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Mija kolejny rok akademicki,
rok wyt onej pracy, sukcesów i pora ek.

Na nadchodz ce wakacje,
yczymy dobrego wypoczynku w s oneczne

dni, ciekawych przygód, nabrania si , by po
powrocie z jeszcze wi kszym zapa em

zabra  si  do realizacji yciowych planów.

Maria Kaczmarek i Urszula Czerniak
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Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy

19. maja GPS bezb dnie zaprowadzi  nas na Ku nicz  35 do Ka-
tedry Antropologii UWroc. Spotka y my si , Kaczmarek, Skrzypczak 
i Szwed z poprzednimi w adzami PTA, z paniami: Kornafel, Kwiat-
kowsk , Szklarsk  i panem Szczurowskim. W zebraniu uczestniczy a
równie  pani Szustkiewicz - ksi gowa PTA. 

Celem wizyty by o przej cie dokumentacji Towarzystwa, sporz -
dzenie protoko u zdawczo-odbiorczego i zamkni cie procesu przeno-
szenia siedziby Zarz du G ównego PTA z Wroc awia do Poznania. 
Dzi kujemy bardzo Kole e stwu z Wroc awia za przesympatyczn
atmosfer , w jakiej przebiega o to historyczne wydarzenie. Mo emy
tylko ubolewa , e nie zosta o ono utrwalone na fotografii a tylko w 
naszych sercach. 

Nie uda o si , wskutek oporu materii, stworzy  aktualnej bazy da-
nych adresowych cz onków Towarzystwa. Bardzo prosz  o dyscyplin ,
gdy  do ko ca wrze nia zobowi zane jeste my do przeprowadzenia 
spisu cz onków naszego Towarzystwa. Do tej pory otrzyma y my listy 
z zaledwie trzech oddzia ów.

Ponawiam pro b  o informacje do biuletynu. Prosz  wygospoda-
rowa  troch  czasu na podzielenie si  z nami swoimi dokonaniami, 
recenzj  ciekawej ksi ki lub artyku u naukowego, wszyscy na to cze-
kamy!

Wprawdzie dopiero w przysz ym roku odb dzie si  konferencja w 
odzi ale czas pomy le  o roku 2011. Gor co zach cam do rozwa-
enia przez oddzia y mo liwo ci zorganizowania kolejnej konferencji 

naukowej PTA w 2011 roku. B d  wdzi czna za propozycje, nad któ-
rymi b dziemy dyskutowa  jesieni .

Równie  na okres po wakacjach zostawiam trudne sprawy i ciemne 
chmury gromadz ce si  nad naszym Towarzystwem…

Przewodnicz ca
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

prof. dr hab. Maria Kaczmarek
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Podczas posiedzenia omawiano:
1. Sprawy zwi zane z rozlicza-

niem konferencji PTA. 
Przewodnicz ca PTA prof. dr 
hab. Maria Kaczmarek przed-
stawi a propozycj  przyj cia
formalnych procedur zwi za-
nych z organizacj  konferencji 
przez oddzia y PTA. Propozy-
cja ta zosta a jednog o nie za-
akceptowana przez cz onków
Zarz du G ównego PTA

2. Pani prof. dr hab. El bieta -
dzi ska przedstawi a zarys pla-
nowanej w 2009 roku Konfe-
rencji PTA w odzi.
Przyj to, e konferencja PTA 
odb dzie si  w dniach 10-12 
wrze nia w odzi. Konferen-
cja zapowiada si  niezwykle 
atrakcyjnie, zatem ju  dzi  w 
imieniu organizatorów oraz 
Zarz du G ównego PTA zapra-
szamy wszystkich cz onków

Z DZIA ALNO CI ZARZ DU G ÓWNEGO PTA

Sprawozdanie z posiedzenia Zarz du G ównego
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

W dniu 14. maja 2008 roku, podczas 11 Funeraliów Lednickich od-
by o si  posiedzenie Zarz du G ównego Polskiego Towarzystwa An-
tropologicznego, w którym uczestniczy o 11 cz onków Zarz du G ów-
nego.
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oraz sympatyków Towarzystwa 
do aktywnego uczestnictwa.

3. Powo ano Komisj  statutow ,
do prac nad przygotowaniem 
nowego statutu Polskiego To-
warzystwa Antropologicznego. 
Przewodnicz cym komisji zo-
sta  dr hab. Henryk G b.

4. Podj to decyzj  o zwo aniu
Walnego Zgromadzenia cz on-
ków PTA w trybie online w 
celu przeg osowania wysoko ci
sk adki dla studentów i emery-
towanych cz onków PTA. 

5. Dyskusja nad programem na-
prawczym czasopisma Anthro-
pological Review.
Przewodnicz ca Polskiego To-

warzystwa Antropologicznego 
prof. dr hab. Maria Kaczmarek 
dzi kuj c wszystkim uczestnikom 
zamkn a posiedzenie Zarz du
G ównego Polskiego Towarzy-
stwa Antropologicznego, po czym 
uczestników posiedzenia uwiecz-
niono na pami tkowej fotografii.

Anita Szwed

Dnia 27. maja 2008 roku odby-
o si  kolejne spotkanie Komitetu 
Organizacyjnego 17. Mi dzyna-
rodowej Konferencji EAA, która 
odb dzie si  w 2010 roku w Po-
znaniu.

W zebraniu uczestniczyli prof. 
dr hab. Maria Kaczmarek (Prze-
wodnicz ca Komitetu Organi-
zacyjnego Konferencji), prof. dr 
hab. Joachim Cie lik, prof. dr hab. 
Krzysztof astowski, prof. dr hab. 
Wies aw Osi ski, dr Urszula Czer-
niak, dr Magdalena Skrzypczak 

oraz dr Anita Szwed (uwiecznione 
na fotografii wykonanej przez mgr 
Magdalen  Durda).

Zebranie mia o charakter ro-
boczej rozmowy, podczas której 
omawiano sprawy zwi zane z or-
ganizacj  konferencji EAA w Po-
znaniu. 17 Konferencja EAA od-
b dzie si  w Poznaniu, w dniach 
od 29. sierpnia do 1. wrze nia
2010 roku. Planowana tematyka 
sesji naukowych koncentrowa
si  b dzie wokó  zdrowia cz o-
wieka. Planowane s  sesje sate-

Z DZIA ALNO CI
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO EAA 2010

Zebranie Komitetu Organizacyjnego 
17. Mi dzynarodowej Konferencji

Europejskiej Asocjacji Antropologicznej EAA, Pozna  2010
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litarne, w tym sesja dotycz ca
zdrowia i jako ci ycia m odzie y
organizowana przez polsko-nor-
weski zespó  naukowy, dzia aj -
cy w ramach wspólnego projektu 
ADOPOLNOR.

Zreferowano wykonane dzia a-
nia zwi zane z baz  hotelow  i 
imprezami towarzysz cymi.

Zaproponowano przygotowanie 
materia ów informacyjnych prze-
znaczonych do rozpropagowania 
podczas Konferencji w Odense. 
Ustalono wst pnie podzia  obo-
wi zków w ród osób przewidzia-
nych do prowadzenia sekretariatu 
konferencji, Zebranie zako czy o
si  wspóln  fotografi .

