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Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i osiągniecia sukcesów,
cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów
i dalszej owocnej współpracy
w nadchodzącym 2008 roku
życzy Zarząd Główny PTA
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Skäad Zarzñdu Gäównego
2007 – 2011
Przewodniczñca PTA:
prof. dr hab. Maria Karczmarek
Zastöpcy Przewodniczñcej PTA:
prof. dr hab. Danuta Kornafel
prof. dr hab. Joachim CieĈlik
dr Henryk Gäñb
Czäonkowie Zarzñdu PTA:
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prof. dr hab. ElĔbieta Haduch
prof. dr hab. Blandyna Jerszyþska
prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski
dr hab. Barbara Kwiatkowska
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prof. dr hab. Bogusäaw Pawäowski
prof. dr hab. Janusz Piontek
dr Jacek Szczurowski
Sekretarz PTA:
dr Anita Szwed
Skarbnik PTA:
dr Magdalena Skrzypczak
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Komisja Rewizyjna PTA:
Przewodniczñca:
prof. dr hab. Krystyna CieĈlik
Czäonkowie stali:
prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolaþska
prof. dr hab. ElĔbieta Sñdziþska
Czäonkowie zastöpcy:
prof. dr hab. Wiesäaw Buchwald
dr hab. Krzysztof Szostek

Sñd KoleĔeþski PTA:
Przewodniczñca:
prof. dr hab. Anna Burdukiewicz
Czäonkowie stali:
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Czäonkowie zastöpcy:
prof. dr hab. Guido Kriesel
dr Anita Szczepanek
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Szanowne KoleĔanki, Szanowni Koledzy
Pierwsze miesiñce nowej kadencji 2007-2011 spödziäyĈmy na zaäatwianiu formalnoĈci zwiñzanych z przeniesieniem siedziby Zarzñdu
Gäównego do Poznania. Zostaäy one sfinalizowane dziöki sprawnym
dziaäaniom dr Anity Szwed i dr Magdaleny Skrzypczak, za co serdecznie Paniom dziökujö. W najbliĔszych dniach otworzymy konto w Poznaniu, o czym niezwäocznie powiadomimy.
Z przesäanych nam informacji zäoĔyäyĈmy pierwszy numer Biuletynu
PTA. W zamieszczonym w nim sprawozdaniu z posiedzenia Zarzñdu
PTA moĔna znaleĒè wytyczne do dziaäaþ w tej kadencji oraz podjöte
juĔ decyzje. W nowym roku rozpoczniemy systematyczne prace nad
statutem naszego Towarzystwa oraz sprawami, które wymagajñ rozwiñzania.
Mamy nadziejö, Ĕe kolejne numery biuletynu bödñ obszerniejsze.
Liczymy na wspóäpracö!
Z okazji nadchodzñcych ćwiñt BoĔego Narodzenia i Nowego Roku,
w imieniu Zarzñdu Gäównego PTA, Ĕyczö wszelkiej pomyĈlnoĈci w
Ĕyciu osobistym oraz w pracy. Niechaj dzieje siö jak najlepiej!
Maria Kaczmarek
Przewodniczñca
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
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Z DZIAãALNOćCI ZARZðDU GãÓWNEGO PTA

W Poznaniu, w dniu 7. listopada 2007 roku odbyäo siö drugie posiedzenie
Zarzñdu Gäównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Na posiedzeniu Zarzñd Gäówny PTA podjñä nastöpujñce uchwaäy:
 Do koþca grudnia br. naleĔy przeprowadziè w oddziaäach wybory nowych wäadz. Kadencja trwa
cztery lata, 2008 – 2011. Zadaniem Przewodniczñcych oddziaäów jest: przekazywanie czäonkom
swego oddziaäu informacji, które
otrzymujñ od Sekretarza Zarzñdu
Gäównego, skäadanie rocznego
sprawozdania w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia kaĔdego roku. Sprawozdaniu podlega
rok kalendarzowy, od 1 stycznia
do 31 grudnia. Dla usprawnienia
tego procesu przygotowane zostanñ formularze, które zostanñ
rozesäane drogñ elektronicznñ i tñ
samñ drogñ powinny zostaè odesäane do Sekretarza Towarzystwa.
 W zwiñzku z koniecznoĈciñ zäoĔenia wniosku o dotacjö z Ministerstwa na dziaäalnoĈè PTA w
roku 2008 przypominamy, Ĕe 15
grudnia upäywa termin przesäania
wniosków o dofinansowanie przez
Polskie Towarzystwo Antropolo4

giczne planowanych konferencji
w 2008 r. Jednostki, które nie zäoĔñ w tym terminie wniosku o dotacjö, nie mogñ liczyè na wsparcie
finansowe ze strony towarzystwa.
 UĈciĈla siö termin opäaty skäadek
czäonkowskich do koþca czerwca kaĔdego roku. Skäadki naleĔy
wpäacaè skarbnikowi oddziaäu,
który wpäaca je na konto PTA podajñc nazwiska osób wpäacajñcych. Skarbnik oddziaäu przesyäa
Skarbnikowi PTA informacjö o stanie päatnoĈci do koþca wrzeĈnia,
drugi raz takñ informacjö doäñcza
do sprawozdania przygotowanego
na koniec roku kalendarzowego.
Zgodnie ze statutem PTA osoby,
które zalegajñ z opäatñ skäadek za
jeden rok (w ostatecznoĈci moĔemy przyjñè trzy lata) zostajñ
skreĈlone z listy czäonków PTA.
SkreĈlenie z listy czäonków PTA
uniemoĔliwia ponowne wstñpienie do towarzystwa.
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SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
XI Miödzynarodowy Kongres Auxologii w Tokio
W dniach 9-12 wrzeĈnia w hotelu
z widokiem na ogrody cesarskie w
Tokio odbyä siö XI Miödzynarodowy
Kongres Auxologii. Gäównym tematem kongresu byä „Rozwój czäowieka
na tle zmieniajñcego siö stylu Ĕycia”.
Na kilkunastu sesjach plenarnych
oraz sesji plakatowej zaprezentowano prace z caäego Ĉwiata. Zakres
prezentowanych doniesieþ byä bardzo szeroki, od rozwoju päodowego
poprzez szereg prac podejmujñcych
„palñcy” problem narastania wystöpowania otyäoĈci wĈród dzieci i
mäodzieĔy na caäym Ĉwiecie, aĔ po
40 letnie obserwacje stanu zdrowia i
stylu Ĕycia zapaĈników sumo.
Z wielkñ radoĈciñ donoszö, Ĕe
grupa z Polski byäa jednñ z liczniejszych, a reprezentowaäy jñ zespoäy:
Pani profesor Wandy Furmagi-Jabäoþskiej z Akademii Medycznej
w Lublinie (3 osoby), z Akademii
ćwiötokrzyskiej w Kielcach pod kierunkiem Pani GraĔyny Nowak-Starz
(4 osoby), oraz nasza ekipa z NZOZ
„Twój Lekarz” w Cheämnie i Akademii Pomorskiej w Säupsku (2 osoby).
Polacy zaprezentowali na kongresie
äñcznie 12 prac w formie doniesieþ
ustnych i plakatów, zwiñzanych tematycznie miedzy innymi z: ocenñ
rozwoju dzieci w okresie niemowlöcym i dojrzewania na podstawie
oznaczania róĔnych markerów bio-

