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Pierwsze miesi ce nowej kadencji 2007-2011 sp dzi y my na za-
atwianiu formalno ci zwi zanych z przeniesieniem siedziby Zarz du
G ównego do Poznania. Zosta y one sfinalizowane dzi ki sprawnym 
dzia aniom dr Anity Szwed i dr Magdaleny Skrzypczak, za co serdecz-
nie Paniom dzi kuj . W najbli szych dniach otworzymy konto w Po-
znaniu, o czym niezw ocznie powiadomimy.

Z przes anych nam informacji z o y y my pierwszy numer Biuletynu 
PTA. W zamieszczonym w nim sprawozdaniu z posiedzenia Zarz du
PTA mo na znale  wytyczne do dzia a  w tej kadencji oraz podj te
ju  decyzje. W nowym roku rozpoczniemy systematyczne prace nad 
statutem naszego Towarzystwa oraz sprawami, które wymagaj  roz-
wi zania.

Mamy nadziej , e kolejne numery biuletynu b d  obszerniejsze. 
Liczymy na wspó prac !

Z okazji nadchodz cych wi t Bo ego Narodzenia i Nowego Roku, 
w imieniu Zarz du G ównego PTA, ycz  wszelkiej pomy lno ci w 
yciu osobistym oraz w pracy. Niechaj dzieje si  jak najlepiej!

Maria Kaczmarek
Przewodnicz ca

Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy



B I U L E T Y N   № 1

4

Do ko ca grudnia br. nale y prze-
prowadzi  w oddzia ach wybo-
ry nowych w adz. Kadencja trwa 
cztery lata, 2008 – 2011. Zada-
niem Przewodnicz cych oddzia-
ów jest: przekazywanie cz onkom
swego oddzia u informacji, które 
otrzymuj  od Sekretarza Zarz du
G ównego, sk adanie rocznego 
sprawozdania w nieprzekraczal-
nym terminie do 15 stycznia ka -
dego roku. Sprawozdaniu podlega 
rok kalendarzowy, od 1 stycznia 
do 31 grudnia. Dla usprawnienia 
tego procesu przygotowane zo-
stan  formularze, które zostan
rozes ane drog  elektroniczn  i t
sam  drog  powinny zosta  ode-
s ane do Sekretarza Towarzystwa. 
W zwi zku z konieczno ci  z o-
enia  wniosku o dotacj  z Mi-

nisterstwa na dzia alno  PTA w 
roku 2008 przypominamy, e 15 
grudnia up ywa termin przes ania
wniosków o dofinansowanie przez 
Polskie Towarzystwo Antropolo-

giczne planowanych konferencji 
w 2008 r. Jednostki, które nie z o-

 w tym terminie wniosku o do-
tacj , nie mog  liczy  na wsparcie 
finansowe ze strony towarzystwa. 
U ci la si  termin op aty sk adek
cz onkowskich do ko ca czerw-
ca ka dego roku. Sk adki nale y
wp aca  skarbnikowi oddzia u,
który wp aca je na konto PTA po-
daj c nazwiska osób wp acaj -
cych. Skarbnik oddzia u przesy a
Skarbnikowi PTA informacj  o sta-
nie p atno ci do ko ca wrze nia,
drugi raz tak  informacj  do cza
do sprawozdania przygotowanego 
na koniec roku kalendarzowego. 
Zgodnie ze statutem PTA osoby, 
które zalegaj  z op at  sk adek za 
jeden rok (w ostateczno ci mo-
emy przyj  trzy lata) zostaj

skre lone z listy cz onków PTA. 
Skre lenie z listy cz onków PTA 
uniemo liwia ponowne wst pie-
nie do towarzystwa. 

Z DZIA ALNO CI ZARZ DU G ÓWNEGO PTA

W Poznaniu, w dniu 7. listopada 2007 roku odby o si  drugie posiedzenie 
Zarz du G ównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Na posie-
dzeniu Zarz d G ówny PTA podj  nast puj ce uchwa y:
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W dniach 9-12 wrze nia w hotelu 
z widokiem na ogrody cesarskie w 
Tokio odby  si  XI Mi dzynarodowy
Kongres Auxologii. G ównym tema-
tem kongresu by  „Rozwój cz owieka
na tle zmieniaj cego si  stylu ycia”.
Na kilkunastu sesjach plenarnych 
oraz sesji plakatowej zaprezento-
wano prace z ca ego wiata. Zakres 
prezentowanych doniesie  by  bar-
dzo szeroki, od rozwoju p odowego
poprzez szereg prac podejmuj cych
„pal cy” problem narastania wy-
st powania oty o ci w ród dzieci i 
m odzie y na ca ym wiecie, a  po 
40 letnie obserwacje stanu zdrowia i 
stylu ycia zapa ników sumo.

Z wielk  rado ci  donosz , e
grupa z Polski by a jedn  z liczniej-
szych, a reprezentowa y j  zespo y:
Pani profesor Wandy Furmagi-Ja-
b o skiej  z Akademii  Medycznej 
w Lublinie (3 osoby), z Akademii 
wi tokrzyskiej w Kielcach pod kie-

runkiem Pani Gra yny Nowak-Starz 
(4 osoby), oraz nasza ekipa z NZOZ 
„Twój Lekarz” w Che mnie i Akade-
mii Pomorskiej w S upsku (2 osoby). 
Polacy zaprezentowali na kongresie 

cznie 12 prac w formie doniesie
ustnych i plakatów, zwi zanych te-
matycznie miedzy innymi z: ocen
rozwoju dzieci w okresie niemow-
l cym i dojrzewania na podstawie 
oznaczania ró nych markerów bio-

chemicznych; stanem od ywienia
i parametrami przemiany lipidów 
w ród dzieci z oty o ci  prost  w od-
niesieniu do ich wagi urodzeniowej; 
stanem zdrowia m odzie y z Regio-
nu wi tokrzyskiego, czy poziomem 
rozwoju ruchowego  6-letnich dzieci 
w zale no ci od niektórych czynni-
ków rodowiskowych.

