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Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W minionym półroczu rozpoczęła się praca nad nowym sta-
tutem PTA. Pracami Komisji kieruje dr hab. Henryk Głąb. Mamy 
nadzieję, że uda nam się przygotować nowy statut do września, 
tak aby przyjąć go podczas Walnego Zgromadzenia członków 
PTA na konferencji w Łodzi. Czas biegnie szybko ...

Na pół roku przed XLII  konferencją czas pomyśleć o kolejnej 
XLIII ogólnopolskiej konferencji naukowej planowanej w 2011 
roku. 

Zarząd Główny PTA zwraca się do oddziałów z prośbą o roz-
ważenie możliwości zorganizowania konferencji. W miarę po-
trzeby zapewniamy wsparcie merytoryczne i logistyczne. Mamy 
nadzieję, że nie zabraknie chętnych i tradycja naszych spotkań 
naukowych zostanie zachowana.

Przewodnicząca 
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

prof. dr hab. Maria Kaczmarek
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SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI 
I SPOTKAŃ NAUKOWYCH

Sprawozdanie z 16-tego Kongresu 
Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego

Szesnasty Kongres Europejskiego Towarzystwa Antropologicz-
nego odbył się w dniach 28 – 31 sierpnia w mieście Odense 
zlokalizowanym w południowej części Danii, słynącym jako 
miejsce w którym urodził się Hans Christian Andersen. Wszystkie 
sesje zaplanowane w ramach Kongresu odbyły się w University of 
Southern Denmark. Komitet organizacyjny tworzyli: Jesper Bold-
sen, Hans Christian Petersen, Ulla Freund, Rita Nurnberg i Mar-
tin Worm-Leonhard. Merytoryczną pieczę nad Kongresem objął 
komitet naukowy w składzie: Charles Susanne (Free University of 
Brussels), Hans Christian Petersen (University of Southern Den-
mark), Jesper Boldsen (University of Southern Denmark), Emma 
Rabino-Massa (University of Torino), Pia Bennike (University of 
Copenhagen), Esther Rebato (University del Pais Vasco), Roland 
Hauspie (Free University of Brussels) i Eva Bodzar (Eötvös Loránd 
University). 

W ramach sesji plenarnych odbyło się siedem niezwykle inte-
resujących wykładów. Wygłosili je:

George Milner z Department of Anthropology, Pensylvania 
State University: „Making Biological and Anthropological Sen-
se of the Past “, CGN Mascie-Taylor z Department of Biologi-
cal Anthropology, Cambridge University: „Insights into Growth 
faltering”, Michael Hermanussen: „World-wide obesity, fast 
food and the control of appetite”, Niels Lynnerup z Laborato-
ry of Anthropology, Univeristy of Copenhagen: „Evidence based 
methods in forensic anthropology”, Rimantas Jankauskas z De-
partment of Anthropology, Vilnius University: „Forensic anthro-
pology and archeology in Eastern Europe – recent developments”, 
James Vaupel z Max Planck Institute for Demographic Research, 
Rostock: „Demography and evolution”, Alan Mann z Department 
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of Anthropology, Princeton University: „Rethinking Neandertals 
as Ancestors”.

W ramach Kongresu odbyły się dwadzieścia dwie sesje, w 
tym dwie sesje posterowe. Dominującymi tematami wystąpień 
były: Paleopatologia, Ewolucja człowieka, Wzrastanie i rozwój, 
Biologia populacji ludzkich i demografia oraz Antropometria. In-
teresującym wydarzeniem była również specjalna sesja (Ethics 
Round-Table) poświęcona etyce w badaniach antropologicz-
nych. Program Kongresu obejmował łącznie 112 prezentacji na 
podium oraz 35 prezentacji plakatowych.

Uczestnicy Kongresu mieli również możliwość uczestniczenia 
w ciekawych wydarzeniach towarzyszących, takich jak przyjęcie 
powitalne (którego gospodarzem był burmistrz Odense) w ratuszu 
miasta lub bankiet zorganizowany na terenie muzeum–skansenu 
kultury wikingów. Goście mieli okazję podziwiać 22-metrowej 
długości łódź, która prawdopodobnie była częścią pochówku 
ciałopalnego. W przeddzień zakończenia Kongresu uczestnicy 
zostali zaproszeni do udziału w największym średniowiecznym 
festiwalu północnej Europy, który odbywał się w mieście Hor-
sense.  