chemicznych; stanem odĔywienia
i parametrami przemiany lipidów
wĈród dzieci z otyäoĈciñ prostñ w odniesieniu do ich wagi urodzeniowej;
stanem zdrowia mäodzieĔy z Regionu ćwiötokrzyskiego, czy poziomem
rozwoju ruchowego 6-letnich dzieci
w zaleĔnoĈci od niektórych czynników Ĉrodowiskowych.
My mieliĈmy przyjemnoĈè i zaszczyt zaprezentowaè pracö pt.
‘Changes of The Head Measurements
of Children In Northern Kashubia
(Pomerania Region, Poland) In The
Past 60 Years’, bödñcñ niejako kontynuacjñ dorobku naukowego dwóch
wybitnych polskich antropologów
Adama Wrzoska i Michaäa çwirko-Godyckiego (pracy „Dzieci kaszubskie w wieku od 7 do 13 lat pod
wzglödem antropologicznym” prezentowanej w 1927 roku na zjeĒdzie
Miödzynarodowego Instytutu Antropologii w Amsterdamie oraz wydrukowanej w Przeglñdzie Antropologicznym (1937).
W szeĈèdziesiñt lat po zakoþczeniu badaþ M. çwirko-Godyckiego
i A. Wrzoska, na terenie póänocnej Kaszubszczyzny w tych samych
miejscowoĈciach dokonaliĈmy poszerzonych, w stosunku do tych z lat
dwudziestych XX wieku, pomiarów
antropometrycznych oraz uzupeäniliĈmy je o dane socjalno-ekono5
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miczne. Ciekawym wydaje siö fakt,
Ĕe najstarsi mieszkaþcy z tych wsi
rozpoznawali siebie i swoich kolegów na zdjöciach, jakie zamieĈcili w
swojej pracy profesorowie Wrzosek i
çwirko-Godycki.
Uzyskane przez nas wyniki wykazaäy jednoznacznie, Ĕe na przestrzeni 70 lat wysokoĈè ciaäa i wiökszoĈè
analizowanych przez nas wymiarów
gäowy dzieci wiejskich zamieszkujñcych tereny póänocnej Polski
(Kaszubów) zmieniäa siö w stopniu
istotnym statystycznie. Wobec znikomej migracji w obröbie tej populacji,
w badanym okresie czasu i maäego promienia krzyĔowania siö maäĔeþstw, a tym samym maäej szansy
pojawienia siö „nowych” genów w
badanej populacji, skäonni jesteĈmy
przyjñè tezö, Ĕe gäównymi czynnika-

mi odpowiedzialnymi za te zmiany
sñ czynniki Ĉrodowiskowe zwiñzane
z niewñtpliwñ poprawñ warunków
socjalno-bytowych. Kwestiñ otwartñ
jest, które z tych czynników sñ za nie
odpowiedzialne, a takĔe, na które z
badanych cech antropometrycznych
oddziaäujñ mniej lub bardziej intensywnie.
Tokio przywitaäo nas säoþcem,
ale po czterech dniach pojawiä siö
„niewielki tajfun” tak, Ĕe nasze rozstanie z tym piöknym, peänym ciekawych zakñtków i najĔyczliwszych na
Ĉwiecie ludzi miastem odbyäo siö w
„päaczliwej” atmosferze. Do dziĈ ze
wzruszeniem wspominamy te niezwykle miäe chwile. Sayônara, mata
kondo Tokyo.
Jarosäaw RoĔnowski

Olomoucké dny antropologie a biologie
W dniach 5 – 6 wrzeĈnia 2007
roku w Uniwersytecie im. Palackiego
w Oäomuþcu (Republika Czeska) Katedra Antropologii i Promocji Zdrowia oraz Katedra Biologii Wydziaäu
Pedagogicznego,we wspóäpracy z
Czeskim Towarzystwem Antropologicznym i Wydziaäem Zdrowia w
Oäomuþcu, zorganizowaäy miödzynarodowñ konferencje pod nazwñ
„I oäomunieckie dni antropologii i
biologii”. Oprócz gospodarzy i pracowników naukowych z innych
uczelni czeskich uczestniczyli w niej
Säowacy, Macedoþczycy, Polacy i
Brytyjczycy. Obrady odbywaäy siö w
6

jözykach: czeskim, säowackim, angielskim i polskim.
Na sesji plenarnej wygäoszono referaty na temat: trendu sekularnego
dzieci i mäodzieĔy czeskiej (P. Bláha
et. All.), zastosowania metod molekularnych w zoologii (M. Boèaková),
stanu zdrowia w kraju oäomunieckim
(Z. Nakládal) oraz problematyki prac
studenckich (J. ćtiegl).
Dalsze obrady kontynuowano w
szeĈciu sekcjach: antropologii biologicznej, antropologii kulturowej i
socjalnej, wychowania prozdrowotnego, botanicznej, zoologicznej i
dydaktyki biologii. CzöĈè prac zapre-
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zentowano na sesji plakatowej. Najwiöcej referatów zaprezentowano na
sekcji antropologii biologicznej – odbyäy siö trzy posiedzenia, na dwóch
posiedzeniach obradowaäa sekcja
wychowania prozdrowotnego, a pozostaäe sekcje odbyäy po jednym posiedzeniu.
Grupa pracowników naukowych
z Polski byäa doĈè liczna, a przewodzili nam prof. dr hab. Guido Kriesel
i prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz.
Wystñpili ze swymi referatami pracownicy naukowi z Akademii ćwiötokrzyskiej, Uniwersytetu ãódzkiego,
Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdaþsku oraz Akademii
Pomorskiej w Säupsku.
W programie konferencji byäo takĔe zorganizowane wyjĈcie do niedawno otwartego Muzeum Archidiecezjalnego, Centrum aktywnoĈci
ekologicznej oraz wieczór integracyjny z muzykñ.
Prace zäoĔone u organizatorów w
przewidzianym terminie bödñ wy-
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drukowane w roku bieĔñcym lub w
2008 w czasopiĈmie „Antropologie”.
Sesjö naleĔy uznaè za bardzo udanñ,
a bardzo cenne byäo, moim zdaniem,
poäñczenie na jednej konferencji róĔnorodnej tematyki biologicznej, co
nie pozwoliäo uczestnikom zamknñè
siö tylko w obröbie jednej dyscypliny.
Warto takĔe podkreĈliè miäe przyjöcie
wszystkich uczestników przez gospodarzy i stosunkowo niezbyt wysokie
koszty uczestnictwa w konferencji.
W przypadku säupszczan konferencja
pozwoliäa na nawiñzanie wspóäpracy
z organizatorem konferencji doc. dr.
M. Kopeckim, co zaowocowaäo kolejnymi wspólnymi pracami. Szkoda
tylko, Ĕe umowa jaka zawaräy ministerstwa nauki i szkolnictwa wyĔszego Czech i Polski, poza ogromnymi
wymogami biurokratycznymi, nie
daje podstaw do starania siö o osobne Ĉrodki na realizacjö wspóäpracy, a
scedowuje to na Ĉrodki uczelniane,
które sñ bardzo maäe.
Franciszek RoĔnowski

