garść 
zgromadzonych w tym tomie tekstów z zakresu archeologii epoki brązu i wczesnej epo-
ki żelaza, pióra Jego uczniów i magistrantów, a także współpracowników w różny spo-
sób powiązanych z Instytutem Archeologii UJ, jest skromnym wyrazem wdzięczności 
za Jego życzliwość i wsparcie na różnych etapach naszych losów zawodowych.
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