W niedzielę 31 sierpnia, tuż przed zakończeniem 16-tego Kon-
gresu Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego odbyło się 
walne zebranie, na którym zatwierdzono nowe władze EAA. No-
wym przewodniczącym Towarzystwa został Prof. Mascie-Taylor 
z Uniwersytetu w Cambridge. Ciekawość uczestników zebrania 
dotyczącą kolejnego Kongresu zaspokoiła Przewodnicząca Pol-
skiego Oddziału EAA Prof. Maria Kaczmarek, zapraszając wszyst-
kich zainteresowanych w 2010 roku do... Poznania.

Na koniec pozostaje jeszcze raz podziękować Organizatorom 
na czele z Jesperem Boldsenem za wspaniałe naukowe wydarze-
nie, jakim był 16 Kongres Europejskiego Towarzystwa Antropo-
logicznego i wyrazić nadzieję, że 17 Kongres EAA w Poznaniu 
będzie równie udany.

Tomasz Hanć
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Ethics Round Table – dyskusja nad etyką pracy 
ze szczątkami ludzkimi, Odense 2008

Podczas 16. konferencji Europejskiej Asocjacji Antropologicz-
nej w Odense, Danii, odbyła się specjalna sesja poświęcona za-
gadnieniom etycznym związanym z wydobywaniem, przecho-
wywaniem i badaniem szczątków ludzkich. Organizacja sesji 
była inicjatywą profesora Holgera Schutkowskiego z Uniwersy-
tetu w Bradford, Wielkiej Brytanii. Potrzeba dyskusji w tej materii 
zarysowywała się już od dłuższego czasu w różnych europej-
skich ośrodkach naukowych, w związku z roszczeniami różnych 
grup ludnościowych i społecznych dotyczącymi zwrotu lub po-
wtórnego pochówku określonych ludzkich szczątków. Owocem 
sesji miało być utworzenie europejskiego Kodeksu Etyki, który 
służyłby jako narzędzie dla naukowców – antropologów wyko-
rzystywane zarówno podczas publicznych debat, jak i do roz-
wiązywania lokalnych problemów. 
W sesji brali udział następujący antropolodzy:
Pia Bennike, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania 
Alain Froment, Musée de l’Homme, Paryż, Francja
Rimantas Janskauskas, Uniwersytet Wileński, Litwa 
Marta Krenz-Niedbała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Polska 
Emma Rabino-Massa, Uniwersytet w Turynie, Włochy
M. Eulàlia Subirà, Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania 
Maria Teschler-Nicola, Naturhistorische Museum, Wiedeń, Au-
stria 