Miödzy Biologiñ a Filozofiñ
W dniach 9-10 listopada 2007
odbyäa siö w Poznaniu na Wydziale
Nauk Spoäecznych UAM interdyscyplinarna konferencja Przyroda – Spoäeczeþstwo – Umysä: Miödzy Biologiñ a Filozofiñ. Wziöli w niej udziaä
biolodzy, antropolodzy, psycholodzy
i filozofowie z oĈrodków akademickich w Bydgoszczy, ãodzi, Krakowie, Muenster, Olsztynie, Poznaniu,
Toruniu i Warszawie. Celem konfe-

rencji byäa debata nad filozoficznymi
podstawami nauk biologicznych, ich
statusem metodologicznym, rolñ teorii ewolucji we wspóäczesnej biologii, ekologii, filozofii umysäu i filozofii
spoäecznej. Dodatkowym motywem,
który skäoniä badaczy do przyjazdu
do Poznania byä jubileusz 60-lecia
prof. Krzysztofa ãastowskiego. Konferencjö otwieraäa sesja okolicznoĈciowa, w której dr hab. Krzysztof
7
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Brzechczyn (UAM Poznaþ) przedstawiä biogram naukowy prof. Krzysztofa
ãastowskiego. Dorobek naukowy w
jubilata w dziedzinie filozoficznych
podstaw biologii oraz teorii ekologii
byä zresztñ niejednokrotnie podczas
konferencji przywoäywany.
Pierwszego dnia konferencji filozofowie (A. Pobojewska – Uã. ãódĒ; Z.
Piñtek – UJ Kraków; J. Kucharczyk –
WBST Warszawa; M. Bäaszak – UAM
Poznaþ; A. Barcikowski – UMK Toruþ; P. Zeidler – UAM Poznaþ) oraz
biolodzy (J. Barciszewski – ICh PAN;
W. Makaäowski – University of Munster; A. GoĒdzicka-Józefiak – UAM
Poznaþ; M. Kaczmarek – UAM Poznaþ) prezentowali referaty na temat
filozoficznych podstaw nauk biologicznych oraz poĈwiöcone metodologii i stanowi badaþ nad róĔnymi
zagadnieniami nauk biologicznych.

Sesja przedpoäudniowa drugiego
dnia konferencji poĈwiöcona byäa
zagadnieniom biologicznych podstaw Ĕycia spoäecznego (referenci: P.
Szmajda – Sorus Poznaþ; A. Papuziþski – UKW Bydgoszcz; K. Brzechczyn,
M. Weiss i A. PaĈ – wszyscy trzej z
UAM Poznaþ), natomiast tematykö
sesji popoäudniowej zdominowaäy
referaty dotyczñce wspóäczesnych
badaþ nad umysäem w perspektywie
ewolucyjnej (referenci: S. Kowalik –
AWF Poznaþ; P. Markiewicz – UWM
Olsztyn; A. Klawiter, K. Matuszewska, M. Reuter i P. Przybysz – wszyscy z UAM Poznaþ).
Gäos koþczñcy konferencjö naleĔaä do Jubilata, prof. K. ãastowskiego
(na fot.poniĔej), który w krótkim wystñpieniu skupiä siö na waĔnych dylematach refleksji uprawianej na styku
nauk filozoficznych i biologicznych.
Piotr Przybysz

Szanownemu Jubilatowi

Panu Profesorowi Krzysztofowi
ãastowskiemu Ĕyczymy dalszych
sukcesów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz
pomyĈlnoĈci w Ĕyciu osobistym.
KoleĔanki i Koledzy z Polskiego
Towarzystwa Antropologicznego
8
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Nadanie tytuäu PROFESORA Marii Kaczmarek
22 listopada 2007 r. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyþski w oparciu o wnioski Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuäów
nadaä tytuä profesora nauczycielom
akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
PoĈród nominowanych znalazäa
siö Profesor dr hab. Maria Kaczmarek
z Instytutu Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prezydent Lech Kaczyþski pogratulowaä nowo nominowanym Profesorom, podkreĈlajñc, Ĕe „tytuä profesora - nie stanowisko profesora tylko
przyznanie tytuäu – jest w karierze
akademickiej chwilñ niezmiernie

istotnñ. Wprawdzie to nie tytuä czyni
pracownika wyĔszej uczelni, Polskiej
Akademii Nauk, czy innej instytucji
naukowej osobñ peänoprawnñ w tej
arystokratycznej republice, jakñ jest
instytucja naukowa, a w szczególnoĈci uniwersytety, bo to czyni jednak
przede wszystkim habilitacja, ale
profesura jest niezmiernie istotnym
ukoronowaniem.”
My równieĔ przyäñczamy siö do
gratulacji! Pani Profesor Marii Kaczmarek serdecznie Ĕyczymy dalszych
sukcesów naukowych oraz jak najwiökszego powodzenia w Ĕyciu osobistym.
KoleĔanki i Koledzy z Polskiego
Towarzystwa Antropologicznego.
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Prof. zw. dr hab. Tadeusz Krupiþski
(1.XII.1930 – 9.VIII.2007)
-wspomnienie-