Magdalena Skrzypczak

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

W dniach 14-15 maju 2008 r. na terenie Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy po raz jedenasty odby y si  warsztaty archeologiczno-
antropologiczne Funeralia Lednickie. Inicjatywa tych spotka  wyros a
w toku dyskusji w pozna skim oddziale Stowarzyszenia Naukowego 
Archeologów Polskich (inicjatorem tych dyskusji by  dr hab. Wojciech 
Dzieduszycki). Bardzo szybko jako wspó organizatorzy warsztatów 
w czyli si : Polskie Towarzystwo Antropologiczne i Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy. Funeralia gromadz  reprezentantów ró -
nych dziedzin wiedzy zajmuj cych si  badaniami cmentarzysk, oraz 
zainteresowanych problematyk  zwi zan  z obrz dowo ci  i zwycza-
jami sepulkralnymi, a tak e tych którzy w swych badaniach si gaj
zagadnie  poruszanych w trakcie naszych spotka .

Za pocz tki Funeraliów nale y
uzna  prezentacj  bada  interdy-
scyplinarnych prowadzonych na 
wczesno redniowiecznym cmen-
tarzysku szkieletowym Dziekano-

wice, stan. 22. W 1994 roku na 
terenie MPP przedstawiono rezul-
taty bada  archeologiczno-antro-
pologicznych, oraz wyniki analiz 
przyrodniczych, fizyko-chemicz-
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nych, demograficznych i rezultaty 
prób bada  DNA przeprowadzo-
nych na materiale ze wspomnia-
nego cmentarzyska. Sprawozda-
nie z tego spotkania ukaza o si  w 
Wielkopolskich Sprawozdaniach 
Archeologicznych t. 3/1995, s. 
253-256. Natomiast rezultaty ba-
da  tego cmentarzyska s  publiko-
wane m. in. w kolejnych tomach 
Studiów Lednickich i Wielkopol-
skich Sprawozdaniach Archeolo-
gicznych.

Po pewnej przerwie, a w wy-
niku wspomnianych dyskusji, w 
1999 roku podj li my si  zorga-
nizowania spotkania obejmuj -
cego szersz  problematyk  bada
cmentarzysk ró nych okresów i 
obszarów. Pojawi a si  wówczas 
nazwa Funeralia Lednickie. Za 
tematyk  tego spotkania przyj to

dyskusj  nad pochówkami nie-
typowymi, odbiegaj cymi sw
specyfik  od wi kszo ci spoty-
kanych na danym cmentarzysku, 
czy kr gu kulturowym. Owocem 
tych warsztatów by a publikacja 
„Czarownice – Funeralia Ledni-
ckie 2” (2000). Od tego czasu 
spotkania funeralne odbywaj  si
systematycznie, ka dorazowo s
po wiecone innej problematyce, 
a materia y prezentowane pod-
czas dyskusji w miar  mo liwo ci
s  publikowane. Trzecie Funeralia 
dotyczy y demografii. Zaprezento-
wane wówczas materia y, oraz ar-
tyku y wyros e na ich bazie zosta y
opublikowane w siódmym tomie 
Studiów Lednickich (s. 63-75; 95-
141). Kolejne, czwarte Funeralia 
dotyczy y zagadnie  zwi zanych
z przemianami obrz dku pogrze-
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bowego i sposobów chowania 
zmar ych jakie obserwujemy w 
obr bie cia opalenia i inhumacji. 
Wyg oszone wówczas referaty zo-
sta y opublikowane w publikacji 
„Popió  i Ko ” (2002). Podczas 
pi tego z kolei spotkania podj to
dyskusj  nad ró nicami i podo-
bie stwem w obrz dowo ci zwi -
zanej z chowaniem kobiet i m -
czyzn. W trakcie tych Funeraliów 
omówiono metody pozwalaj ce
okre li  p e  i wiek zmar ych, ich 
kondycj  zdrowotn , czy status 
spo eczny. Poruszano tak e za-
gadnienia zwi zane z rol  kobiet 
i m czyzn w poszczególnych 
okresach i ró nych kr gach kultu-
rowych. Materia y opublikowano 
w tomie „Kobieta – mier  – M -
czyzna” (2003). Szóste warsztaty 
dotyczy y pochówków dzieci. W 
trakcie dyskusji rozwa ano za-
gadnienia zwi zane z samymi 
grobami dzieci (pozornym czy 
rzeczywistym brakiem grobów 
dzieci na niektórych cmentarzy-
skach), ze zwyczajami zwi za-
nymi z ich chowaniem (ró nice i 
podobie stwa z pochówkami do-
ros ych), a tak e z postrzeganiem 
i rol  dzieci w spo ecze stwach
ró nych kultur i okresów. Mate-
ria y zgromadzone w wyniku tego 
spotkania ukaza y si  w posta-
ci publikacji „Dusza maluczka a 
strata ogromna” (2004). Materia y

b d ce efektem siódmych Funera-
liów po wieconych darom opub-
likowano w postaci tomu Do, ut 
des. Dar – pochówek – tradycja 
(2005). Rozwa ania podczas 
tych warsztatów dotyczy y prze-
de wszystkim darów wyst puj -
cych bezpo rednio w grobach. 
Ale podj to tak e dyskusj  nad 
rol , znaczeniem i funkcj  da-
rów w kulturze. Dary odgrywa y
wa n  rol  sakraln , zwyczajow
lub presti ow . Ósme spotkania 
lednickie po wi cono dyskusji 
nad spo ecznym znaczeniem i 
postrzeganiem osób starszych w 
spo ecze stwach ró nych regio-
nów i okresów historycznych. A 
tak e nad odzwierciedleniem ich 
roli w pochówkach – lokalizacji, 
wyposa enia, sposobu trakto-
wania zmar ych osób starszych. 
Zgromadzone w wyniku tego 
spotkania opublikowano w posta-
ci tomu Staro  wiek spe nienia
(2006). Problematyka kolejnych, 
dziewi tych warsztatów dotyczy-
a rekonstrukcji nekrostruktury 
kulturowej – grobów, pochów-
ków, obiektów towarzysz cych
(paleniska, ustryny, miejsca tryzny 
itp.), oraz uwarunkowa  przyrod-
niczo-biologicznych decyduj -
cych o miejscu chowania zmar-
ych i wyp ywaj cych na stan 
zachowania szcz tków ludzkich 
(warunki fizyko-chemicznych), a 
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tak e kwestie zwi zane z inter-
pretacj  ods anianych pozosta o-
ci materialnych. Efektem dysku-

sji podczas tego spotkania by a
publikacja rodowisko po miert-
ne cz owieka (2007). Podczas 
dziesi tych Funeraliów podj tym
tematem by y wydarzenia nios -
ce za sob  znaczne demograficz-
ne skutki odbijaj ce si  na yciu
spo ecze stw (kl ski naturalne, 
epidemie, wojny), a tak e ró ne
wydarzenia i choroby dotykaj ce
indywidualnych osobników. Pod-
sumowaniem tych warsztatów jest 
publikacja Epidemie, kl ski, woj-
ny (2008). 

Ostatnie jedenaste warszta-
ty by y sprowokowane dyskusj
podczas poprzednich warsztatów 
i dotyczy y niezwykle istotnych 
zagadnie  dla ka dej dziedziny 
naukowej i nosi y nazw  Metody. 

ród a. Dokumentacja. 
Archeologia przesta a by  me-

tod  gromadzenia nowych da-
nych, opiera si  na wnioskowaniu 
na podstawie logiczne stawianych 
argumentów. Archeologia tworzy 
system naukowego post powania
analizuj cego przejawy zacho-
wa  spo ecznych, wierzeniowych 
i przekona . W dyskusji przewi-
ja y si  zagadnienia zwi zane ze 
metodami post powania, uzasad-
niania prawomocno ci ustale ,
a tak e interpretacji i sposoba-

mi przekazywania informacji od 
ród a do wspó czesnego odbior-

cy.
Wszystko co zawiera informa-

cj  o przesz o ci i z czego czer-
piemy o niej widz  stanowi nasze 
ród a. Podczas ostatnich Funera-

liów stawiali my szereg pyta , m. 
in. czy ród o dostarcza informa-
cji obiektywnych? Czy ród o jest 
no nikiem informacji odno nie
dawnych symboli, poj , zna-
cze , czy te  jest swego rodzaju 
skamienielin  któr  nale y okre-
li  pod wzgl dem cech rodzajo-

wych, typologicznych, zaklasyfi-
kowa  w czasie i przestrzeni.