Każdy z uczestników przedstawił sytuację związaną z wydo-
bywaniem, przechowywaniem i badaniem ludzkich szczątków 
we własnym kraju. Niektóre prezentacje miały charakter ogólny, 
inne – szczegółowy, pokazujący problemy konkretnej instytucji. 
W Wielkiej Brytanii obowiązują dwa dokumenty o randze pań-
stwowej: „Guidance for the Care of Human Remains in Museums” 
oraz „Guidance for Best Practice for Treatment of Human Rema-
ins Excavated from Christian Burial Grounds in England”. Ponad-
to, organizacja British Association for Biological Anthropology 
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and Osteoarchaeology BABAO, utworzyła Kodeks Etyki, który 
zawiera ogólne wskazówki odnośnie wydobywania, przechowy-
wania i analizy ludzkich szczątków pochodzących ze stanowisk 
archeologicznych, a także wyjaśnia kwestie związane z retencją, 
powtórnym pochówkiem i repatriacją. W Anglii żądania zwią-
zane z przechowywanymi w muzeach i ośrodkach naukowych 
szczątkami pochodzą z krajów zamorskich. W uzasadnionych 
poprzez genealogię, czy historię danej społeczności, przypad-
kach dokonuje się repatriacji szczątków ludzkich. Antropolodzy 
stykają się także z aktywnością neopogan, którzy postrzegają się 
jako duchowych spadkobierców ludności począwszy od czasów 
pradziejowych aż do współczesnych i żądają powtórnego po-
chówku wszystkich szczątków ludzkich przechowywanych w 
całym kraju. Skandynawskie szczątki kostne cechuje dość silna 
homogeniczność, co w powiązaniu z ateizmem mieszkańców 
powoduje brak większych problemów w omawianej sprawie. Ko-
lekcje tzw. egzotyczne stanowią ułamek wszystkich szczątków. 
Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami, zbiory pochodzące spo-
za kraju są własnością społeczności rodzimych, stąd też należy 
spełniać żądania ich zwrotu, nie mogą być także wykorzystane 
w żadnym projekcie badawczym bez zgody rodzimych władz. 
Istotne problemy napotyka się wtedy, gdy wykopaliska dotyczą 
cmentarzy współczesnych, opatrzonych nazwiskami zmarłych. 
Każdy taki przypadek traktuje się indywidualnie, odbywają się 
rozmowy z lokalną społecznością w celu uzyskania zgody na 
prowadzenie badań. Odnośnie badań wykopaliskowych nie ma 
żadnych sprzeciwów społecznych. Przechowywanie i ekspono-
wanie szczątków ludzkich odbywa się w odpowiednich warun-
kach i także nie spotyka się z żadnymi zastrzeżeniami. Jedyne 
obiekcje odnoszą się w Szwecji do publicznego prezentowania 
zwłok bagiennych. Muzeum Człowieka w Paryżu posiada szó-
stą co do wielkości kolekcję szczątków ludzkich na świecie, z 
czego tylko 48% stanowią szczątki pochodzenia europejskiego. 
Prawodawstwo stanowi, że zbiory muzealne są własnością pań-
stwa i bezprawne jest wyzbywanie się jakichkolwiek ich części. 
Żądania zwrotu szczątków ludzkich, jakkolwiek są częste, nie 
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uzyskują więc zgody muzeum. Wyjątkiem są sytuacje dowie-
dzenia rodzinnych powiązań geneaologicznych albo relacji ple-
miennych. Na Litwie, w Łotwie i Estonii wszelkie regulacje 
względem pozyskiwania, przechowywania i badania szczątków 
kostnych pozostają w zgodzie z Europejską Konwencją o Ochro-
nie Dziedzictwa Archeologicznego. Nie odnotowuje się istotnych 
problemów związanych z prowadzeniem badań wykopalisko-
wych. Nastawienie społeczne jest pozytywne, nie ma też obiekcji 
odnośnie ekspozycji, czy też wykonywania analiz naukowych. 
Nie mają też miejsca postulaty repatriacji szczątków. Jednostko-
wo zdarzają się problemy natury lokalnej, dotyczące cmentarzy 
żydowskich. We Włoszech kwestia zagadnień etycznych została 
przedstawiona przez pryzmat Uniwersytetu w Turynie. W kra-
ju obowiązują wytyczne zawarte w państwowym dokumencie 
dotyczącym pracy ze szczątkami ludzkimi. Uniwersytet posiada 
własne muzeum antropologiczno-etnograficzne, będące w po-
siadaniu m.in. kolekcji antropologicznej, w tym najważniejszy 
zbiór mumii na świecie. Do tej pory nie miały miejsca żądania 
zwrotu lub powtórnego pochówku zbiorów uniwersyteckich. W 
Hiszpanii, przeciwnie niż w Portugalii, archeolodzy i antropolo-
dzy napotykają problemy natury etycznej w trakcie swojej pracy. 
Obowiązujące regulacje prawne to ustawa z 1985 r. mówiąca 
o tym, że szczątki ludzkie należą do dziedzictwa narodowego. 
Szczególnie istotna jest potrzeba regulacji postępowania z po-
chówkami niechrześcijańskimi - rok temu społeczność żydow-
ska doprowadziła do zakazu prowadzenia prac wykopalisko-
wych cmentarzy żydowskich; kilka z nich zatrzymano i aż do 
dzisiaj nie prowadzi się tam żadnych prac archeologicznych. W 
Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu znajduje się największa 
kolekcja szczątków ludzkich na świecie, obejmująca 40 tysięcy 
osobników. Aktualnie żądania zwrotu i powtórnego pochówku 
są wysuwane przez społeczności żydowskie i australijskie. W 
każdym przypadku poszukuje się danych dotyczących okolicz-
ności pozyskania szczątków i w sytuacji uzasadnionych żądań 
dokonuje się ich zwrotu. W kolekcjach będących w posiadaniu 
instytucji naukowych w Niemczech – Monachium, Tybindze, 
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Moguncji, Berlinie sytuacje są podobne – wysuwane są żądania 
repatriacji, każde starannie rozpatrywane i opiniowane.