Rozpoczñä
siö
kolejny rok akademicki a drzwi do
pokoju
Profesora
w Katedrze Antropologii wciñĔ sñ
zamkniöte.
Trudno uwierzyè, Ĕe
nie ma Go wĈród
nas – przecieĔ byä
tu od zawsze. Pogodny,
Ĕyczliwy,
peäen energii „ranny ptaszek”, który jako pierwszy
witaä
wszystkich
podlewajñc swoje
ukochane paprotki.
Maäo kto pojmowaä,
Ĕe moĔna tak ostentacyjnie cieszyè siö
Ĕyciem o 8 rano.
Profesor nigdy nie
absorbowaä innych swoimi problemami, wydawaäo siö, Ĕe ich nie ma. I
tak wäaĈnie cicho i skromnie odszedä
nagle w samym Ĉrodku lata. „Chwila
nadeszäa, trzeba siö poĔegnaè...”*) A
ciñgle tyle jeszcze miaä do zrobienia.
Zmarä 9 sierpnia 2007 roku i pochowany zostaä na cmentarzu ćwiötego
Wawrzyþca we Wrocäawiu.
Prof. Tadeusz Krupiþski urodziä
10

siö 1 grudnia 1930 roku w ãaþcucie.
W 1951 roku uzyskaä Ĉwiadectwo
dojrzaäoĈci w Liceum Matematyczno-Przyrodniczym w Rzeszowie. W
1956 roku ukoþczyä studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocäawskiego, z którym
zwiñzaä caäe swoje Ĕycie zawodowe
i przeszedä wszystkie szczeble kariery naukowej. Przez wiele lat kiero-
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waä Zakäadem Antropologii. Dziekan
dziekanów, jak o Nim mawiano, nie
tylko znakomicie, przez 4 kadencje,
organizowaä prace swojego Wydziaäu lecz takĔe potrafiä skupiè wokóä
siebie dziekanów innych wydziaäów
przez co bezpoĈrednio potrafiä wpäywaè na najwaĔniejsze decyzje podejmowane przez Senat Uniwersytetu.
„ēycie moje powinno zatoczyè
koäo, zamknñè siö jak dobrze skomponowana sonata, Ĕebym zdñĔyä
zebraè piasek, którym przykryjñ
mi twarz”.*) Te säowa wedäug poety okreĈlajñ sens Ĕycia. Caäe Ĕycie
Profesora Krupiþskiego byäo dobrze
skomponowanñ sonatñ a jego sensem i treĈciñ praca dla innych.
Nie sposób wymieniè wszystkich
Jego dokonaþ na polu naukowym i
dydaktycznym. Wystarczy przypomnieè, Ĕe byä promotorem 13 doktoratów, opiekunem i recenzentem 25
rozpraw habilitacyjnych, autorem 14
wniosków o tytuä profesora i 1 wniosku o doktorat honoris causa. Jego
dorobek naukowy obejmuje äñcznie
70 artykuäów i rozpraw naukowych.
Byä pomysäodawcñ i wspóätwórcñ
Wrocäawskiej Szkoäy Rekonstrukcji,
która to dziaäalnoĈè byäa treĈciñ Jego
ostatnich lat Ĕycia. Rekonstrukcje bä.
Czesäawa i Ĉw. Jadwigi przyniosäy
Jego zespoäowi zasäuĔone uznanie
nie tylko w kraju.

№ 1

Nie sposób opisaè Jego ogromnych zasäug organizacyjnych i aktywnoĈci spoäecznej. Nie ma zresztñ
takiej potrzeby bo wszyscy doskonale to znajñ i z pewnoĈciñ däugo bödñ
pamiötali.**)
Nie ma wĈród uczniów pana Profesora nikogo, kto nie pamiötaäby jak
dowcipnie ale z pasjñ i cierpliwoĈciñ
uczyä nas tajników anatomii czäowieka, jak barwnie opowiadaä o „oczach
fioäkowych nr 16”. Na wykäady Profesora przychodzili czösto studenci
z innych kierunków czy wydziaäów
poniewaĔ byä urodzonym gawödziarzem. Ale to wäaĈnie te liczne dygresje rozpalaäy wyobraĒniö i powodowaäy, Ĕe säuchacze nabierali zapaäu
do pracy naukowej i chcieli poszerzaè swoje horyzonty. Oprócz macierzystej Uczelni prowadziä teĔ wykäady na Politechnice Wrocäawskiej i
Uniwersytecie Opolskim.
KaĔdy z wychowanków pana Profesora z pewnoĈciñ wspomina jedyne
w swoim rodzaju seminaria magisterskie przy kawie czy teĔ ciepäe, przebiegajñce w rodzinnej atmosferze
spotkania ze wspóäpracownikami.
Pan Profesor byä czäowiekiem wielkiego formatu – nie dziöki zaszczytnym tytuäom jakie zdobyä lecz sposobem, w jaki zwracaä siö do kolegów,
wspóäpracowników, studentów.
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Zawsze peäen szacunku, potrafiñcy
säuchaè, jednoczyè, gotów pomagaè,
bezgranicznie oddany nauczaniu i
wychowywaniu mäodzieĔy a nade
wszystko wiernie i odwaĔnie wyznajñcy zasadö uczciwoĈci w Ĕyciu
i pracy. Jak nikt inny rozumiaä sens
godnoĈci czäowieka i wyjñtkowoĈè
kaĔdej jednostki.
ēadna chwila nie jest odpowiednia, Ĕadne säowa trafne, by poĔegnaè

Naszego Mistrza, Kierownika, Wychowawcö a nade wszystko Przyjaciela. Dobrze, Ĕe istniejñ ludzie, których Ĕycie jest darem ofiarowanym
nie im samym, lecz nam wszystkim.
Nam dane byäo obcowaè z takim
czäowiekiem i za to Ci dziökujemy
Panie Profesorze. ZdñĔyäeĈ zebraè
bardzo duĔo piasku.
Wspóäpracownicy