Wykonywanie dokumentacji 
jest jedn  z podstawowych czyn-
no ci w trakcie procesu badaw-
czego. Wobec uczestników jede-
nastych Funeraliów postawili my
pytania w rodzaju – Czy jest to 
jedynie zapis obserwowanej sytu-
acji i wynika tylko z mo liwo ci
technicznych i wiedzy dokonuj -
cego („czuwaj cego”) nad doku-
mentacj ? A mo e dokumentacja 
jest efektem odzwierciedlaj cym
strategi  bada , wynik selekcji i 
hierarchizacji opartych na wiedzy 
i zrozumieniu zachodz cych w 
przesz o ci zjawisk.

W 11 Funeraliach wzi o udzia
157 uczestników reprezentuj -
cych zarówno rodowiska uni-
wersyteckie, akademie nauk, 
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o rodki badawcze, muzealne, 
konserwatorskie, czy firmy pry-
watne. Oprócz uczestników z 
Polski w tegorocznych Funera-
liach wzi li tak e udzia  go cie z 
Czech, Niemiec i Bia orusi. Wy-
g oszono 14 referatów programo-
wych. A w dyskusji wzi o udzia
ponad 25 osób które równie  za-
prezentowa y przygotowane ma-
teria y tematycznie zwi zane z 
poruszan  problematyk . Podczas 
dyskusji wyra nie zarysowa o si
odmienne podej cie archeologów 
i antropologów do poruszanej 
tematyki – i to w odniesieniu za-
równo odno nie metodologii, me-
tod badawczych jak i ujmowania 
zakresu bada  czy pojmowania 
pewnych definicji. Ujawni  si  te
problem dokumentacji powstaj -
cej podczas bada  – brak okre-
lenia minimalnego standardu 

powoduje jej ró norodno , co 
nie wp ywa korzystnie na procesy 
analiz, opracowania, ale te  i pre-
zentacje i wyci gane wnioski.

W podsumowaniu podkre lano
jednak celowo  kontynuowa-
nia interdyscyplinarnych spotka
podczas których przedstawiciele 
wielu ró nych dyscyplin mog
przedyskutowa  zagadnienia 
zwi zane z dan  tematyk  bada
funeralnych. Dodatkowo zazna-
czono, i  publikowanie referatów 
w samodzielnym wydawnictwie 

jest jak najbardziej s uszn  ide .
Przyst puj c do zorganizo-

wania Funeraliów w 1999 roku 
wiedzieli my, e proponowana 
tematyka wywo a spore zainte-
resowanie w ród archeologów i 
antropologów. Zdawali my sobie 
spraw , i  wychodzimy naprze-
ciw wzrastaj cemu zainteresowa-
niu zagadnieniami zwi zanymi
z badaniami i opracowywaniem 
cmentarzysk. Jednak nie my le-
li my o tak licznym uczestni-
ctwie reprezentantów nie tylko 
tych dwóch wiod cych dziedzin. 
Problematyka cmentarzyskowa to 
z jednej strony badania terenowe i 
opracowanie pozyskiwanych ma-
teria ów. Zale  one od dost p-
no ci i mo liwo ci pozyskiwania 
materia u, zasi gu cmentarzyska 
i liczby pochówków, a tak e od 
wiadomo  mo liwo ci samego 

badacza, szczegó owo  prowa-
dzonej dokumentacji, wspó pra-
cy z innymi specjalistami w tere-
nie i na etapie opracowania. Ale 
z drugiej strony podczas pracy w 
terenie i w trakcie analizy mate-
ria ów zaczynaj  pojawia  si
zagadnienia dotycz ce szerszych 
problemów zwi zanych z kultur ,
religi , zagadnieniami spo eczny-
mi, demograficznymi, czy gospo-
dark , b d  polityk . Spotkania 
lednickie ukaza y jak potrzebny 
jest dialog nie tylko pomi dzy ar-
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cheologi  i antropologi , ale do 
tego dialogu coraz cz ciej po-
winni my zaprasza  (zale nie od 
potrzeb) maksymalnie du  liczb
badaczy – reprezentuj cych ró ne
dziedziny.

Funeralia gromadz  oko o 120-
150 uczestników, przedstawicieli 
nie tylko dwóch g ównych dzie-
dzin – archeologii i antropologii. 
Coraz cz ciej pojawiaj  si  an-
tropolodzy kulturowi, historycy, 
ale tak e metodolodzy, filolodzy, 
biolodzy, lekarze. Spotkania nie 
zawsze polegaj  na dialogu po-
mi dzy uczestnikami, bardzo 
cz sto jest to monolog. Ale coraz 
cz ciej do wiadomo ci uczest-
ników dociera potrzeba formu-
owania prezentowanych zagad-
nie  w sposób zrozumia y dla 
przedstawicieli innych dyscyplin. 
Nasze spotkania, w zamierzeniu 
organizatorów, mia y mie  cha-
rakter warsztatów. Trudno jednak 
wypracowa  jednolit  konwencj
przy tak zró nicowanym charak-
terze dziedzin. Niemniej jednak 
coraz cz ciej podczas naszych 
spotka  uczestnicy unikaj  suchej 
prezentacji rezultatów swoich 
bada . Coraz cz ciej prezento-
wane s  materia y problemowe, 
warsztatowe, a tak e zagadnie-
nia metodyczne i metodologiczne 
zwi zane z rozstrzyganiem kon-
kretnych zagadnie  zwi zanych

z problematyk  poszczególnych 
spotka .

Wyg aszane i publikowane ma-
teria y s  bardzo zró nicowane.
Niekiedy dotycz  zagadnie  bar-
dzo szczegó owych, innym razem 
nosz  charakter syntetyzuj cy.
S  prace czysto materia owe, ale 
s  i metodologiczne. S  prace o 
zaawansowanym poziomie na-
ukowym, ale te  wyra nie po-
cz tkuj ce. To wszystko wynika 
z otwartego charakteru spotka .
Uczestnikami ich s  zarówno na-
ukowcy zaawansowani w bada-
niach, maj cy za sob  znaczny 
dorobek naukowy jak i grono m o-
dych ludzi dla których publiko-
wana przez nas praca jest pierw-
sz  samodzieln  prac . W ród
uczestników spotka  s  przed-
stawiciele o rodków naukowych, 
akademickich, ale tak e muzeów, 
s u b konserwatorskich, prywat-
nych przedsi biorstw, czy osoby 
pozostaj ce bez sta ego miejsca 
zatrudnienia. Du e zainteresowa-
nie Funeraliami, a tak e pozytyw-
na presja aby kontynuowa  nasze 
spotkania chyba dobrze wró y
na przysz o . Mamy nadziej e
nadal znajdziemy wspó pracow-
ników i dobrodziejów wspoma-
gaj cych nas w trudnej sytuacji 
organizacyjnej.