My mieli my przyjemno  i za-
szczyt zaprezentowa  prac  pt. 
‘Changes of The Head Measurements 
of Children In Northern Kashubia 
(Pomerania Region, Poland) In The 
Past 60 Years’, b d c  niejako konty-
nuacj   dorobku naukowego dwóch 
wybitnych polskich antropologów 
Adama Wrzoska i Micha a wir-
ko-Godyckiego (pracy „Dzieci ka-
szubskie w wieku od 7 do 13 lat pod 
wzgl dem antropologicznym” pre-
zentowanej w 1927 roku na zje dzie
Mi dzynarodowego Instytutu Antro-
pologii w Amsterdamie oraz  wydru-
kowanej w Przegl dzie Antropolo-
gicznym (1937). 

W sze dziesi t lat po zako cze-
niu bada  M. wirko-Godyckiego
i A. Wrzoska, na terenie pó noc-
nej Kaszubszczyzny w tych samych 
miejscowo ciach dokonali my po-
szerzonych, w stosunku do tych z lat 
dwudziestych XX wieku, pomiarów 
antropometrycznych oraz uzupe -
nili my je o dane socjalno-ekono-

XI Mi dzynarodowy Kongres Auxologii w Tokio

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
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miczne. Ciekawym wydaje si  fakt, 
e najstarsi mieszka cy z tych wsi 

rozpoznawali siebie i swoich kole-
gów na zdj ciach, jakie zamie cili w 
swojej pracy profesorowie Wrzosek i 

wirko-Godycki.
Uzyskane przez nas wyniki wyka-

za y jednoznacznie, e na przestrze-
ni 70 lat wysoko  cia a i wi kszo
analizowanych przez nas wymiarów 
g owy dzieci wiejskich zamiesz-
kuj cych tereny pó nocnej Polski 
(Kaszubów) zmieni a si  w stopniu 
istotnym statystycznie. Wobec zniko-
mej migracji w obr bie tej populacji, 
w badanym okresie czasu i ma e-
go promienia krzy owania si  ma -
e stw, a tym samym ma ej szansy 

pojawienia si  „nowych” genów w 
badanej populacji, sk onni jeste my
przyj  tez , e g ównymi czynnika-

mi odpowiedzialnymi za te zmiany 
s  czynniki rodowiskowe zwi zane
z niew tpliw  popraw  warunków 
socjalno-bytowych. Kwesti  otwart
jest, które z tych czynników s  za nie 
odpowiedzialne, a tak e, na które z 
badanych cech antropometrycznych 
oddzia uj  mniej lub bardziej inten-
sywnie.

Tokio przywita o nas s o cem,
ale po czterech dniach pojawi  si
„niewielki tajfun” tak, e nasze roz-
stanie z tym pi knym, pe nym cieka-
wych zak tków i naj yczliwszych na 
wiecie ludzi miastem odby o si  w 

„p aczliwej” atmosferze. Do dzi  ze 
wzruszeniem wspominamy te nie-
zwykle mi e chwile. Sayônara, mata 
kondo Tokyo. 

Jaros aw Ro nowski

W dniach 5 – 6 wrze nia 2007 
roku w Uniwersytecie im. Palackiego 
w O omu cu (Republika Czeska) Ka-
tedra Antropologii i Promocji Zdro-
wia oraz Katedra Biologii Wydzia u
Pedagogicznego,we wspó pracy z 
Czeskim Towarzystwem Antropo-
logicznym i Wydzia em Zdrowia w 
O omu cu,  zorganizowa y mi dzy-
narodow  konferencje pod nazw
„I o omunieckie dni antropologii i 
biologii”. Oprócz gospodarzy i pra-
cowników naukowych z innych 
uczelni czeskich uczestniczyli w niej 
S owacy, Macedo czycy, Polacy i 
Brytyjczycy. Obrady odbywa y si  w 

j zykach: czeskim, s owackim, an-
gielskim i polskim. 

Na sesji plenarnej wyg oszono re-
feraty na temat: trendu sekularnego 
dzieci i m odzie y czeskiej (P. Bláha 
et. All.), zastosowania metod mole-
kularnych w zoologii (M. Bo aková),
stanu zdrowia w kraju  o omunieckim
(Z. Nakládal) oraz problematyki prac 
studenckich (J. tiegl).

Dalsze obrady kontynuowano w 
sze ciu sekcjach: antropologii bio-
logicznej, antropologii kulturowej i 
socjalnej, wychowania prozdrowot-
nego, botanicznej, zoologicznej i 
dydaktyki biologii. Cz  prac zapre-

Olomoucké dny antropologie a biologie
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zentowano na sesji plakatowej. Naj-
wi cej referatów zaprezentowano na 
sekcji antropologii biologicznej – od-
by y si  trzy posiedzenia, na dwóch 
posiedzeniach obradowa a sekcja 
wychowania prozdrowotnego, a po-
zosta e sekcje odby y po jednym po-
siedzeniu.

Grupa pracowników naukowych 
z Polski by a do  liczna, a przewo-
dzili nam prof. dr hab. Guido Kriesel 
i prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz. 
Wyst pili ze swymi referatami pra-
cownicy naukowi z Akademii wi -
tokrzyskiej, Uniwersytetu ódzkiego,
Akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gda sku oraz Akademii 
Pomorskiej w S upsku.

W programie konferencji by o tak-
e zorganizowane wyj cie do nie-

dawno otwartego Muzeum Archi-
diecezjalnego, Centrum aktywno ci
ekologicznej oraz wieczór integra-
cyjny z muzyk .

Prace z o one u organizatorów w 
przewidzianym terminie b d  wy-

drukowane w roku bie cym lub w 
2008 w czasopi mie „Antropologie”. 
Sesj  nale y uzna  za bardzo udan ,
a bardzo cenne by o, moim zdaniem, 
po czenie na jednej konferencji ró -
norodnej tematyki biologicznej, co 
nie pozwoli o uczestnikom zamkn
si  tylko w obr bie jednej dyscypliny. 
Warto tak e podkre li  mi e przyj cie
wszystkich uczestników przez gospo-
darzy i stosunkowo niezbyt wysokie 
koszty uczestnictwa w konferencji. 
W przypadku s upszczan konferencja 
pozwoli a na nawi zanie wspó pracy
z organizatorem konferencji doc. dr. 
M. Kopeckim, co zaowocowa o ko-
lejnymi wspólnymi pracami. Szkoda 
tylko, e umowa jaka zawar y mini-
sterstwa nauki i szkolnictwa wy sze-
go Czech i Polski, poza ogromnymi 
wymogami biurokratycznymi, nie 
daje podstaw do starania si  o osob-
ne rodki na realizacj  wspó pracy, a 
scedowuje to na rodki uczelniane, 
które s  bardzo ma e.