*) cytaty pochodzñ z utworów Zbigniewa Herberta
**) waĔniejsze przejawy dziaäalnoĈci organizacyjnej i spoäecznej Profesora Krupiþskiego:
Ø dziekan Wydziaäu Nauk Przyrodniczych (w latach 1981-1987 i 1990-1996),
Ø przewodniczñcy trzech Komisji Senackich U.Wr.
Ø kierownik Zakäadu Antropologii U.Wr. i Zakäadu Biologii Czäowieka U.O.
Ø czäonek i przewodniczñcy Komitetu Antropologii PAN,
Ø czäonek Komitetu Ergonomii PAN,
Ø czäonek i przewodniczñcy Rady Naukowej Zakäadu Antropologii PAN we Wrocäawiu,
Ø czäonek i zastöpca przewodniczñcego Rady Naukowej Instytutu Wzornictwa Przemysäowego
w Warszawie,
Ø czäonek Zarzñdu Gäównego i czäonek honorowy Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,
Ø czäonek innych towarzystw naukowych: EAA, Wrocäawskiego Towarzystwa Naukowego,
Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Zoologicznego,
Ø czäonek Prymasowskiej Rady Spoäecznej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski,
Ø czäonek i przewodniczñcy Arcybiskupiej Rady Spoäecznej we Wrocäawiu
Ø aktywny uczestnik Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego w stanie wojennym
Ø ekspert Synodu Archidiecezji Wro-cäawskiej,
Ø czäonek Wrocäawskiego Komitetu Obywatelskiego „SolidarnoĈè”
Ø Odznaczenia: KrzyĔ Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zäoty KrzyĔ Uniwersytetu Wrocäawskiego, Medal "Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis", nominowany do orderu „Pro Ecclesia et Pontifice”.
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O NAS…
ćlñzak – Wielkopolaninem?
Zgodnie z informacjñ PAP, 26 paĒdziernika 2007 r. w Domu Kultury w
Rudzie ćlñskiej odbyäa siö kolejna edycja wröczania wyróĔnieþ „Hanysów”
2007. Podczas imprezy, czäonkowie kabaretu „Rak”, po raz dwunasty wröczyli statuetki – Hanysy, ludziom oraz instytucjom zasäuĔonym dla ćlñska.
Statuetka, wykonana przez pracowników Huty Pokój, przedstawia hutnika
- odlewnika i waĔy 2 kg. Pomysäodawcñ „Hanysów” jest Grzegorz Poloczek,
autor powiedzenia: „Hanysem nie musi byè rodowity ćlñzak, moĔe byè i
Gorol, byleby w jakiĈ sposób zasäuĔyä siö dla regionu”. Tegorocznym "Hanysantem" zostaä pochodzñcy ze ćlñska prof. dr hab. Joachim CieĈlik -„za
osiñgniöcia w dziedzinie biologii na skalö europejskñ".
– Anita Szwed: Panie Profesorze, dla- – Joachim CieĈlik: Mimo upäywu lat
czego Pan, Profesor Uniwersytetu
czujö siö ćlñzakiem.
Adama Mickiewicza w Poznaniu – Anita Szwed: Z którym miejscem
otrzymaä nagrodö Hanysa, przyna ćlñsku czuje siö Pan Profesor
znawanñ instytucjom oraz osobom
najbardziej zwiñzany?
zasäuĔonym dla ćlñska?
– Joachim CieĈlik: NajbliĔsze mi
miejsce na ćlñsku to Tarnowskie
– Joachim CieĈlik: Hmm... Jestem
Góry, skñd siö wywodzñ korzenie
ćlñzakiem w caäym tego säowa
znaczeniu. Urodziäem siö i wymoich ojców, dziadów i pradziadów, ale urodziäem siö i wychowachowaäem na ćlñsku, w rodzinie
äem w Piekarach ćlñskich.
o znakomitych tradycjach kulturowych, w tym patriotycznych.. Od- – Anita Szwed: Co spowodowaäo, Ĕe
bierajñc statuetkö powiedziaäem,
znalazä siö Pan Profesor w Poznaniu w Wielkopolsce?
Ĕe jestem niezwykle zadowolony,
ale i zdumiony, poniewaĔ od ma- – Joachim CieĈlik: WäaĈciwie to
tury na ćlñsku juĔ nie mieszkam.
przypadek. Chciaäem studiowaè
biologiö – antropologiö, wybraäem
Minöäo 40 lat, trzymam statuetkö
Poznaþ, bo wydawaä mi siö najbarHanysa (na fot. po lewej statuetdziej interesujñcy. Tak wówczas
ka Hanysa, po prawej Pan Profegäosiä informator dla kandydatów
sor CieĈlik trzymajñcy statuetkö w
na studia.
towarzystwie uhonorowanych tñ
prestiĔowñ nagrodñ) ale pewnie – Anita Szwed: A dlaczego wäaĈnie
jestem juĔ „Poznaþskñ Pyrñ” a nie
biologia? Kto zaszczepiä Panu Pro„Hanysem”.
fesorowi bakcyla biologii?
– Anita Szwed: Wobec tego, czy – Joachim CieĈlik: Miaäem byè jak
czuje siö Pan Profesor „Poznaþojciec z wyksztaäcenia inĔynieskñ Pyrñ”, czy jednak ćlñzakiem
rem – górnikiem, ale niestety ni– „Hanysem”?
gdy nie miaäem takich zaintere13
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sowaþ. Za to miaäem Ĉwietnych
nauczycieli biologii zarówno w
szkole podstawowej jak i w liceum. To wäaĈnie ci nauczyciele
spowodowali, Ĕe moje zainteresowania skierowaäem ku biologii.
– Anita Szwed: Nie mieszka Pan Profesor juĔ na ćlñsku ale czy odwiedza Pan stare, ukochane miejsca?
– Joachim CieĈlik: OczywiĈcie, odwiedzam. Jestem emocjonalnie i
kulturowo zwiñzany ze ćlñskiem
i przy wszystkich waĔnych okazjach staram siö wracaè w rodzinne strony. Raz w roku na zjeĒdzie
rodu spotykam siö z caäñ rodzinñ w
Tarnowskich Górach.

– Anita Szwed: Czy pamiöta Pan Profesor gwarö ćlñskñ i jakie jest Pana
ulubione powiedzenie?
– Joachim CieĈlik: Jasne, Ĕe pamiötam, bo tego siö nie zapomina.
Choè na co dzieþ gwarñ siö nie
posäugujö, to wiele powiedzonek
czasami uĔywam. Zachwyca mnie
ich brzmienie i ich kulturowy wymiar. Sama Pani wie, Ĕe czasami
mówiö do Was: „trzeba to przeäonaczyè”, co oznacza - zmieniè.
– Anita Szwed: Bardzo Panu Profesorowi gratulujö takiego wyróĔnienia
i Ĕyczö dalszych sukcesów.
Anita Szwed

Sylwetki nowo nominowanych
Czäonków Honorowych PTA
W dniu 12 wrzeĈnia 2007 r. podczas konferencji PTA w Krakowie
odbyä siö Walny Zjazd Czäonków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, na którym podjöto uchwaäö o nadaniu godnoĈci czäonka honorowego PTA panu Profesorowi Krzysztofowi Kaczanowskiemu oraz
panu Profesorowi Guido Kriesel.
Skäadamy serdeczne gratulacje oraz przedstawiamy sylwetki nowo
nominowanych Czäonków Honorowych PTA.
14
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Profesor dr hab. Krzysztof Kaczanowski
Krzysztof ãukasz Kaczanowski urodziä siö w Warszawie 21. 01. 1938
roku. Studia biologiczne (specjalizacja antropologia) w Uniwersytecie Jagielloþskim ukoþczyä w roku 1961 w
Katedrze Antropologii, którñ ówczeĈnie kierowaäa Pani Profesor Eugenia
Stoäyhwo.
Caäe Ĕycie zawodowe zwiñzaä z
Uniwersytetem Jagielloþskim, gdzie
uzyskaä wszystkie stopnie i tytuäy naukowe: doktorat - 1970 , dr habilitowany - 1977, tytuä profesora 1991,
stanowisko profesora zwyczajnego
2000 r, wszystkie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Od 02. 02. 1962 roku zatrudniony
w Katedrze, a nastöpnie (po reorganizacji i zmianie nazwy) w Zakäadzie
Antropologii UJ, gdzie nadal pracuje, i w roku 1982 zostaä powoäany na
Kierownika tego Zakäadu.
Równolegle z pracñ na Uniwersytecie Jagielloþskim w latach 1992
– 2001 pracowaä w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
na stanowisku Kierownika Zakäadu
Anatomii i Antropologii.
W roku 2002 zostaä powoäany na
Czäonka Rady Wydziaäu Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych w
Preszowie (Säowacja).
Profesor Krzysztof Kaczanowski
jest promotorem okoäo 160 prac dyplomowych na Wydziale BiNoZ UJ
i okoäo 40 w AWF – Katowice, jest
promotorem 12 doktoratów i prowadzi 5 dalszych otwartych juĔ prze-