Jacek Wrzesi ski
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Dr Gra yna yso  – Wojciechowska
(4.09.1937 – 19.03.2008)

– wspomnienie –

Dr Stanis awa Gra yna yso -Wojciechowska urodzi a si  4. wrze nia 1937 r. w 
Hrubieszowie. Jej dzieci stwo i m odo , podobnie jak wielu innych z Jej pokolenia 
nie by o atwe, przypad o bowiem na czas wojny i trudne lata rzeczywisto ci powo-
jennej. Po uko czeniu szko y redniej podj a studia na Wydziale Biologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W 1962 r. po otrzymaniu tytu u magistra rozpocz a prac  w 
Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, gdzie prowadzi a m.in. badania uk adu
kostnego metod  densytometryczn  in vivo z rtg ko ci r ki u doros ych. Pod kierun-
kiem autora metody, prof. dr hab. Napoleona Wola skiego, wykona a badania pilo-
tów (1975) i polskich polarników III ekspedycji na King Georg na Antarktydzie (1984). 
Problematyka ta by a przedmiotem Jej doktoratu obronionego w 1974 r. na UAM w 
Poznaniu. W roku 1982 rozpocz a prac  w Pracowni Antropologicznej Centrum 
Zdrowia Dziecka w Mi dzylesiu. W trzy lata pó niej zosta a kierownikiem Gabinetu 
Antropologii IP ZCD. W ramach wspó pracy z prof. dr hab. Napoleonem Wola skim,
ówczesnym kierownikiem Zak adu Ekologii Cz owieka IE PAN, wypo yczony zosta
fotodensytometr Zeissa oraz archiwum radiogramów ko ci r ki dzieci zdrowych (ok. 
2500 rtg), które pos u y y do opracowania norm grubo ci i g sto ci optycznej ko ci
dzieci polskich w wieku od 3-18 lat (1989 – materia y niepublikowane). 
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W latach 1985-2000 dr Gra yna yso -Wojciechowska prowadzi a wyk ady i 
wiczenia z antropologii klinicznej na kursach organizowanych przez Zespó  En-

dokrynologii nt. Post py w endokrynologii dzieci cej a wyniki antropometrycznej 
diagnostyki ró nicowej zosta y wykorzystane do egzaminu specjalizacyjnego dla 
pediatrów.

Jej dorobek naukowy obejmuje 31 publikacji, w tym wyniki bada  wykonane w 
ramach kierowanego przez Ni  grantu nt: Wymiary i proporcje cia a u dzieci z so-
matotropinow  niedoczynno ci  przysadki i dzieci niskich z prawid owym wydzie-
laniem hormonu wzrostu w wieku 7-17 lat oraz komunikaty konferencyjne. 

Do najwa niejszych osi gni  dr yso -Wojciechowskiej nale  (1) opracowa-
nia dotycz ce mo liwo ci w czania cech antropometrycznych do diagnostyki okre-
lonych jednostek chorobowych, na przyk ad zespo u Noonan, Turnera, dzieci z 

somatotropinow  niedoczynno ci  przysadki (SNP) i dzieci niskich z prawid owym
poziomem hormonu wzrostu ( yso -Wojciechowska G., Romer T.E., Skawi ski W., 
Wi niewski A., 1998 Antropometryczna diagnostyka ró nicowa  zespo u Noonan i 
zespo u Turnera) (2) wprowadzenie do rutynowych bada  klinicznych w CZD me-
tod  densytometryczn  z radiogramów ko ci r ki u dziecka przewlekle chorego ( y-
so -Wojciechowska G., Skawi ski W., T.E. Romer T.E., Wola ski N., 2004), w której 
z jednego radiogramu ko ci r ki oprócz wieku kostnego i g sto ci optycznej (mine-
ralizacji) ocenia si  równie  wymiary ko ci, w tym grubo  warstwy korowej; dzi ki
temu mo na oceni  zmiany w strukturze ko ci w okresie rozwojowym i zastosowa
t  metod  do ró nicowania zaburze  metabolizmu bia kowego i mineralnego, (3) 
opracowanie we wspó pracy z Skawi skim, winiarskim i Romerem w asnych pro-
gramów komputerowych: I – BODY do oceny budowy i proporcji cia a, II – FAT 
program kontroli wzrostu i stanu od ywienia, III – HEAD – do oceny budowy i pro-
porcji g owy, IV DENSITY – do oceny uk adu kostnego metod  densytometryczn
z Rtg ko ci r ki i V - AUKSOLOGICZNY – opracowany przez endokrynologów do 
oceny rozwoju dziecka z zaburzonym procesem wzrastania, g ównie z niedoborem 
wzrostu. Programy pozwoli y na skrócenie czasu badania zarówno indywidualnego 
jak i ocen  zbiorcz  pacjentów w danym zespole chorobowym oraz zunifikowa y
ocen  antropologiczn  dziecka badanego w IP-CZD. Liczba pacjentów w tym okre-
sie wzros a z 2,5 do 3,5 tysi cy rocznie. 

Za najwi kszy wk ad dr Gra yny yso -Wojciechowskiej do nauki nale y uzna
Jej badania densytometryczne ko ca doros ych i dzieci, zarówno podstawowe jak 
i aplikacje zwi zane z technikami pomiarowymi. Praca yso -Wojciechowska G., 
Romer T.E., Skawi ski W., Wymiary i g sto  optyczna drugiej ko ci ródr cza w 
diagnostyce ró nicowej niedoboru wzrostu uzyska a wyró nienie w konkursie na 
najlepsz  prac  z zakresu endokrynologii dzieci cej opublikowan  w Pediatrii Pol-
skiej w 2000 roku.

Dr Gra yna yso -Wojciechowska pozostanie w naszej pami ci jako Dobra Ko-
le anka, o niesamowitej sile yciowej, zawsze pe na pomys ów i nowych tematów 
do pracy.

El bieta Arasimowicz
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WIADOMO CI
Z Wroc awskiego Oddzia u PTA

Sk ad Zarz du PTA 
Oddzia   Wroc aw

Przewodnicz ca: dr Monika Krzy-
anowska (Katedra Antropologii Uni-

wersytetu Wroc awskiego)
Vice-Przewodnicz cy: mgr Stani-

s aw Gronkiewicz (Zak ad Antropo-
logii PAN)

Skarbnik: dr Monika opusza ska
(Zak ad Antropologii PAN)

Sekretarz: dr Pawe  D browski
(Katedra Antropologii Uniwersytetu 
Wroc awskiego)

Oddzia  liczy 35 cz onków.
Od momentu obj cia w adzy przez 

nowy zarz d odby y si  nast puj ce
spotkania cz onków oddzia u:

21. listopada 2007 – dr n. med. 
Anna Ziomkiewicz – Wichary z Za-
k adu Antropologii PAN we Wroc-
awiu wyg osi a referat pt. „Mi o ,

zdrowie, estrogen”.
3. stycznia 2008 – dr Zdzis aw

Lewandowski z Zak adu Biologii i 
Ekologii Cz owieka Katedry Pod-
staw Fizjoterapii AWF we Wroc a-
wiu przedstawi  referat zatytu owany
„Ocena zmian podobie stwa wybra-
nych elementów twarzy przy u yciu
portretu kompozycyjnego”.

12. marca 2008 – dr hab. S awo-
mir Kozie  z Zak adu Antropologii 
PAN we Wroc awiu przedstawi  wy-
k ad pt. „Asymetria jako miara jako-
ci biologicznej cz owieka”.

28. maja 2008 – prof. dr hab. Ta-
deusz Bober oraz dr Bogdan Pie-

traszewski z Katedry Biomechaniki 
AWF we Wroc awiu wyg osili referat 
zatytu owany „Biomechanika chodu 
cz owieka”.

W dniach 27 -30 listopada 2007 dr 
hab. Barbara Kwiatkowska wyg osi a
3 wyk ady w Instytucie Antropologii 
Uniwersytetu Masarykowa w Brnie 
na zaproszenie, w ramach programu 
Innovation Lectures (INNOLEC) pt. 
Proceedings in Polish Anthropology.