Franciszek Ro nowski

W dniach 9-10 listopada 2007 
odby a si  w Poznaniu na Wydziale 
Nauk Spo ecznych UAM interdyscy-
plinarna konferencja Przyroda – Spo-
ecze stwo – Umys : Mi dzy Biolo-
gi  a Filozofi . Wzi li w niej udzia
biolodzy, antropolodzy, psycholodzy 
i filozofowie z o rodków akademi-
ckich w Bydgoszczy, odzi, Krako-
wie, Muenster, Olsztynie, Poznaniu, 
Toruniu i Warszawie. Celem konfe-

rencji by a debata nad filozoficznymi 
podstawami nauk biologicznych, ich 
statusem metodologicznym, rol  teo-
rii ewolucji we wspó czesnej biolo-
gii, ekologii, filozofii umys u i filozofii 
spo ecznej. Dodatkowym motywem, 
który sk oni  badaczy do przyjazdu 
do Poznania by  jubileusz 60-lecia 
prof. Krzysztofa astowskiego. Kon-
ferencj  otwiera a sesja okoliczno -
ciowa, w której dr hab. Krzysztof 

Mi dzy Biologi  a Filozofi
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Brzechczyn (UAM Pozna ) przedsta-
wi  biogram naukowy prof. Krzysztofa 
astowskiego. Dorobek naukowy w 

jubilata w dziedzinie filozoficznych 
podstaw biologii oraz teorii ekologii 
by  zreszt  niejednokrotnie podczas 
konferencji przywo ywany.

Pierwszego dnia konferencji filozo-
fowie (A. Pobojewska – U . ód ; Z. 
Pi tek – UJ Kraków; J. Kucharczyk – 
WBST Warszawa; M. B aszak – UAM 
Pozna ; A. Barcikowski – UMK To-
ru ; P. Zeidler – UAM Pozna ) oraz 
biolodzy (J. Barciszewski – ICh PAN; 
W. Maka owski – University of Mun-
ster; A. Go dzicka-Józefiak – UAM 
Pozna ; M. Kaczmarek – UAM Po-
zna ) prezentowali referaty na temat 
filozoficznych podstaw nauk biolo-
gicznych oraz po wi cone metodo-
logii i stanowi bada  nad ró nymi
zagadnieniami nauk biologicznych.  

Sesja przedpo udniowa drugiego 
dnia konferencji po wi cona by a
zagadnieniom biologicznych pod-
staw ycia spo ecznego (referenci: P. 
Szmajda – Sorus Pozna ; A. Papuzi -
ski – UKW Bydgoszcz; K. Brzechczyn, 
M. Weiss i A. Pa  – wszyscy trzej z 
UAM Pozna ), natomiast tematyk
sesji popo udniowej zdominowa y
referaty dotycz ce wspó czesnych
bada  nad umys em w perspektywie 
ewolucyjnej (referenci: S. Kowalik – 
AWF Pozna ; P. Markiewicz – UWM 
Olsztyn; A. Klawiter, K. Matuszew-
ska, M. Reuter i P. Przybysz – wszy-
scy z UAM Pozna ).

G os ko cz cy konferencj  nale-
a  do Jubilata, prof. K. astowskiego

(na fot.poni ej), który w krótkim wy-
st pieniu skupi  si  na wa nych dyle-
matach refleksji uprawianej na styku 
nauk filozoficznych i biologicznych. 

Piotr Przybysz

Szanownemu Jubilatowi
Panu Profesorowi Krzysztofowi 

astowskiemu yczymy dalszych 
sukcesów naukowych, dydak-
tycznych i organizacyjnych oraz 
pomy lno ci w yciu osobistym.

Kole anki i Koledzy z Polskiego 
Towarzystwa Antropologicznego
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22 listopada 2007 r. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Ka-
czy ski w oparciu o wnioski Central-
nej Komisji do Spraw Stopni i Tytu ów
nada  tytu  profesora nauczycielom 
akademickim oraz pracownikom na-
uki i sztuki. 

Po ród nominowanych znalaz a
si  Profesor dr hab. Maria Kaczmarek 
z Instytutu Antropologii Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu.

Prezydent Lech Kaczy ski pogra-
tulowa  nowo nominowanym Profe-
sorom, podkre laj c, e „tytu  profe-
sora - nie stanowisko profesora tylko 
przyznanie tytu u – jest w karierze 
akademickiej chwil  niezmiernie 

istotn . Wprawdzie to nie tytu  czyni 
pracownika wy szej uczelni, Polskiej 
Akademii Nauk, czy innej instytucji 
naukowej osob  pe noprawn  w tej 
arystokratycznej republice, jak  jest 
instytucja naukowa, a w szczególno-
ci uniwersytety, bo to czyni jednak 

przede wszystkim habilitacja, ale 
profesura jest niezmiernie istotnym 
ukoronowaniem.”

My równie  przy czamy si  do 
gratulacji! Pani Profesor Marii Kacz-
marek serdecznie yczymy dalszych 
sukcesów naukowych oraz jak naj-
wi kszego powodzenia w yciu oso-
bistym.

Kole anki i Koledzy z Polskiego 
Towarzystwa Antropologicznego.

Nadanie tytu u PROFESORA Marii Kaczmarek
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Rozpocz  si
kolejny rok akade-
micki a drzwi do 
pokoju Profesora 
w Katedrze Antro-
pologii wci  s
zamkni te. Trud-
no uwierzy , e
nie ma Go w ród
nas – przecie  by
tu od zawsze. Po-
godny, yczliwy,
pe en energii „ran-
ny ptaszek”, któ-
ry jako pierwszy 
wita  wszystkich 
podlewaj c swoje 
ukochane paprotki. 
Ma o kto pojmowa ,
e mo na tak osten-

tacyjnie cieszy  si
yciem o 8 rano.
Profesor nigdy nie 

absorbowa  innych swoimi proble-
mami, wydawa o si , e ich nie ma. I 
tak w a nie cicho i skromnie odszed
nagle w samym rodku lata. „Chwila 
nadesz a, trzeba si  po egna ...”*) A 
ci gle tyle jeszcze mia  do zrobienia. 
Zmar  9 sierpnia 2007 roku i pocho-
wany zosta  na cmentarzu wi tego
Wawrzy ca we Wroc awiu.