wodów doktorskich, autorem okoäo
15 recenzji rozpraw doktorskich w:
Toruniu – UMK, Poznaniu – UAM,
Krakowie – AWF i UJ, Katowicach
– AWF. Opiekowaä siö ponadto kilkoma habilitantami i pisaä recenzje
habilitacyjne w uczelniach Krakowa,
Poznania i Torunia oraz w przewodach profesorskich (Polska, Säowacja).
Profesor Krzysztof Kaczanowski
prowadziä i prowadzi nadal wykäady
z zakresu antropologii na Wydziale
BiNoZ UJ, Wydziale FilozoficznoHistorycznym, Akademii Medycznej
a nastöpnie Collegium Medicum UJ,
na Wydziale Zarzñdzania i Komunikacji Spoäecznej UJ, (Ontogeneza,
15
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Filogeneza, Antropologia Ogólna,
Biomedyczne Podstawy Rozwoju,
Metodyka Antropologiczno-Archeologicznych Badaþ Terenowych i inne
specjalistyczne wykäady monograficzne) oraz na Miödzywydziaäowym
Studium Doktoranckim i Uniwersytecie III Wieku UJ.
Prace naukowe Profesora K. Kaczanowskiego dotyczñ nastöpujñcych
zagadnieþ: paleodemografia i struktura antropologiczna historycznych
populacji Krakowa, paleodemografia,
paleopatologia i struktura antropologiczna terenów Polski Poäudniowej,
pochówki ciaäopalne i szkieletowe od
epoki brñzu do XVII w n.e., paleodemografia, paleopatologia i struktura
antropologiczna osadników greckich
nad Morzem Czarnym, ontogeneza z
uwzglödnieniem czynników Ĉrodowiskowych.
Liczne publikacje Profesora Kaczanowskiego sñ wynikiem Jego
udziaäu w badaniach terenowych,
zarówno populacji wspóäczesnych,
jak i populacji historycznych. Byä organizatorem lub wspóäorganizatorem
i badaczem terenowym na Polskim
Spiszu, ēywiecczyĒnie, w okolicach
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Huty Katowice. Konsultowaä i prowadziä badania nekropolii ciaäopalnych
i szkieletowych (Polska Poäudniowa,
Ukraina).
Profesor Krzysztof Kaczanowski
jest autorem wszystkich haseä z zakresu antropologii (poza antropogenezñ) w Wielkiej Encyklopedii PWN
oraz w Encyklopedii Biologicznej
„Opres”.
Czäonek Zarzñdu Gäównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (od 1975), a w latach 1970 –
1982 Przewodniczñcy Krakowskiego
Oddziaäu Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego. W roku 2007
zostaä wybrany na Czäonka Honorowego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.
Od roku 1979 jest czäonkiem
Komitetu Antropologii PAN, gdzie
przez dwie kadencje peäniä funkcjö
Wiceprzewodniczñcego, a w kadencji 2004 – 2007 Przewodniczñcego.
Ponownie zostaä wybrany na Przewodniczñcego Komitetu Antropologii PAN na kadencjö 2007 – 2010. W
PAN jest ponadto Czäonkiem Komisji
Archeologicznej w Oddziale Krakowskim
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Profesor dr hab. Guido Kriesel

Prof. Guido Kriesel urodziä siö w
roku 1937. Studia biologiczne na
Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu ukoþczyä w 1960
roku po odbyciu specjalizacji z zakresu antropologii pod kierunkiem
prof. Jana Czekanowskiego.
Pierwsze kroki w kierunku praktycznej znajomoĈci antropologii poczyniä w czasie praktyki zawodowej zorganizowanej przez Katedrö
Antropologii UMK przy okazji prac
wykopaliskowych w Brzozie k. Torunia w roku 1958. Poczñwszy od tego
momentu przez wiele lat, najpierw
jeszcze jako student a póĒniej jako
pracownik naukowy uczestniczyä,
bñdĒ teĔ kierowaä pracami wykopaliskowymi na wielu róĔnych cmentarzyskach na terenie Pomorza, Kujaw
i Wielkopolski. Jednym z wyników
byäo wyeksplorowanie wczesnoĈredniowiecznego cmentarzyska w
Grucznie, z którego pochodzi jedna
z najwiökszych i najlepiej zachowanych serii szkieletowych w Polsce.
W oparciu o te materiaäy powstaäy

w Toruniu oraz we wspóäpracy z innymi OĈrodkami Antropologicznymi
liczne rozprawy na stopnie i prace
naukowe opublikowane w kraju i za
granicñ.
Caäñ karierö naukowñ Prof. Kriesel
przeszedä na Uniwersytecie Mikoäaja
Kopernika w Toruniu. Rozpoczñä jñ
jako asystent w roku 1960, piöè lat
póĒniej obroniä tu swojñ rozprawö
doktorskñ a na poczñtku roku 1971
zakoþczyä swój przewód habilitacyjny. Tytuä profesora nadzwyczajnego
uzyskaä w 1989 roku a zwyczajnego pod koniec lat 90-tych ubiegäego
stulecia. W czasie ponad 35 lat kierowania „toruþskñ antropologiñ” wypromowaä ponad 460 magistrów oraz
9 doktorów. Jest autorem lub wspóäautorem ponad 60 prac naukowych.
Byä recenzentem w wielu przewodach doktorskich, kilku przewodach
habilitacyjnych i w 5 przewodach o
nadanie tytuäu profesora. Od ponad
30 lat jest czäonkiem Komitetu Antropologii PAN. Przez kilka kadencji byä
czäonkiem Rady Naukowej Zakäadu
Antropologii PAN we Wrocäawiu.
Prof. Kriesel naleĔy do Polskiego
Towarzystwa Antropologicznego od
1958 roku a wiöc prawie 50 lat. W
tym czasie peäniä przez kilka kadencji
funkcjö czäonka komisji rewizyjnej
oraz przez 8 kadencji byä czäonkiem
Zarzñdu Gäównego. Wraz ze swoimi
wspóäpracownikami zorganizowaä
trzy Ogólnopolskie Konferencje Antropologiczne z udziaäem zagranicznych uczestników.
17
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WIADOMOćCI
Z Katedry Antropologii
Uniwersytetu ãódzkiego
1. Decyzjñ Rady Wydziaäu Biologii i
Ochrony ćrodowiska Uã w ramach
Studenckiego Koäa Biologicznego
powoäana zostaäa Sekcja Antropologiczna. Opiekunami Sekcji zostali: dr
Beata Borowska-Strugiþska i dr hab.
ElĔbieta ēñdziþska, prof. nadzw. Uã.
Sekcja posiada nazwö wäasnñ „ANTROPOãOWCY” oraz oryginalne
logo:

Czäonkami Sekcji Antropologicznej sñ studenci Biologii, Archeologii i
Etnologii Uã. Czäonkowie Sekcji prezentowali prace na II Ogólnopolskiej
Studenckiej Konferencji Antropologicznej, która odbyäa siö na Uniwersytecie Jagielloþskim w Krakowie w
styczniu 2007 r.
2. Od tego roku na Wydziale Biologii
i Ochrony ćrodowiska Uã rozpoczöäy siö cykliczne wykäady organizowane przez: Katedrö Antropologii Uã,
ãódzki Oddziaä Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Sekcjö
Antropologicznñ Studenckiego Koäa
Biologów „ANTROPOãOWCY”
Wykäady te majñ charakter cyklu
„SPOTKAý
ANTROPOLOGICZNYCH”, których celem jest prezentowanie zagadnieþ z zakresu an18

tropologii i nauk pokrewnych. W
spotkaniach uczestniczñ zaproszeni
wykäadowcy z róĔnych oĈrodków
naukowych, pracownicy, doktoranci
i studenci Uniwersytetu ãódzkiego
(gäównie studiujñcy na kierunkach:
Biologia, Biotechnologia, Ochrona
ćrodowiska, Archeologia, Etnologia)
oraz Uniwersytetu Medycznego w
ãodzi.
Do tej pory odbyäy siö dwa wykäady:
V 9 listopada 2007 wykäad pt.: „Antropologia molekularna. Kopalny
DNA Ēródäem informacji z przeszäoĈci” wygäosiä czäonek ãódzkiego Oddziaäu PTA prof. dr hab. Henryk W.
Witas (Zakäad Biologii Molekularnej
Uniwersytetu Medycznego w ãodzi);

B I U L E T Y N

V 7 grudnia 2007 wykäad pt.: „Antropologiczne badania nad etnogenezñ Säowian” wygäosiä prof. dr hab.
Janusz Piontek (Zakäad Biologii Ewolucyjnej Czäowieka, Instytut Antropologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

Aktualne informacje o terminie i
miejscu spotkaþ sñ zamieszczane na
stronie wydziaäowej BiOć Uã w zakäadce AktualnoĈci/Konferencje…
http://www.biol.uni.lodz.pl/
3. W dniach 16.10.2007 do
23.10.2007 Katedra Antropologii Uã
goĈciäa dr Martö Cvicelovñ z Katedry
Antropologii, Uniwersytetu Komeþskiego w Bratysäawie. Dr M. Cvicelova odbyäa staĔ naukowy oraz wygäosiäa wykäad pt. „Interaction between
nutrition and genetic stability in ageing”.
4. Nagroda naukowa indywidual-
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na II stopnia Rektora Uã za ksiñĔkö
E. ēñdziþska „Asymetria fluktuujñca
wybranych cech kefalometrycznych
czäowieka”, Wyd. Uã (https://www.
ksiegarnia.uni.lodz.pl//)