Na uwag  zas uguje publikacja: 
Jezior D., Krajewska M., Madziarska 
K., Kurc – Darak B., Ja czak D., Pa-
trza ek D., Borys awski K., Klinger M. 
(2007) – Posttransplant overweight 
and obesity: myth or reality? Trans-
plantation Proceedings 39, 2772 
– 2775.

26 maja br. w gmachu Collegium 
Anthropologicum Uniwersytetu 
Wroc awskiego odby a si  publicz-
na obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Zdzis awa Lewandowskiego (z Zak a-
du Biologii i Ekologii Cz owieka Ka-
tedry Podstaw Fizjoterapii AWF we 
Wroc awiu) pt: Zmiany wybranych 
elementów twarzy a ocena ich po-
dobie stwa z u yciem u rednionego
portretu kompozycyjnego. Promoto-
rem pracy by a: dr hab. prof. nadzw. 
Danuta Kornafel (Katedra Antropo-
logii Uniwersytetu Wroc awskiego),
recenzentami: dr hab. prof. nadzw. 
Anna Burdukiewicz (AWF Wroc aw)
oraz dr hab. prof. nadzw. Bogus aw
Paw owski (Katedra Antropologii 
Uniwersytetu Wroc awskiego).

Monika Krzy anowska
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Z Krakowskiego Oddzia u PTA
Sk ad Zarz du PTA

Oddzia  Kraków

Przewodnicz ca:  prof. dr hab. El-
bieta Gle -Haduch (Uniwersytet Ja-

giello ski)
Vice-przewodnicz cy: prof. dr 

hab. Stanis aw Go b (Akademia Wy-
chowania Fizycznego Kraków)

Skarbnik: dr Janusz Brudecki  (Aka-
demia Wychowania Fizycznego Kra-
ków)

Sekretarz: dr Anita Szczepanek 
(Uniwersytet Jagiello ski)

Oddzia  liczy 21cz onków.
 Na uwag  zas uguj  nast puj ce

publikacje cz onków krakowskiego 
oddzia u PTA:

arów R., B. Cichocka, 2008. A 
comparative analysis of estimation of 
age at menarche by various methods 
in women participating in the Krakow 
longitudianl growth study, Poland, 
American Journal of Human Biology, 
20(2): 146-8.

Chrzanowska M., S. Kozie , ST. J. 
Uliaszek, 2007. Changes in BMI and 
the prevalence of overweight and 
obesity in children and adolescents. 
Economics and Human Biology  5: 
370-378.

P onka M., M. Kowal, A. Suder, W. 
Biela ski, M. Dobrza ska, A. Kami -
ska, J. G odzik, P. Jagielski, B. Pióre-
cka, M. Schlegel-Zawadzka, 2007. 
Puberty and the relationshhips be-
tween serum leptin levels and body 
composition in adolescent sportswo-
men. Polish Journal of Environmental 
Studies, Supl. vol. 16, No 5C.

Gacek M., M. Chrzanowska, S. 
Matusik, 2007. Wybrane zachowania 
ywieniowe aktywnych zawodowo 

m czyzn z populacji krakowskiej w 
zale no ci od wieku. Roczniki PZH, 
58(3): 549-556.

Gacek M., M. Chrzanowska, 2007. 
Wybrane antropometryczne wska -
niki stanu od ywienia i zachowania 
ywieniowe oty ych m czyzn z 

populacji wielkomiejskiej. ywie-
nie Cz owieka i Metabolizm, Nr 3/4, 
983-990.

Gacek M., M. Chrzanowska, 2007. 
Wybory ywieniowe aktywnych za-
wodowo m czyzn z populacji kra-
kowskiej w zale no ci od wieku. 
Probl. Hig. Epidemiol. 88(3): 327-
331.

Go b S., J. Brudecki, 2007. Mi -
dzypokoleniowa tendencja przemian 
w pokwitaniu ch opców. (w:) Dzie-
si te Warsztaty Antropologiczne im. 
Prof. J.Charzewskiego: „Biospo ecz-
ne aspekty rozwoju wspó czesnej
m odzie y polskiej w okresie dojrze-
wania”, AWF Warszawa.

Aktualnie w Katedrze Antropologii 
AWF w Krakowie realizowany jest 
grant uczelniany (badania w asne
204/KA/2006) pt: Uwarunkowania 
zmian w budowie cia a dzieci i m o-
dzie y z Krakowa obserwowanych 
w ostatnim dwudziestoleciu - kie-
rownikiem bada  jest dr Ma gorzata
Kowal.

W grudniu 2007 roku odby a si
publiczna  obrona pracy doktorskiej 
mgr Katarzyny Sterkowicz-Przyby-
cie  pt. Zró nicowanie budowy so-
matycznej
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czo owych zawodników uprawiaj -
cych sporty walki. Promotorem pra-
cy by  dr hab. prof. nadzw. Ryszard 

arów.
Ryszard arów

Do sprawozdania krakowskiego 
pragniemy doda  informacj  o nada-
niu Panu dr Henrykowi G bowi stop-
nia doktora habilitowanego. Mia o to 
miejsce w dniu 5 lutego 2008r.  W 
imieniu wszystkich Kole anek i  Ko-
legów  z PTA serdecznie gratulujemy 
i yczymy sukcesów w dalszej pracy 
naukowej i w yciu osobistym. 

Z Pozna skiego Oddzia u PTA
Sk ad Zarz du PTA Odzia  Pozna

Przewodnicz ca: dr Magdalena 
Kosi ska (Zak ad Biologii Rozwoju 
Cz owieka Instytut Antropologii Uni-
wersytet Adama Mickiewicza w Po-
znaniu)

Sekretarz: dr Anna Demuth (Kate-
dra Antropologii i Biometrii Akade-
mia Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu)

Skarbnik: dr Magdalena Krzyka-
la (Katedra Antropologii i Biometrii 
Akademia Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu)

Oddzia  liczy 47 cz onków
Od momentu obj cia w adzy przez 

nowy zarz d odby y si  nast puj ce
spotkania cz onków oddzia u:

26. marca br. – mgr Mariusz Weiss 
z Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu 
wyg osi  wyk ad zatytu owany „Ewo-
lucyjny kontekst norm moralnych”.

28. kwietnia br. -  prof. dr hab. 
Blandyna Jerszy ska z Instytutu An-
tropologii UAM w Poznaniu wyg osi a
wyk ad pod tytu em „Morfologiczne 
wyznaczniki stresu rodowiskowego
mo liwe do bada  na materiale kost-
nym”.

We wrze niu br. planowany jest 
wyk ad pani dr Marty Krenz-Nie-
dba a pt.: „Hypoplasja szkliwa jako 
wyznacznik stanu zdrowia w popu-
lacjach wspó czesnych i szkieleto-
wych”.