Prof. Tadeusz Krupi ski urodzi

si  1 grudnia 1930 roku w a cucie.
W 1951 roku uzyska wiadectwo
dojrza o ci w Liceum Matematycz-
no-Przyrodniczym w Rzeszowie. W 
1956 roku uko czy  studia na Wy-
dziale Nauk Przyrodniczych Uni-
wersytetu Wroc awskiego, z którym 
zwi za  ca e swoje ycie zawodowe 
i przeszed   wszystkie szczeble karie-
ry naukowej. Przez wiele lat kiero-

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Krupi ski
(1.XII.1930 – 9.VIII.2007)

-wspomnienie-
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wa  Zak adem Antropologii. Dziekan 
dziekanów, jak o Nim mawiano, nie 
tylko znakomicie, przez 4 kadencje, 
organizowa  prace swojego Wydzia-
u lecz tak e potrafi  skupi  wokó

siebie dziekanów innych wydzia ów
przez co bezpo rednio potrafi  wp y-
wa  na najwa niejsze decyzje podej-
mowane przez Senat Uniwersytetu.

„ ycie moje powinno zatoczy
ko o, zamkn  si  jak dobrze skom-
ponowana sonata, ebym zd y
zebra  piasek, którym przykryj
mi twarz”.*) Te s owa wed ug poe-
ty okre laj   sens ycia. Ca e ycie
Profesora Krupi skiego by o dobrze 
skomponowan  sonat  a jego sen-
sem i tre ci   praca dla innych. 

Nie sposób wymieni  wszystkich 
Jego dokona  na polu naukowym i 
dydaktycznym. Wystarczy przypo-
mnie , e by  promotorem 13 dokto-
ratów, opiekunem i recenzentem 25 
rozpraw habilitacyjnych, autorem 14 
wniosków o tytu  profesora i 1 wnio-
sku o doktorat honoris causa. Jego 
dorobek naukowy obejmuje cznie
70 artyku ów i rozpraw naukowych. 
By  pomys odawc  i wspó twórc
Wroc awskiej Szko y Rekonstrukcji, 
która to dzia alno  by a tre ci  Jego 
ostatnich lat ycia. Rekonstrukcje b .
Czes awa i w. Jadwigi przynios y
Jego zespo owi zas u one uznanie 
nie tylko w kraju.

 Nie sposób opisa  Jego ogrom-
nych zas ug organizacyjnych i ak-
tywno ci  spo ecznej. Nie ma zreszt
takiej potrzeby bo wszyscy doskona-
le to znaj  i z pewno ci  d ugo b d
pami tali.**)

Nie ma w ród uczniów pana Pro-
fesora nikogo, kto nie pami ta by jak 
dowcipnie ale z pasj  i cierpliwo ci
uczy  nas tajników anatomii cz owie-
ka, jak barwnie opowiada  o „oczach 
fio kowych nr 16”. Na wyk ady Pro-
fesora przychodzili cz sto studenci 
z innych kierunków czy wydzia ów
poniewa  by  urodzonym gaw dzia-
rzem. Ale to w a nie te liczne dygre-
sje rozpala y wyobra ni  i powodo-
wa y, e s uchacze nabierali zapa u
do pracy naukowej i chcieli posze-
rza  swoje horyzonty. Oprócz ma-
cierzystej Uczelni prowadzi  te  wy-
k ady na Politechnice Wroc awskiej i 
Uniwersytecie Opolskim.

Ka dy z wychowanków pana Pro-
fesora z pewno ci  wspomina jedyne 
w swoim rodzaju seminaria magister-
skie przy kawie czy te  ciep e, prze-
biegaj ce w rodzinnej atmosferze 
spotkania ze wspó pracownikami.

Pan Profesor by  cz owiekiem wiel-
kiego formatu – nie dzi ki zaszczyt-
nym tytu om jakie zdoby  lecz sposo-
bem, w jaki zwraca  si  do kolegów, 
wspó pracowników, studentów. 
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*) cytaty pochodz  z utworów Zbigniewa Herberta
**) wa niejsze przejawy dzia alno ci organizacyjnej i spo ecznej Profesora  Krupi skiego:

 dziekan Wydzia u Nauk Przyrodniczych (w latach 1981-1987 i 1990-1996), 
 przewodnicz cy trzech Komisji Senackich U.Wr.
 kierownik Zak adu Antropologii U.Wr. i Zak adu Biologii Cz owieka U.O. 
 cz onek i przewodnicz cy Komitetu Antropologii PAN,
 cz onek Komitetu Ergonomii PAN,
 cz onek i przewodnicz cy Rady Naukowej Zak adu Antropologii PAN we Wroc awiu,
 cz onek i zast pca przewodnicz cego Rady Naukowej Instytutu Wzornictwa Przemys owego

w Warszawie,
 cz onek Zarz du G ównego i cz onek honorowy Polskiego Towarzystwa Antropologicz-

nego,
 cz onek innych towarzystw naukowych: EAA, Wroc awskiego Towarzystwa Naukowego, 

Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Zoolog-
icznego,

 cz onek Prymasowskiej Rady Spo ecznej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski, 
 cz onek i przewodnicz cy Arcybiskupiej Rady Spo ecznej we Wroc awiu
 aktywny uczestnik Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego w stanie wojennym
 ekspert Synodu Archidiecezji Wro-c awskiej,
 cz onek Wroc awskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarno ”
 Odznaczenia: Krzy  Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edu-

kacji Narodowej, Z oty Krzy  Uniwersytetu Wroc awskiego, Medal "Pontificia Facultas Theo-
logica Wratislaviensis", nominowany do orderu „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Zawsze pe en szacunku, potrafi cy
s ucha , jednoczy , gotów pomaga ,
bezgranicznie oddany nauczaniu i 
wychowywaniu m odzie y a nade 
wszystko wiernie i odwa nie wy-
znaj cy zasad  uczciwo ci w yciu
i pracy. Jak nikt inny rozumia  sens 
godno ci cz owieka i wyj tkowo
ka dej jednostki.

adna chwila nie jest odpowied-
nia, adne s owa trafne, by po egna

Naszego Mistrza, Kierownika, Wy-
chowawc  a nade wszystko Przyja-
ciela. Dobrze, e  istniej  ludzie, któ-
rych ycie jest darem ofiarowanym 
nie im samym, lecz nam wszystkim. 
Nam dane by o obcowa  z takim 
cz owiekiem i za to Ci dzi kujemy
Panie Profesorze. Zd y e  zebra
bardzo du o piasku.