5. Katedra Antropologii Uã zostaäa
laureatem konkursu Urzödu Miasta
ãodzi na naukowy projekt zamawiany
z dziedziny „Problemy demograficzne spoäecznoĈci äódzkiej w aspekcie
spoäeczno-ekonomicznym i zdrowotnym” - Grant Prezydenta ãodzi nr
G-11/07 (2007-2008), kierownik: dr
hab. E. ēñdziþska, prof. nadzw. Uã,
zespóä: dr I. Rosset (Katedra Antropologii Uã), prof. dr hab. Cz. Domaþski,
mgr A. Mikulec (Instytut Ekonometrii
i Statystyki Uã).
6. Nagroda za najlepszy plakat na
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTA w Krakowie: A. Sitek, W.
Lorkiewicz (Katedra Antropologii
19
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Uã), B. Antoszewski (Klinika Chirurgii Plastycznej UM w ãodzi), „Przykäad rozszczepu wargi i podniebienia
z cmentarzyska przykoĈcielnego Fara
w BrzeĈciu Kujawskim”.
7. WyróĔnienie pracy magisterskiej
(obrona 07.2007) mgr Anny ElĔbiety
Spinek pt. „WyposaĔenie grobowe
w ocenie cech biologicznych (päci i
wieku) pochówków szkieletowych
ze Ĉredniowiecznego cmentarzyska
w Starym BrzeĈciu Kujawskim (stanowisko 4)” publikacjñ w Pracach i
Materiaäach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w ãodzi. Seria Archeologiczna (ed.) R. Grygiel
(w przygotowaniu)
8. Wspóäorganizacja sesji w ramach
XVth IUAES Congress Kunming 2008
Session: Advances In Dental Anthropology. Genetic and Environmental
Factors. Chair persons: Eisaku Kanazawa, Grant Townsend, Elzbieta Zadzinska
Iwona Rosset
Z Wrocäawskiego Oddziaäu PTA
9 sierpnia 2007 zmarä prof. dr hab.
Tadeusz Krupiþski.
Kolokwia habilitacyjne:
V 22 listopada 2007 roku w budynku Collegium Anthropologicum we
Wrocäawiu odbyäo siö kolokwium
habilitacyjne dr-a Säawomira Kozieäa. Tytuä rozprawy habilitacyjnej:
Czynniki ryzyka rozwoju nadwagi i
otyäoĈci u dzieci i mäodzieĔy.
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Recenzentami rozprawy byli:
- prof. dr hab. Ewa Maäecka – Tendera; Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dzieciöcej
ćlñskiej Akademii Medycznej w Katowicach
- prof. dr hab. Barbara Zahorska
– Markiewicz; Katedra Patofizjologii
ćlñskiej Akademii Medycznej w Katowicach
- prof. dr hab. Joachim CieĈlik; Zakäad Biologii Rozwoju Czäowieka, Instytut Antropologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. dr hab. Jan Tatoþ; Katedra
i Klinika Chorób Wewnötrznych i
Diabetologii Akademii Medycznej w
Warszawie.
Obrony doktoratów:
V 10 grudnia 2007 roku w budynku Collegium Anthropologicum we
Wrocäawiu odbyäa siö publiczna
obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szleszkowskiej zatytuäowanej: Ocena wybranych czynników
wpäywajñcych na urodzeniowñ proporcjö päci dzieci pierworodnych.
Promotorem pracy byä: dr hab. prof.
nadzw. Krzysztof Borysäawski.
WyróĔnienia i nagrody:
V 15 listopada 2007 roku, w dniu
ćwiöta Uniwersytetu Wrocäawskiego,
dr hab. Barbara Kwiatkowska otrzymaäa Medal Komisji Edukacji Narodowej.
V 17 sierpnia 2007 roku zespóä autorów: Jankowska EA, Biel B, Majda J,
Szklarska A, ãopuszaþska M, MödraĈ
M, Anker S, Banasiak W, Poole-Wil-
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son PA, Ponikowski P. otrzymaä I nagrodö Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za pracö opublikowanñ
w czasopiĈmie Circulation w 2006 r.:
Jankowska EA, Biel B, Majda J, Szklarska A, ãopuszaþska M, MödraĈ M,
Anker S, Banasiak W, Poole-Wilson
PA, Ponikowski P, 2006. Anabolic
deficiency in men with chronic heart
failure: prevalence and detrimental
impact on survival. Circulation,
114(17): 1829-1837.
V dr hab. prof. nadzw. Danuta
Kornafel zostaäa wybrana Zastöpcñ
Przewodniczñcego Rady Naukowej
Zakäadu Antropologii PAN we Wrocäawiu na kadencjö 2007 – 2010.
Granty:
V dr Anna Ziomkiewicz – Wichary z
Zakäadu Antropologii PAN otrzymaäa grant KBN na realizacjö projektu:
Stres psychologiczny a funkcje reprodukcyjne kobiet. Wpäyw stresu psychologicznego na wydzielanie progesteronu i 17-ß-estradiolu w cyklu
menstruacyjnym.
V dr hab. Barbara Kwiatkowska
oraz dr Jacek Szczurowski zostali wspóäwykonawcami grantu KBN
zatytuäowanego: Ocena asymetrii
kierunkowej i fluktuacyjnej czaszek
Ĉredniowiecznych z róĔnych stanowisk archeologicznych w Polsce
(data przyznania 07.09.2006; nr rejestracyjny N303 062 31/2154; nr decyzji 2152/P01/2006/31; jednostka
badawcza: Pomorska Akademia Medyczna; kierownik grantu: dr n. med.
Aleksandra Gawlikowska-Sroka)
Monika KrzyĔanowska
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Z Krakowskiego Oddziaäu PTA
W grudniu 2007 roku odbyäo siö zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Oddziaäu PTA w Krakowie
Dokonano wyboru nowego Zarzñdu
PTA – Oddziaä w Krakowie
Dr hab. ElĔbieta Gleþ- Haduch, prof.
UJ – przewodniczñca
Prof. dr hab. Stanisäaw Goäñ – zastöpca przewodniczñcego (AWF Kraków)
Dr Anita Szczepanek – sekretarz (UJ)
Dr Janusz Brudecki – skarbnik (AWF
Kraków)
Ryszard ēarów
Z Poznaþskiego Oddziaäu PTA
12. grudnia 2007 roku odbyäo siö
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Oddziaä w Poznaniu, na
którym wybrany zostaä nowy Zarzñd.
Przewodniczñcñ zostaäa dr Magdalena Kosiþska z Instytutu Antropologii
UAM w Poznaniu, sekretarzem dr
Anna Demuth z Katedry Antropologii
i Biometrii AWF w Poznaniu, skarbnikiem dr Magdalena Krzykaäa z Katedry Antropologii i Biometrii AWF w
Poznaniu.
Ustöpujñce dr Anita Szwed, dr
Magdalena Skrzypczak oraz dr Urszula Czerniak serdecznie dziökujñ za powierzone im zaufanie oraz
wspóäpracö.
Magdalena Kosiþska
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KALENDARIUM KONFERENCJI NAUKOWYCH
2008

Styczeþ 21-24 (Sapporo, Japonia): Kongres Stowarzyszenia Wychowania Fizycznego w WyĔszej Edukacji.
Informacja: http://www.aiesep2008.conf.uq.edu.au/
Luty 15-17 (Chandigarth, Indie): Miödzynarodowa Konferencja Genetyki Medycznej i Spoäecznej.
Informacja: www.geneticsandpopulationhealth.com
Maj (Ostrów Lednicki, Polska) Funeralia
Maj 22-23 (Londyn, UK): Obchody 100-lecia Genetyki w Medycynie.
Informacja: www.rsm.ac.uk/genetics
Lipiec 9-12 (Estoril, Portugalia): 13-ty Kongres Europejskiej Akademii Nauk o
Sporcie. Informacja: Pani Isabel Marais, Faculdade de Motricidade Human,
Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada Dafundo, Portugalia (Tel.: +351214-149-104 , Fax: +351-214-149-269, Email: ecss2008@fmh.utl.pt, web:
http://www.ecss-congress.eu/)
Lipiec 26-29 (Tsukuba, Japonia): 7-dmy ćwiatowy Kongres AktywnoĈci Fizycznej i Starzenia.
Informacja: isapa2008@convention.co.jp, www.isapa2008.org
Lipiec 15-23 (Kunming, Chiny): XVI Kongres IUAES. Informacja: Jig Jun (Email: jingjun@tsinghua.edu.cn, web: http://www.icaes2008.org)
Sierpieþ 3-8 (Edynburg, Szkocja, UK): XXII Kongres Miödzynarodowego Towarzystwa Primatologicznego. Informacja: IPS 2008 Congress Secratariat (Jordanhill Campus, 76 Southbrae Drive, Glasgow G13 1PP, Scotland UK, Tel.:
+44 (0) 141-434-1500, Fax +44 (0) 141-434-1519, E-mail: info@ips2008.
co.uk
Sierpieþ 23-25 (Delft, Holandia): 9 Miödzynarodowy Kongres Antropologi Fizjologicznej. Informacja: Johan F.M. Molenbroek, Delft University
of Technology (Tel.: +31-152-783-086, Fax: +31 (0) 152 787 179, E-mail:
j.f.m.molenbroek@tudelft.nl)
Sierpieþ 25-27 (Kopenhaga, Dania): 17 Europejskie Spotkanie Towarzystwa
Paleoantropologicznego. Informacja: Pia Bennike (bennike@antrolab.ku.dk)
Sierpieþ 28-31 (Odense, Dania): 16 Kongres Europejskiego Towarzystwa
Antropologicznego. Informacja: Jesper L. Boldsen, University of Odense,
Campusvej 55, DK 5230 Odense M, Denmark (E-mail: jboldsen@health.sdu.
dk, web: http://www.eaa208.sdu.dk)
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