Anna Demuth

Z ódzkiego Oddzia u PTA
Sk ad Zarz du PTA Odzia ód

Przewodnicz ca: dr Ma gorzata
Ro lak (Katedra Antropologii Uni-
wersytet ódzki)

Zast pca Przewodnicz cej: dr 
hab. El bieta dzi ska, prof.nadzw.
U  (Katedra Antropologii Uniwersy-
tet ódzki)

Sekretarz: dr Wies aw Lorkiewicz 
(Katedra Antropologii Uniwersytet 
ódzki)
Skarbnik: dr Iwona Rosset (Katedra 

Antropologii Uniwersytet ódzki)
Oddzia  liczy 15 cz onków
W ramach kontynuacji organizo-

wanego przez Katedr  Antropologii 
U , ódzki Oddzia  PTA oraz Sek-
cj  Antropologiczn  Studenckiego 
Ko a Biologów „ANTROPO OWCY”
cyklu „SPOTKA  ANTROPOLO-
GICZNYCH”, w tym roku mieli my
zaszczyt go ci  znakomitych na-
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ukowców, którzy wygłosili następu-
jące wykłady:

•  18 stycznia 2008 r. wykład pt.: „Me-
nopauza w trzech odsłonach” wy-
głosiła Przewodniczącą PTA Prof. 
dr hab. Maria Kaczmarek (Zakład 
Biologii Rozwoju Człowieka Insty-
tutu Antropologii Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu);

•  30 maja 2008 r. wykład pt.: 
„Wczesnorolnicze populacje ludz-
kie z Osłonek na Kujawach” wy-
głosił Prof. dr hab. Ryszard Grygiel 
(Muzeum Archeologiczne i Etno-
graficzne w Łodzi).

prof. Karczmarek

•  18 kwietnia 2008 r. wykład pt.: 
„Ewolucyjne podejście do zacho-
wań i preferencji człowieka” wy-
głosił Prof. dr hab. Bogusław Pa-
włowski – (Katedra Antropologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego i Za-
kład Antropologii PAN we Wrocła-
wiu);

prof. Pawlowski

W dniu 28 marca 2008 odbyły się 
po raz pierwszy w cyklu „Spotkań 
Antropologicznych” warsztaty na-
ukowe. Zajęcia  pt.: „Technika wyko-
nywania odlewów ciała ludzkiego” 
poprowadził Prof. dr hab. Henryk 
Stolarczyk (emerytowany pracownik 
Katedry Antropologii Uniwersytetu 
Łódzkiego).

prof. Grygiel

prof. Stolarczyk
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Aktualne informacje o terminie i 
miejscu spotka  s  zamieszczane na 
stronie wydzia owej BiO  U  w za-
k adce Aktualno ci/Konferencje…
http://www.biol.uni.lodz.pl/

Niezmiernie mi o nam poinformo-
wa , e w dniu 22 kwietnia 2008 r. 
na stanowisko Dziekana Wydzia u
Biologii i Ochrony rodowiska Uni-
wersytetu ódzkiego, na kadencj
2008-2012, zosta a wybrana Prof. 
nadzw. dr hab. El bieta dzi ska – 
Kierownik Katedry Antropologii U .

W dniach 21-28 kwietnia 2008 
r. odby a si  organizowana przez 
ódzkie Towarzystwo Naukowe VIII 

edycja Festiwalu Nauki, Techniki i 
Sztuki w odzi. Festiwal mia  na celu 
m.in. prezentacj ódzkich uczelni 
wy szych i placówek badawczych 
poprzez ich publiczne udost pnienie
oraz integracj rodowiska akademi-
ckiego odzi i to zarówno wewn trz-
n  jak i ze spo ecze stwem miasta. 
W ramach VIII edycji FNTiS w odzi
pracownicy Katedry Antropologii U
zorganizowali nast puj ce imprezy: 

• warsztaty pt.: „Wszyscy jeste my
kolorowi, czyli rzecz o pigmenta-
cji skóry” poprowadzone przez Dr 
Anet  Sitek, które mia y na celu za-
poznanie uczestników z aktualnym 
stanem wiedzy na temat czynni-
ków wp ywaj cych na poziom pig-
mentacji skóry cz owieka. W trak-
cie imprezy zaprezentowany zosta
sprz t s u cy do oceny wska nika
melaniny i wska nika rumienia. 
Uczestnicy warsztatów mogli pod-
da  si  ocenie pigmentacji skóry i 
w osów.

• wystaw  pt.: „Cz owiek istota wy-
j tkowa - w wietle bada  antro-
pologów”  przygotowan  przez Dr 
Beat  Borowsk -Strugi sk  oraz 
Sekcj  Antropologiczn  „ANTRO-
PO OWCY” Studenckiego Ko a
Biologów U .  Zadaniem wysta-
wy by o zaprezentowanie metod 
badawczych wykorzystywanych 
przez antropologów maj cych na 
celu zarówno odkrywanie tajem-

prof. Stolarczyk
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nic biologii naszych przodków, jak 
równie  cz owiek w czasach nam 
wspó czesnych.

Z Gda skiego Oddzia u PTA

Wybrane informacje dotycz ce
dzia alno ci cz onków PTA Oddzia
w Gda sku:
7 maja 2007r. odby o si  zebranie 

Oddzia u Gda skiego PTA, na 
którym dr Jolanta Hreczecha, dr 
Magdalena Skwarek przedstawi y
referat pt. „Kilka uwag o muzeach 
anatomicznych Europy”.

4.grudnia 2007r. odby a si  obrona 
pracy doktorskiej mgr Damiana 
Je yka pt. „Zmienno  mi ni bro-
dawkowatych przegrodowych w 
prawej komorze serca cz owieka i 
innych ssaków” w Akademii Me-
dycznej w Gda sku, na Wydziale 
Lekarskim.

2. pa dziernika 2007r. dr Ewa Wój-
towicz otrzyma a Br zowy Krzy
Zas ugi.dr Barbara Duda zosta a
cz onkiem Komitetu Antropologii 
PAN.
Na uwag  zas uguj  nast puj -

ce publikacje cz onków Oddzia u
Gda skiego PTA:

Jerzemowski J., 2007, Kidney fun-
ction and risk of the cardiovascular 
system disease, [w:] Annales, Uni-
versitatis Mariae Curie-Sk odowska,
Lublin, Medicina, sectio D, vol. LXII, 
suppl. XVIII, t. 3, 87-90.

Morawiec B., J. Jerzemowski, R. Ol-
sza ski, 2007, Szczepienia ochron-
ne,  Rozdzia  4, [w;] Zarys medycy-
ny tropikalnej, (red.) R. Olsza ski, B. 
Morawiec, Z. D browiecki, K. Korze-
niewski, Wojskowy Instytut Medycz-
ny, Gdynia, 51-63. 

25 kwietnia 2008 roku Prof. dr 
hab. El bieta dzi ska, kierownik 
Katedry Antropologii U , wyg osi a
referat g ówny pt: „ rodowiskowe
uwarunkowania rozwoju aparatu u-
cia we wspó czesnych populacjach 
ludzkich” na Ogólnopolskim Semi-
narium Auksologii i Ekologii Cz o-
wieka. Seminarium by o organizo-
wane przez Uniwersytet Kardyna a
Stefana Wyszy skiego w Warszawie. 
Organizatorami byli Prof. dr hab. Na-
poleon Wola ski i X Dyrektor Insty-
tutu EiB Prof. dr hab. Józef Do ga,
wspó organizatorem - Centrum Edu-
kacji Ekologicznej.

Cz onkowie Sekcji Antropologicz-
nej „ANTROPO OWCY” Studen-
ckiego Ko a Biologów Uniwersytetu 
ódzkiego zaprezentowali 3 refera-

ty na III Ogólnopolskiej Studenckiej 
Konferencji Antropologicznej, która 
odby a si  na Uniwersytecie Jagiel-
lo skim w Krakowie  w dniach 18-20 
stycznia 2008 r.

Zarz d ódzkiego Oddzia u PTA
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Duda B., 2007,  Physical activi-
ty and physical capacity of women 
aged 50-59 years, [w:] Annales, Uni-
versitatis Mariae Curie-Sk odowska,
Lublin, Medicina, sectio D, vol. LXII, 
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LXII, suppl. XVIII, t. 2,105-108.

Orkwiszewska A., 2007, Changes 
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Annales, Universitatis Mariae Curie-
Sk odowska, Lublin, Medicina, sectio 
D, vol. LXII, suppl. XVIII, t. 5, 391-
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Universitatis Mariae Curie-Sk odow-
ska, Lublin, Medicina, sectio D, vol. 
LXII, suppl. XVIII, t. 7, 52-55.