Wspó pracownicy
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– Anita Szwed: Panie Profesorze, dla-
czego Pan, Profesor Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
otrzyma  nagrod  Hanysa, przy-
znawan  instytucjom oraz osobom 
zas u onym dla l ska?

– Joachim Cie lik: Hmm... Jestem 
l zakiem w ca ym tego s owa

znaczeniu. Urodzi em si  i wy-
chowa em na l sku, w rodzinie 
o znakomitych tradycjach kulturo-
wych, w tym patriotycznych.. Od-
bieraj c statuetk  powiedzia em,
e jestem niezwykle zadowolony, 

ale i zdumiony, poniewa  od ma-
tury na l sku ju  nie mieszkam. 
Min o 40 lat, trzymam statuetk
Hanysa (na fot. po lewej statuet-
ka Hanysa, po prawej Pan Profe-
sor Cie lik trzymaj cy statuetk  w 
towarzystwie uhonorowanych t
presti ow  nagrod ) ale pewnie 
jestem ju  „Pozna sk  Pyr ” a nie 
„Hanysem”.

– Anita Szwed: Wobec tego, czy 
czuje si  Pan Profesor „Pozna -
sk  Pyr ”, czy jednak l zakiem
– „Hanysem”?

– Joachim Cie lik:  Mimo up ywu lat 
czuj  si l zakiem.

– Anita Szwed: Z którym miejscem 
na l sku czuje si  Pan Profesor 
najbardziej zwi zany?

– Joachim Cie lik: Najbli sze mi 
miejsce na l sku to Tarnowskie 
Góry, sk d si  wywodz  korzenie 
moich ojców, dziadów i pradzia-
dów, ale urodzi em si  i wychowa-
em w Piekarach l skich.

– Anita Szwed: Co spowodowa o, e
znalaz  si  Pan Profesor w Pozna-
niu w Wielkopolsce?

– Joachim Cie lik: W a ciwie to 
przypadek. Chcia em studiowa
biologi  – antropologi ,  wybra em
Pozna , bo wydawa  mi si  najbar-
dziej interesuj cy. Tak wówczas 
g osi  informator dla kandydatów 
na studia.

– Anita Szwed: A dlaczego w a nie
biologia? Kto zaszczepi  Panu Pro-
fesorowi bakcyla biologii?

– Joachim Cie lik:  Mia em by  jak 
ojciec z wykszta cenia in ynie-
rem – górnikiem, ale niestety ni-
gdy nie mia em takich zaintere-

O NAS…

l zak – Wielkopolaninem?
Zgodnie z informacj  PAP, 26 pa dziernika 2007 r. w Domu Kultury w 

Rudzie l skiej odby a si  kolejna edycja wr czania wyró nie  „Hanysów” 
2007. Podczas imprezy, cz onkowie kabaretu „Rak”, po raz dwunasty wr -
czyli statuetki – Hanysy, ludziom oraz instytucjom zas u onym dla l ska.
Statuetka, wykonana przez pracowników Huty Pokój, przedstawia hutnika 
- odlewnika i wa y 2 kg. Pomys odawc  „Hanysów” jest Grzegorz Poloczek, 
autor powiedzenia: „Hanysem nie musi by  rodowity l zak, mo e by  i 
Gorol, byleby w jaki  sposób zas u y  si  dla regionu”. Tegorocznym "Ha-
nysantem" zosta  pochodz cy ze l ska prof. dr hab. Joachim Cie lik -„za 
osi gni cia w dziedzinie biologii na skal  europejsk ".
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sowa . Za to mia em wietnych
nauczycieli biologii zarówno w 
szkole podstawowej jak i w lice-
um. To w a nie ci nauczyciele 
spowodowali, e moje zaintere-
sowania skierowa em ku biologii.

– Anita Szwed: Nie mieszka Pan Pro-
fesor ju  na l sku ale czy odwie-
dza Pan stare, ukochane miejsca?

– Joachim Cie lik: Oczywi cie, od-
wiedzam. Jestem emocjonalnie i 
kulturowo zwi zany ze l skiem
i przy wszystkich wa nych oka-
zjach staram si  wraca  w rodzin-
ne strony. Raz w roku na zje dzie
rodu spotykam si  z ca  rodzin  w 
Tarnowskich Górach.

– Anita Szwed: Czy pami ta Pan Pro-
fesor gwar l sk  i jakie jest Pana 
ulubione powiedzenie?

– Joachim Cie lik: Jasne, e pami -
tam, bo tego si  nie zapomina. 
Cho  na co dzie  gwar  si  nie 
pos uguj , to wiele powiedzonek 
czasami u ywam. Zachwyca mnie 
ich brzmienie i ich kulturowy wy-
miar. Sama Pani wie, e czasami 
mówi  do Was: „trzeba to prze o-
naczy ”, co oznacza - zmieni .

– Anita Szwed: Bardzo Panu Profeso-
rowi gratuluj  takiego wyró nienia
i ycz  dalszych sukcesów.

Anita Szwed

W dniu 12 wrze nia 2007 r. podczas konferencji PTA w Krakowie 
odby  si  Walny Zjazd Cz onków Polskiego Towarzystwa Antropolo-
gicznego, na którym podj to uchwa  o nadaniu godno ci cz onka ho-
norowego PTA panu Profesorowi Krzysztofowi Kaczanowskiemu oraz 
panu Profesorowi Guido Kriesel.

Sk adamy serdeczne gratulacje oraz przedstawiamy sylwetki nowo 
nominowanych Cz onków Honorowych PTA.

Sylwetki nowo nominowanych
Cz onków Honorowych PTA
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Krzysztof ukasz Kaczanowski uro-
dzi  si  w Warszawie 21. 01. 1938 
roku. Studia biologiczne (specjaliza-
cja antropologia) w Uniwersytecie Ja-
giello skim uko czy  w roku 1961 w 
Katedrze Antropologii, któr  ówcze -
nie kierowa a Pani Profesor Eugenia 
Sto yhwo.

Ca e ycie zawodowe zwi za  z 
Uniwersytetem Jagiello skim, gdzie 
uzyska  wszystkie stopnie i tytu y na-
ukowe: doktorat - 1970 , dr habilito-
wany - 1977, tytu  profesora 1991, 
stanowisko profesora zwyczajnego 
2000 r, wszystkie na Wydziale Biolo-
gii i Nauk o Ziemi.

