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JAN MICHAŁ BURDUKIEWICZ, KAROL BYKOWSKI

WSPOMNIENIE O PROF. IRENIE LASAK

Irena Teresa Lasak urodziła się 7 kwietnia 
1950 r. w Bielsku-Białej, gdzie ukończyła 
szkołę podstawową i średnią. W latach 
1968-1973 studiowała archeologię na Uni-
wersytecie Wrocławskim, którą ukoń-
czyła z wyróżnieniem pracą magisterską 
Obrządek pogrzebowy ludności wczesno-
rolniczej i kultury ceramiki sznurowej 
na terenie Polski (studium porównawcze), 
napisaną pod opieką prof. Włodzimierza 
Wojciechowskiego.

Po ukończeniu studiów w 1973 r. Ire-
na Lasak została zatrudniona w obecnym 
Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego, z którym później związała całe 
swoje zawodowe życie i karierę akademicką. 
Specjalizowała się w problematyce schyłku 
epoki kamienia oraz epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza na ziemiach polskich, prowa-
dząc badania terenowe, publikując 5 monografii oraz 83 artykuły, w tym wiele w ję-
zykach kongresowych.

W pierwszym okresie, gdy była zatrudniona jako asystent i starszy asystent (1973  -
-1982), Irena Lasak kierowała licznymi pracami terenowymi, zarówno badawczymi, 
jak i ratowniczymi, z neolitu, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. 
Na szczególną uwagę zasługują jej badania w Przecławiach, pow. wrocławski, gdzie 
odkryła duże cmentarzysko kultury unietyckiej, opublikowane później w monografii 
Cmentarzysko ludności kultury unietyckiej w Przecławiach (PWN, Warszawa 1988), 
która spotkała się ze sporym zainteresowaniem specjalistów w tym zakresie.
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Irena Lasak pogłębiała stale swoje zainteresowania z zakresu problematyki zjawisk 
kulturowych u progu epoki brązu, uczestnicząc w wielu konferencjach naukowych 
w kraju i za granicą oraz odbyła miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Buda-
peszcie i półroczny staż w Zakładzie Archeologii Małopolski ówczesnego Instytutu 
Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie. W latach 1984-1989 prowadziła ba-
dania osady z epoki brązu w Radłowicach, pow. wrocławski, z funduszy uzyskanych 
w ramach grantu ogólnopolskiego Programu Resortowego R.III.6. Wczesny etap jej 
rozwoju naukowego zamyka dysertacja doktorska Przemiany kulturowe na przełomie 
neolitu i epoki brązu w Polsce południowo-zachodniej, napisana pod opieką prof. dra 
hab. W. Wojciechowskiego w 1982 r., która stała się podstawą do awansu na stanowisko 
adiunkta na Uniwersytecie Wrocławskim.

W tym samym czasie dr Irena Lasak zintensyfikowała kontakty międzynaro-
dowe – przebywała w kilku archeologicznych ośrodkach ówczesnej NRD (Drezno, 
Halle, Poczdam i Weimar) i Czechosłowacji (Brno, Nitra i Koszyce) oraz Republice 
Mołdawskiej (Tyraspol), a także uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych 
konferencjach, przedstawiając ważniejsze rezultaty swoich zainteresowań naukowych.

W kolejnym etapie badań Irena Lasak zajmowała się osadnictwem epoki brązu 
na pograniczu śląsko-wielkopolskim i kopała wiele osad otwartych, grodów i cmen-
tarzysk. Do najważniejszych należy cmentarzysko kultury łużyckiej w Miłosławicach, 
pow. milicki, które było badane w latach 1995-2005, a odkryte artefakty wniosły wiele 
nowych informacji o obrządku pogrzebowym tej kultury, które stały się podstawą 
cyklu artykułów prof. Lasak oraz jej współpracowników. Zwróciły one uwagę także 
badaczy z innych ośrodków, którzy uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez 
badaczkę w 1999 r. w Wojnowicach koło Wrocławia, pod patronatem Komisji Epoki 
Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, której 
członkiem Irena Lasak była w latach 1999-2002.