Wójtowicz E., 2007, The diffe-
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basketball women players from the 
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my of Physical Education and Sport 
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peers, [w:] Annales, Universitatis Ma-
riae Curie-Sk odowska, Lublin, Medi-
cina, sectio D, vol. LXII, suppl. XVIII, 
t. 9, 113-117.

Barbara Duda

Z Torunia

W dniach 16-19 czerwca 2008 
roku w Zak adzie Antropologii Insty-
tutu Ekologii i Ochrony rodowiska
UMK w Toruniu go ci a dr Darlene 
Weston z Department of Archaeolo-
gy, Durham University i Department 
of Human Evolution Max Planck In-
stitute for Evolutionary Anthropology 
w Lipsku. W czasie swojego pobytu 
dr Weston pobiera a próbki ko ci ze 
szkieletów z cechami infekcji Myco-
bacterium tuberculosis, które odkryto 
na terenie Polski. Materia  pochodzi
z kolekcji osteologicznych Zak adów
Antropologii Uniwersytetu w Toru-
niu i odzi. Badania te s  cz ci
projektu naukowego „Biomolecular 
archaeology of tuberculosis in Britain 
and Europe” koordynowanego przez 
prof. prof. Charlote Roberts i Terry 
Brown z Wielkiej Brytanii. Badania 
te polegaj  na próbie izolowania i 
analizy DNA pr tków gru licy, który 

(od lewej) dr Darlene Weston (Durnham, 
Lipsk), dr Alicja Drozd (Toru ), dr Beata 
Borowska ( ód ), dr Tomasz Koz owski
(Toru )
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móg  si  zachowa  w ko ciach cho-
rych osób. Paleopatolodzy zaintere-
sowani s  materia ami odkrytymi na 
cmentarzyskach prehistorycznych, 
redniowiecznych i nowo ytnych.

Naukowcy uwa aj , e badania te 
pozwol  pozna  pochodzenie My-
cobacterium tuberculosis, dadz
podstawy do wnioskowania o ewo-
lucji i ró nicowaniu si  szczepów na 
terenie Wielkiej Brytanii i Europy w 
powi zaniu ze zmianami spo eczno-
ekonomicznymi i rodowiskowymi.
Uzyskane wyniki zostan  porównane 
z analogicznymi danymi dla Nowe-
go wiata, które zosta y pozyskane w 
trakcie bada  prowadzonych w USA 

w oparciu o kolekcje znajduj ce si
na Uniwersytecie w Arizonie.

Polskie materia y w czone do 
bada  pochodz  z cmentarzysk w 
Ka dusie, Grucznie, Skrwilnie, Mo-
gilnie i Strzelnie (z zbiorów toru -
skich) oraz Che ma i Zienek (z kolek-
cji znajduj cych si  w odzi). S  to 
przede wszystkim przyk ady zmian 
gru liczych kr gos upa (tzw. choro-
ba Potta), stawu skokowego i stawów 
biodrowych. Chronologia obejmu-
je czasokres od XI do XVIII wieku. 
Krajowe próbki b d  analizowane w 
Uniwersytecie w Menchesterze.

Szczególnie wart jest podkre lenia
fakt zaproszenia polskich antropo-
logów do wspó pracy w tym zagra-
nicznym projekcie oraz podejmo-
wanie cis ej wspó pracy pomi dzy
o rodkami w Polsce – Toru  i ód .
Korzystaj c z go cinnych amów Biu-
letynu, o rodek toru ski szczególnie 
serdecznie chcia by podzi kowa
pani prof. El biecie dzi skiej oraz 
dr Beacie Borowskiej. Z niecierpli-
wo ci  oczekujemy na wst pne wy-
niki bada .

Tomasz Koz owski

Dr Darlene Weston w trakcie pobierania 
próbki z ko ci
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14 czerwca 2008 odby  si  w Warszawie 12 Piknik Naukowy Pol-
skiego Radia i Centrum Nauki „Kopernik”. Jest  to najwi ksza na wie-
cie plenerowa, naukowa  impreza, której g ównym  zadaniem jest 
przekazanie spo ecze stwu magii i zdobyczy nauki.

W bie cym roku instytucje naukowe i szko y wy sze prezentowa y
swoje osi gni cia w 215  olbrzymich namiotach  i na dwóch scenach, 
roz o onych malowniczo  na Rynku Nowego Miasta i na Podzamczu 
w kierunku do Wis y. Oprócz  polskich instytucji  goszczono znako-
mitych popularyzatorów nauki z 17 krajów. W sumie odby o si  ty-
si c ró nych pokazów, widowiskowych do wiadcze , najró niejszych
prezentacji. Mo na by o zbada  swoje DNA, usi  za sterami  najno-
wocze niejszych samolotów, wykona  ciekawe  do wiadczenia che-
miczne, a nawet zapozna  si  z budow  komety.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, od 12 ju   lat 
corocznie  uczestniczy w Piknikach.  Zak ad Antropologii zawsze w 
nich   by  obecny  i w ramach prezentacji  nauki  Uczelni, przygotowu-
je w asny pokaz w jednym z namiotów. Namiot Antropologiczny od-
wiedzi y w bie cym roku, jak  zreszt  zawsze, niepoliczalne wprost 
liczby osób. Mimo e Piknik trwa   prawie ca y dzie , bo od godziny 
11.00 do 20.00, warszawiacy nie  chcieli nas wypu ci   do domu, do 
ostatniej chwili chcieli dowiedzie  si  co  o sobie lub  swoim potom-
stwie.

Okaza o si , e  nauka któr  odnie  mo na  wprost do siebie, do-
wiedzie  si  o sobie lub swojej rodzinie, jest bardziej dla odwiedzaj -
cych Piknik interesuj ca ni  wiele innych wspania ych, lecz nieosi -
galnych, czy trudnych do zrozumienia prezentacji.

 Informacje jakich udzielali my w naszym Antropologicznym na-
miocie, to klasyczne pomiary wysoko ci i masy cia a, analiza sk adu
tkankowego, opinie o stanie rozwoju fizycznego potomstwa, o przewi-
dywanej doros ej wysoko ci cia a dzieci. Doros ych i m odzie  intere-
sowa a diagnoza, czy  s  zbyt  szczupli czy  mo e maj  nadwag  lub 
oty o  a je li tak, to jak du . Do takich diagnoz mamy w Zak adzie
Antropologii przygotowane pomoce, dzi ki którym szybko i pewnie 
mo emy udzieli  odpowiedniej i wiarygodnej odpowiedzi.  Porady i 
opinie dla ludno ci przygotowuj  pracownicy Zak adu Antropologii : 
dr Anna Pastuszak, dr Joanna Lewandowska, dr Henryk Piechaczek, 

PIKNIK 2008



B I U L E T Y N  P T A  № 2

��

El bieta K sicka i i pisz ca te s owa prof. Jadwiga Charzewska z wy-
bitn  pomoc  Studenckiego Ko a Naukowego Antropologów. Namiot 
Antropologiczny w powy szym sk adzie przyczyni  si  znacz co do 
osi gni cia w tym roku I Miejsca przez Akademi  Wychowania Fi-
zycznego, spo ród wszystkich prezentacji Pikniku. Miejsce to wyni-
ka o  z wskaza   uczestników pikniku i górowa o o ponad 30 %  nad 
kolejn  instytucj   zajmuj c  drugie miejsce.