Od 02. 02. 1962 roku zatrudniony 
w Katedrze, a nast pnie (po reorgani-
zacji i zmianie nazwy) w Zak adzie
Antropologii UJ, gdzie nadal pracu-
je, i w roku 1982 zosta  powo any na 
Kierownika tego Zak adu.

Równolegle z prac  na Uniwer-
sytecie Jagiello skim w latach 1992 
– 2001 pracowa  w Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Katowicach 
na stanowisku Kierownika Zak adu
Anatomii i Antropologii. 

W roku 2002 zosta  powo any na 
Cz onka Rady Wydzia u Nauk Hu-
manistycznych i Przyrodniczych w 
Preszowie (S owacja).

Profesor Krzysztof Kaczanowski 
jest promotorem oko o 160 prac dy-
plomowych na Wydziale BiNoZ  UJ 
i oko o 40 w AWF – Katowice, jest 
promotorem 12 doktoratów i prowa-
dzi 5 dalszych otwartych ju  prze-

wodów doktorskich, autorem oko o
15 recenzji rozpraw doktorskich w: 
Toruniu – UMK, Poznaniu – UAM, 
Krakowie – AWF i UJ, Katowicach 
– AWF. Opiekowa  si  ponadto kil-
koma habilitantami i pisa  recenzje 
habilitacyjne w uczelniach Krakowa, 
Poznania i Torunia oraz w przewo-
dach profesorskich (Polska, S owa-
cja).

Profesor Krzysztof Kaczanowski 
prowadzi  i prowadzi nadal wyk ady
z zakresu antropologii na Wydziale 
BiNoZ UJ, Wydziale Filozoficzno- 
Historycznym, Akademii Medycznej 
a nast pnie Collegium Medicum UJ, 
na Wydziale Zarz dzania i Komuni-
kacji Spo ecznej UJ, (Ontogeneza, 

Profesor dr hab. Krzysztof Kaczanowski
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Filogeneza, Antropologia Ogólna, 
Biomedyczne Podstawy Rozwoju, 
Metodyka Antropologiczno-Archeo-
logicznych Bada  Terenowych i inne 
specjalistyczne wyk ady monogra-
ficzne) oraz na Mi dzywydzia owym
Studium Doktoranckim i Uniwersyte-
cie III Wieku UJ. 

Prace naukowe Profesora K. Kacza-
nowskiego dotycz  nast puj cych
zagadnie : paleodemografia i struk-
tura antropologiczna historycznych 
populacji Krakowa, paleodemografia, 
paleopatologia i struktura antropolo-
giczna terenów Polski Po udniowej,
pochówki cia opalne i szkieletowe od 
epoki br zu do XVII w n.e., paleode-
mografia, paleopatologia i struktura 
antropologiczna osadników greckich 
nad Morzem Czarnym, ontogeneza z 
uwzgl dnieniem czynników rodo-
wiskowych.

Liczne publikacje Profesora Ka-
czanowskiego s  wynikiem Jego 
udzia u w badaniach terenowych, 
zarówno populacji wspó czesnych,
jak i populacji historycznych. By  or-
ganizatorem lub wspó organizatorem
i badaczem terenowym na Polskim 
Spiszu, ywiecczy nie, w okolicach 

Huty Katowice. Konsultowa  i prowa-
dzi  badania nekropolii cia opalnych
i szkieletowych (Polska Po udniowa,
Ukraina).

Profesor Krzysztof Kaczanowski 
jest autorem wszystkich hase  z za-
kresu antropologii (poza antropoge-
nez ) w Wielkiej Encyklopedii PWN 
oraz w  Encyklopedii Biologicznej 
„Opres”.

Cz onek Zarz du G ównego Pol-
skiego Towarzystwa Antropologicz-
nego (od 1975), a w latach 1970 – 
1982 Przewodnicz cy Krakowskiego 
Oddzia u Polskiego Towarzystwa 

Antropologicznego. W roku 2007 
zosta  wybrany na Cz onka Honoro-
wego Polskiego Towarzystwa Antro-
pologicznego.

Od roku 1979 jest cz onkiem
Komitetu Antropologii PAN, gdzie 
przez dwie kadencje pe ni  funkcj
Wiceprzewodnicz cego, a w kaden-
cji 2004 – 2007  Przewodnicz cego.
Ponownie zosta  wybrany na Prze-
wodnicz cego Komitetu Antropolo-
gii PAN na kadencj  2007 – 2010. W 
PAN jest ponadto Cz onkiem Komisji 
Archeologicznej w Oddziale Kra-
kowskim
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Prof. Guido Kriesel urodzi  si  w 
roku 1937. Studia biologiczne na 
Uniwersytecie im Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu uko czy  w 1960 
roku po odbyciu specjalizacji z za-
kresu antropologii pod kierunkiem 
prof. Jana Czekanowskiego. 

Pierwsze kroki w kierunku prak-
tycznej znajomo ci antropologii po-
czyni  w czasie  praktyki zawodo-
wej zorganizowanej przez Katedr
Antropologii UMK przy okazji prac 
wykopaliskowych w Brzozie k. Toru-
nia w roku 1958. Pocz wszy od tego 
momentu przez wiele lat, najpierw 
jeszcze jako student a pó niej jako 
pracownik naukowy uczestniczy ,
b d  te  kierowa  pracami wykopali-
skowymi na wielu  ró nych cmenta-
rzyskach na terenie Pomorza, Kujaw 
i Wielkopolski. Jednym z wyników 
by o wyeksplorowanie wczesno-
redniowiecznego cmentarzyska w 

Grucznie, z którego pochodzi jedna 
z najwi kszych i najlepiej zachowa-
nych serii szkieletowych w Polsce. 
W oparciu o te materia y powsta y

w Toruniu oraz we wspó pracy z in-
nymi O rodkami Antropologicznymi 
liczne rozprawy na stopnie i prace 
naukowe opublikowane w kraju i  za 
granic .