Ponadto Irena Lasak przeprowadziła w latach 90. XX wieku szczegółową kwerendę 
archiwalno-bibliograficzną stanowisk w dorzeczu Baryczy i w oparciu o te archiwalia 
oraz wyniki własnych badań terenowych opublikowała dwutomową pracę Epoka brą-
zu na pograniczu śląsko-wielkopolskim, której Część I – Materiały źródłowe ukazała 
się w 1996 r., a Część II – Zagadnienia kulturowo-osadnicze ukazała się w roku 2001. 
Część I zawiera katalog źródłowy ponad 4600 stanowisk archeologicznych z dorzecza 
Baryczy i Pradoliny Głogowskiej, opracowany na podstawie kwerendy muzealnej, 
archiwalnej i bibliotecznej. Są w nim usystematyzowane informacje, zbiorcze mapy, 
tabele klasyfikacyjne oraz inne dane o każdym ze stanowisk, a część II obejmuje opra-
cowanie analityczno-syntetyczne i przedstawia zróżnicowanie kulturowo-osadnicze 
oraz dynamikę zmian w epoce brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim. Publikacja 
ta stała się podstawą do uzyskania przez Irenę Lasak habilitacji w 2002 r. na Wydziale 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2002-2009 Irena Lasak była zatrudniona jako adiunkt z habilitacją 
w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Instytutu Archeologii 
UWr, którego kierownikiem została 1 marca 2007 r.. Następnie, 9 sierpnia 2009 r., 
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została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Od 30 sierpnia 2012 r. prof. Lasak przeszła na emeryturę, ale nadal pracowała 
na Uniwersytecie Wrocławskim i kierowała do końca wyżej wymienionym zakładem.

W ostatnim roku swojego życia prof. Lasak doczekała się największego uznania 
dla swojej działalności naukowej, co wyraziło się w opublikowaniu dwóch artykułów 
w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie. Wraz z międzynaro-
dowym zespołem opublikowała w Nature (11 czerwca 2015) artykuł Population geno-
mics of Bronze Age Eurasia, przedstawiający nowe spojrzenie na bardzo duże zmiany 
kulturowe w epoce brązu w Eurazji, w postaci wielkich migracji i kształtowania się 
języków indoeuropejskich. Drugi artykuł, Early Divergent Strains of Yersinia pestis 
in Eurasia 5,000 Years Ago, ukazał się w czasopiśmie Cell z 22 października 2015 r, 
a więc już po jej śmierci, w którym wykazano, że pałeczki dżumy (Yersinia pestis), 
niezwykle groźnej choroby, pojawiły się co najmniej dwa razy wcześniej, niż dotąd 
przypuszczano, i sięgają około 5 tys. lat temu. Między innymi zostały one odkryte 
na publikowanym w połowie lat 90. XX wieku przez prof. Lasak cmentarzysku kultury 
unietyckiej w Chociwelu, pow. strzeliński.

Oprócz dużej aktywności w prowadzeniu badań terenowych prof. Irena Lasak była 
także sumiennym i bardzo lubianym dydaktykiem. Prowadziła wykłady, konwersato-
ria i ćwiczenia z zakresu późnego neolitu i epoki brązu oraz opiekowała się licznymi 
pracami licencjackimi i magisterskimi. W ostatnich latach prof. Lasak była także 
promotorem pięciu dysertacji doktorskich, z których kilka jest bliska ukończenia. 
Niestety, nie doczekała się publicznych obron doktoratów swoich podopiecznych. Poza 
tym była także recenzentką dwóch prac habilitacyjnych i dwóch prac doktorskich, 
napisanych w kilku ośrodkach archeologicznych w Polsce.

Prof. Lasak, dla przyjaciół Isia, była osobą bardzo pogodną, obdarzoną dużym 
czarem osobistym i lubianą zarówno przez przyjaciół, współpracowników, jak i stu-
dentów. Isia była również szczęśliwą matką ukochanej córki Ani i babcią trzyletniego 
Wojtka. Będziemy pamiętać jej radosny uśmiech, żywe usposobienie oraz zamiłowanie 
do wypraw terenowych.

Prof. Irena Lasak miała jeszcze wiele planów i zamierzeń badawczych, ale nie-
stety nieoczekiwana nieuleczalna choroba 11 października 2015 r. odebrała Ją nam 
na zawsze.
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