Prof.dr hab. Jadwiga Charzewska
Zak ad Antropologii AWF-Warszawa
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INTERESUJ CE PROJEKTY BADAWCZE
Jest nam niezwykle mi o poinfor-

mowa , e 9. kwietnia 2008 roku 
przyznane zosta y fundusze na reali-
zacj  polsko-norweskiego grantu pt.: 
U progu doros ego ycia: zdrowie i 
jako ycia m odzie y w zró nico-
wanym spo ecznie i ekonomicznie 
rodowisku (ADOPOLNOR) 

Wniosek o przyznanie grantu zo-
sta  zatwierdzony podczas drugiego 
konkursu na dofinansowanie pro-
jektów i programów dla priorytetów 
Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego.

Pomys odawc  i kierownikiem 
projektu jest Pani prof. dr hab. Maria 
Kaczmarek z Instytutu Antropologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Dzi ki d ugo-
trwa ym staraniom Pani Profesor, 
mo liwe by o nawi zanie wspó -
pracy z partnerskim uniwersytetem 
Agder University w Kritstiansand 
w Norwegii. Kierownikiem norwe-
skiej grupy pracowników bior cych
udzia  w projekcie jest prof. dr. Ernst 
Håkon Jahr, wiatowej s awy j zyko-
znawca, Doktor Honoris Causa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Konsorcjum projektu 
tworz  trzy uczelnie wy sze: Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu oraz Agder University w Kri-
stiansand w Norwegii. 

Projekt podejmuje problem kon-
sekwencji rozwarstwienia spo ecz-
nego dla zdrowia fizycznego i do-
brostanu psychicznego ch opców i 
dziewcz t w okresie m odzie czym
i dorastania. Celem przedsi wzi cia
jest wieloaspektowa ocena stanu 
zdrowia i jako ci ycia m odych lu-
dzi w zale no ci od statusu spo ecz-
no-ekonomicznego rodzin, w któ-
rych si  wychowuj  oraz w asnych
zachowa  zwi zanych ze zdro-
wiem. Nowo ci  projektu jest jego 
wieloaspektowy charakter: szeroko 
poj te zdrowie fizyczne (pozytyw-
ne i negatywne wska niki zdrowia) i 
dobrostan psychiczny oraz czynniki 
zwi zane ze zdrowiem, w szczegól-
no ci w asne zachowania zdrowot-
ne, wp yw mediów na postawy m o-
dych ludzi wobec w asnego zdrowia 
itp.) i pierwsze w Polsce badania wi-
rusologiczne. Badan  grup  stano-
wi  b dzie blisko 4000 ch opców i 
dziewcz t w wieku 10 -18 lat, ucz -
cych si  w szko ach podstawowych, 
gimnazjalnych i rednich na terenie 
Wielkopolski. Projekt, rozpocz ty w 
2008 roku, potrwa trzy lata. Projekt 
b dzie realizowany w cis ej wspó -
pracy z lokalnymi samorz dami w 
celu praktycznego wykorzystania 
wyników bada  do dzia a  zwi za-
nych z polityk  zdrowotn  w woje-
wództwie wielkopolskim.

Do wykonania zaplanowanych w 
ramach projektu zada  powo ane
zosta y trzy grupy badawcze. Pierw-
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sz  stanowi  pracownicy i dokto-
ranci Wydzia u Biologii Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Do drugiej grupy nale
pracownicy Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, do trzeciej – pracownicy 
Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Eugeniusza Piaseckiego, tak e
w Poznaniu. Osobami czuwaj cy-
mi nad realizacj  poszczególnych 
zada  s : prof. dr hab. Maria Kacz-
marek (UAM), prof. dr hab. Anna 
Go dzicka-Józefiak (UAM), prof. 
UM dr hab. n. med. Alicja Krzy a-
niak (UM), prof. dr hab. n. med. Al-
dona Siwi ska (UM), prof. dr hab. 
Joachim Cie lik (UAM) oraz prof. dr 
hab. Wies aw Osi ski (AWF). 

Wszyscy wykonawcy projektu ju
ochoczo i z zapa em zabrali si  do 
pracy. Machina ruszy a. Szczegó-
y dwustronnej wspó pracy zosta-
y dopracowane podczas majowej 

wizyty Pani Profesor Kaczmarek u 
partnerskich przyjació  w kraju za-
pieraj cych dech w piersiach fior-

Wizyta Pani Profesor Marii Kaczmarek 
u norweskich partnerów, 19-21 maja 
2008, Kristiansand, Norwegia

Spotkanie polskich uczestników projektu 
27. maja 2008 r. w Collegium Biologi-
cum, UAM w Poznaniu.

dów. Informacje i zdj cia z pobytu 
Pani Profesor w Kristiansand mo na
znale  na stronie partnerów pro-
jektu: www.uia.no/no. 16. wrze nia
odb dzie si  w Poznaniu uroczysta 
konferencja otwieraj ca projekt oraz 
seminarium naukowe na temat: Ad-
dressing innovation challenges for 
adolescent health research, z udzia-
em norweskich partnerów projektu. 
Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy. Informacj  o 
seminarium prze lemy na pocz tku
wrze nia. Niebawem uruchomiona 
zostanie strona internetowa zapro-
jektowana specjalnie na potrzeby 
projektu.

Pe nym wigoru wykonawcom 
grantu, a w szczególno ci Pani Pro-
fesor Kaczmarek kieruj cej projek-
tem, pozostaje yczy  wytrwa o ci,
si y i nie s abn cych ch ci. A wszyst-
kim zainteresowanym – cierpliwego 
czekania na owocne efekty.

Magdalena Durda
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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.: +351-214-149-104 , Fax: +351-
214-149-269, Email: ecss2008@fmh.utl.pt, web: http://www.ecss-congress.eu/)

Lipiec 26-29 (Tsukuba, Japonia): 7-dmy wiatowy Kongres Aktywno ci Fizycznej i 
Starzenia.
Informacja: isapa2008@convention.co.jp, www.isapa2008.org

Sierpie  3-8 (Edynburg, Szkocja, UK): XXII Kongres Mi dzynarodowego 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

Sierpie  23-25 (Delft, Holandia): 9 Mi dzynarodowy Kongres Antropologi Fizjolo-
gicznej. 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)

Sierpie  25-27 (Kopenhaga, Dania): 17 Europejskie Spotkanie Towarzystwa Paleoan-
tropologicznego. Informacja: Pia Bennike (bennike@antrolab.ku.dk)

Sierpie  28-31 (Odense, Dania): 16 Kongres Europejskiego Towarzystwa Antropo-
logicznego. 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)

Wrzesie  3-4 (Olomouc, Czechy): 8. rocnik mezinarodni konferencje v oboru zdra-
votni telesne vychovy a funkcji antropologie „Diagnostyka pohyboveho systemu – 
metody vysetreni, prymarni prevence, prostredky pohybove terapie”. Informacja: KAF 
FTK UP, tr. Miru 115, 771 11 Olomouc (E-mail: kaf@upol.cz, Tel.: +420585636153, 
Renata Kabrtova)

Listopad 19-23 (San Francisco, CA, USA): 107 Spotkanie Ameryka skiego Towarzy-
stwa Antropologicznego. Informacja: http://www.aaanet.org/mtgs/mtgs.htm

Wrzesie  2-5 2009: V. International Congress of Dr. Aleš Hrdli ka Prague-Humpolec 
(CZ) Scientifi c conference will be held in Prague and memorial of Aleš Hrdli ka will 
take place in Humpolec.
Informacja: President of organizing committee: Assoc. Prof. Pavel Bláha Department 
of Anthropology and Human Genetics, Faculty of Science Charles University in Pra-
gue, Czech Republic

KALENDARIUM

U miechnij si

Synu, czas
porozmawia
o seksie

O.K. tato a co
chcia by  wiedzie ?
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