Ca  karier  naukow  Prof. Kriesel 
przeszed  na Uniwersytecie Miko aja
Kopernika w Toruniu. Rozpocz  j
jako asystent w roku 1960, pi  lat 
pó niej obroni  tu swoj  rozpraw
doktorsk  a na pocz tku roku 1971 
zako czy  swój przewód habilitacyj-
ny. Tytu  profesora nadzwyczajnego 
uzyska  w 1989 roku a zwyczajne-
go pod koniec lat 90-tych ubieg ego
stulecia. W czasie ponad 35 lat kie-
rowania „toru sk  antropologi ” wy-
promowa  ponad 460 magistrów oraz 
9 doktorów. Jest autorem lub wspó -
autorem ponad 60 prac naukowych. 
By  recenzentem w wielu przewo-
dach doktorskich, kilku przewodach 
habilitacyjnych i w 5 przewodach o 
nadanie tytu u profesora. Od ponad 
30 lat jest cz onkiem Komitetu Antro-
pologii PAN. Przez kilka kadencji by
cz onkiem Rady Naukowej Zak adu
Antropologii PAN we Wroc awiu.

Prof. Kriesel nale y do Polskiego 
Towarzystwa Antropologicznego od 
1958 roku a wi c prawie 50 lat. W 
tym czasie pe ni  przez kilka kadencji 
funkcj  cz onka komisji rewizyjnej 
oraz przez 8 kadencji by  cz onkiem
Zarz du G ównego. Wraz ze  swoimi 
wspó pracownikami zorganizowa
trzy Ogólnopolskie Konferencje An-
tropologiczne z udzia em zagranicz-
nych uczestników.

Profesor dr hab. Guido Kriesel
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WIADOMO CI

Z Katedry Antropologii 
Uniwersytetu ódzkiego

1. Decyzj  Rady Wydzia u Biologii i 
Ochrony rodowiska U  w ramach 
Studenckiego Ko a Biologicznego 
powo ana zosta a Sekcja Antropolo-
giczna. Opiekunami Sekcji zostali: dr 
Beata Borowska-Strugi ska i dr hab. 
El bieta dzi ska, prof. nadzw. U .
Sekcja posiada nazw  w asn  „AN-
TROPO OWCY” oraz oryginalne 
logo:

Cz onkami Sekcji Antropologicz-
nej s  studenci Biologii, Archeologii i 
Etnologii U . Cz onkowie Sekcji pre-
zentowali prace na II Ogólnopolskiej 
Studenckiej Konferencji Antropolo-
gicznej, która odby a si  na Uniwer-
sytecie Jagiello skim w Krakowie w 
styczniu 2007 r. 

2. Od tego roku na Wydziale Biologii 
i Ochrony rodowiska U  rozpocz -
y si  cykliczne wyk ady organizowa-
ne przez: Katedr  Antropologii U ,
ódzki Oddzia  Polskiego Towarzy-

stwa Antropologicznego oraz Sekcj
Antropologiczn  Studenckiego Ko a
Biologów „ANTROPO OWCY”

Wyk ady te maj  charakter cyklu 
„SPOTKA  ANTROPOLOGICZ-
NYCH”, których celem jest prezen-
towanie zagadnie  z zakresu an-

tropologii i nauk pokrewnych. W 
spotkaniach uczestnicz  zaproszeni 
wyk adowcy z ró nych o rodków
naukowych, pracownicy, doktoranci 
i studenci Uniwersytetu ódzkiego
(g ównie studiuj cy na kierunkach: 
Biologia, Biotechnologia, Ochrona 
rodowiska, Archeologia, Etnologia) 

oraz Uniwersytetu Medycznego w 
odzi.

Do tej pory odby y si  dwa wyk ady:

 9 listopada 2007 wyk ad pt.: „An-
tropologia molekularna. Kopalny 
DNA ród em informacji z przesz o-
ci” wyg osi  cz onek ódzkiego Od-

dzia u PTA prof. dr hab. Henryk W. 
Witas (Zak ad Biologii Molekularnej 
Uniwersytetu Medycznego w odzi);
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 7 grudnia 2007 wyk ad pt.: „An-
tropologiczne badania nad etnoge-
nez  S owian” wyg osi  prof. dr hab. 
Janusz Piontek (Zak ad Biologii Ewo-
lucyjnej Cz owieka, Instytut Antropo-
logii Uniwersytetu im.  A.  Mickiewi-
cza w Poznaniu).

na II stopnia Rektora U  za ksi k
E. dzi ska „Asymetria fluktuuj ca
wybranych cech kefalometrycznych 
cz owieka”, Wyd. U  (https://www.
ksiegarnia.uni.lodz.pl//)

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/

3. W dniach 16.10.2007 do 
23.10.2007 Katedra Antropologii U
go ci a dr Mart  Cvicelov  z Katedry 
Antropologii, Uniwersytetu Kome -
skiego w Bratys awie. Dr M. Cvicelo-
va odby a sta  naukowy oraz wyg o-
si a wyk ad pt. „Interaction between 
nutrition and genetic stability in age-
ing”.
4. Nagroda naukowa indywidual-

5. Katedra Antropologii U  zosta a
laureatem konkursu Urz du Miasta 
odzi na naukowy projekt zamawiany 

z dziedziny „Problemy demograficz-
ne spo eczno ci ódzkiej w aspekcie 
spo eczno-ekonomicznym i zdro-
wotnym” - Grant Prezydenta odzi nr 
G-11/07 (2007-2008), kierownik: dr 
hab. E. dzi ska, prof. nadzw. U ,
zespó : dr I. Rosset (Katedra Antropo-
logii U ), prof. dr hab. Cz. Doma ski,
mgr A. Mikulec (Instytut Ekonometrii 
i Statystyki U ).

6. Nagroda za najlepszy plakat na 
Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej PTA w Krakowie: A. Sitek, W. 
Lorkiewicz (Katedra Antropologii 
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U ), B. Antoszewski (Klinika Chirur-
gii Plastycznej UM w odzi), „Przy-
k ad rozszczepu wargi i podniebienia 
z cmentarzyska przyko cielnego Fara 
w Brze ciu Kujawskim”.
7. Wyró nienie pracy magisterskiej 
(obrona 07.2007) mgr Anny El biety
Spinek pt. „Wyposa enie grobowe 
w ocenie cech biologicznych (p ci i 
wieku) pochówków szkieletowych 
ze redniowiecznego cmentarzyska 
w Starym Brze ciu Kujawskim (sta-
nowisko 4)” publikacj  w Pracach i 
Materia ach Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w odzi. Se-
ria Archeologiczna (ed.) R. Grygiel 
(w przygotowaniu) 

8. Wspó organizacja sesji w ramach 
XVth IUAES Congress Kunming 2008 
Session: Advances In Dental Anthro-
pology. Genetic and Environmental 
Factors. Chair persons: Eisaku Kana-
zawa, Grant Townsend, Elzbieta Za-
dzinska

Iwona Rosset

Z Wroc awskiego Oddzia u PTA

9 sierpnia 2007 zmar  prof. dr hab. 
Tadeusz Krupi ski.

Kolokwia habilitacyjne:
 22 listopada 2007 roku w budyn-

ku Collegium Anthropologicum we 
Wroc awiu odby o si  kolokwium 
habilitacyjne dr-a S awomira Kozie-
a. Tytu  rozprawy habilitacyjnej: 
Czynniki ryzyka rozwoju nadwagi i 
oty o ci u dzieci i m odzie y.

Recenzentami rozprawy byli:
- prof. dr hab. Ewa Ma ecka – Tende-
ra; Katedra i Klinika Pediatrii, Endo-
krynologii i Diabetologii Dzieci cej
l skiej Akademii Medycznej w Ka-

towicach
- prof. dr hab. Barbara Zahorska 
– Markiewicz; Katedra Patofizjologii 
l skiej Akademii Medycznej w Ka-

towicach
- prof. dr hab. Joachim Cie lik; Za-
k ad Biologii Rozwoju Cz owieka, In-
stytut Antropologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. dr hab. Jan Tato ; Katedra 
i Klinika Chorób Wewn trznych i 
Diabetologii Akademii Medycznej w 
Warszawie.

Obrony doktoratów:
 10 grudnia 2007 roku w budyn-

ku Collegium Anthropologicum we 
Wroc awiu odby a si  publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr Ka-
tarzyny Szleszkowskiej zatytu owa-
nej: Ocena wybranych czynników 
wp ywaj cych na urodzeniow  pro-
porcj  p ci dzieci pierworodnych. 
Promotorem pracy by : dr hab. prof. 
nadzw. Krzysztof Borys awski.

Wyró nienia i nagrody:
 15 listopada 2007 roku, w dniu 

wi ta Uniwersytetu Wroc awskiego,
dr hab. Barbara Kwiatkowska otrzy-
ma a Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej.

 17 sierpnia 2007 roku  zespó  au-
torów: Jankowska EA, Biel B, Majda J, 
Szklarska A, opusza ska M, M dra
M, Anker S, Banasiak W, Poole-Wil-
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son PA, Ponikowski P. otrzyma  I na-
grod  Polskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego za prac  opublikowan
w czasopi mie Circulation w 2006 r.: 
Jankowska EA, Biel B, Majda J, Szklar-
ska A, opusza ska M, M dra  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.

 dr hab. prof. nadzw. Danuta 
Kornafel zosta a wybrana Zast pc
Przewodnicz cego Rady Naukowej 
Zak adu Antropologii PAN we Wroc-
awiu na kadencj  2007 – 2010.

Granty:
 dr Anna Ziomkiewicz – Wichary z 

Zak adu Antropologii PAN otrzyma-
a grant KBN na realizacj  projektu: 

Stres psychologiczny a funkcje repro-
dukcyjne kobiet. Wp yw stresu psy-
chologicznego na wydzielanie pro-
gesteronu i 17-ß-estradiolu w cyklu 
menstruacyjnym.

 dr hab. Barbara Kwiatkowska 
oraz dr Jacek Szczurowski zosta-
li wspó wykonawcami grantu KBN 
zatytu owanego: Ocena asymetrii 
kierunkowej i fluktuacyjnej czaszek 
redniowiecznych z ró nych sta-

nowisk archeologicznych w Polsce 
(data przyznania 07.09.2006; nr reje-
stracyjny N303 062 31/2154; nr de-
cyzji 2152/P01/2006/31; jednostka 
badawcza: Pomorska Akademia Me-
dyczna; kierownik grantu: dr n. med. 
Aleksandra Gawlikowska-Sroka)

Monika Krzy anowska

Z Krakowskiego Oddzia u PTA

W grudniu 2007 roku odby o si  ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze 
Oddzia u PTA w Krakowie
Dokonano wyboru nowego Zarz du
PTA – Oddzia  w Krakowie
Dr hab. El bieta Gle - Haduch, prof. 
UJ – przewodnicz ca
Prof. dr hab. Stanis aw Go  – za-
st pca przewodnicz cego (AWF Kra-
ków)
Dr Anita Szczepanek – sekretarz (UJ)
Dr Janusz Brudecki – skarbnik (AWF 
Kraków)

Ryszard arów

Z Pozna skiego Oddzia u PTA

12. grudnia 2007 roku odby o si
zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Polskiego Towarzystwa Antropolo-
gicznego Oddzia  w Poznaniu, na 
którym wybrany zosta  nowy Zarz d.
Przewodnicz c  zosta a dr Magdale-
na Kosi ska z Instytutu Antropologii 
UAM w Poznaniu, sekretarzem dr 
Anna Demuth z Katedry Antropologii 
i Biometrii AWF w Poznaniu, skarb-
nikiem dr Magdalena Krzyka a z Ka-
tedry Antropologii i Biometrii AWF w 
Poznaniu.

Ust puj ce dr Anita Szwed, dr 
Magdalena Skrzypczak oraz dr Ur-
szula Czerniak serdecznie dzi ku-
j  za powierzone im zaufanie oraz 
wspó prac .

Magdalena Kosi ska
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2008
Stycze  21-24 (Sapporo, Japonia): Kongres Stowarzyszenia Wychowania Fi-
zycznego w Wy szej Edukacji.
Informacja: http://www.aiesep2008.conf.uq.edu.au/

Luty 15-17 (Chandigarth, Indie): Mi dzynarodowa Konferencja Genetyki Me-
dycznej i Spo ecznej.
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.: +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 Fi-
zycznej i Starzenia.
Informacja: isapa2008@convention.co.jp, www.isapa2008.org

Lipiec 15-23 (Kunming, Chiny): XVI Kongres IUAES. Informacja: Jig Jun (E-
mail: jingjun@tsinghua.edu.cn, web: http://www.icaes2008.org)

Sierpie  3-8 (Edynburg, Szkocja, UK): XXII Kongres Mi dzynarodowego To-
warzystwa Primatologicznego. Informacja: IPS 2008 Congress Secratariat (Jor-
danhill 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 Antropo-
logi 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)

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

Sierpie  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)

KALENDARIUM KONFERENCJI NAUKOWYCH
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U miechnij si
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