W świetle polskiego prawa ludzkie szczątki kostne są zabyt-
kami, a więc częścią dziedzictwa kulturowego. W przypadku 
naruszenia cmentarza współczesnego wymagany jest nadzór 
archeologiczny i konserwatorski. Nie istnieją natomiast szcze-
gółowe regulacje prawne odnośnie cmentarzy pradziejowych i 
historycznych. Polscy antropolodzy uzgodnili własne stanowi-
sko w sprawie eksploracji, przechowywania i badania ludzkich 
szczątków kostnych. Kluczową rolę pełni pamięć: indywidualna, 
etniczna, religijna. Gdy żywa jest pamięć etniczna lub religijna, 
wszelkie działania należy konsultować z przedstawicielami da-
nej grupy ludnościowej czy religijnej. Jeśli istnieje pamięć indy-
widualna po sporządzeniu dokumentacji szczątki powinny być 
pochowane według norm i zasad obowiązujących w społecz-
ności potomków; gdy jednak nie istnieje, nie powinno stosować 
się żadnych ograniczeń w odniesieniu do prac archeologicznych 
i antropologicznych. W Polsce, ze względu na rodzimy charak-
ter zbiorów i brak zakazu wykonywania prac archeologicznych 
i antropologicznych w religii katolickiej, nie spotyka się żądań 
zwrotu przechowywanych szczątków. Problemy istnieją w mo-
mencie naruszania cmentarzy żydowskich – każdy taki przypa-
dek wymaga dialogu z gminą żydowską i uzyskania ich zgody na 
prowadzenie badań.

W dyskusji w ramach Okrągłego Stołu w Odense podnoszono 
wartość polskiego pomysłu związanego z ideą pamięci. Zwra-
cano jednakże uwagę na potrzebę ustalenia konkretnego progu 
czasowego, odgraniczającego szczątki, które można by pod-
dawać w sposób nieograniczony badaniom archeologicznym i 
antropologicznym od takich, wobec których istniałby zakaz ba-
dań. Wielu uczestników sesji uznało, że właściwa propozycja 
to100 lat. Dyskutowano także na temat potrzeby indywidualnego 
podejścia do żądań zwrotu i ponownego pochówku szczątków 
ludzkich, gdy konieczne są rozmowy z zaangażowanymi spo-
łecznościami, podkreślano także istotność rozróżnienia pomię-
dzy rodzimymi i zamorskimi kolekcjami. Ethics Round Table w 
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Odense to dopiero początek debaty europejskich antropologów. 
Pomimo tego, że w każdym kraju istnieją nieco odmienne re-
gulacje prawne i normy społeczne, podkreślano potrzebę utwo-
rzenia wspólnych dla Europy wytycznych odnośnie zagadnień 
etycznych związanych z wydobywaniem, przechowywaniem i 
badaniem ludzkich szczątków kostnych. 

Marta Krenz-Niedbała

Jubileusz 100-lecia Zakładu Antropologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dnia 3 października 2008 r. o godz. 11-tej w Auli Collegium 
Novum odbyła się uroczystość poświęcona 100 rocznicy powo-
łania do życia Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go.

Szacownych Gości powitał kierownik Zakładu Antropologii dr 
hab. Henryk Głąb. Następnie głos zabrali: Prof. dr hab. Wojciech 
Nowak Prorektor - UJ ds. Collegium Medium, dr hab. Elżbieta 
Haduch - prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, prof. 
dr hab.  Marian Lewandowski - przedstawiciel Rady Naukowej 
Instytutu Zoologii UJ, prof. dr hab. Maria Kaczmarek - Przewod-
nicząca Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, prof. dr hab. 
Joachim Cieślik - v-Przewodniczący Komitetu Antropologiczne-
go PAN.

Następnie prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski, który kierował 
Zakładem przez ostatnie 26 lat wygłosił wykład: „100 lat Zakładu 
Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład prof. dr hab. 
Krzysztofa Kaczanowskiego „Długość trwania życia krakowian 
i nie tylko …”

W uroczystości wzięli udział antropolodzy z niemal wszyst-
kich placówek naukowych w kraju. Szczególnie mocno repre-
zentowany był ośrodek poznański, wrocławski i warszawski. Nie 
zabrakło naszych absolwentów, doktorantów a także byłych pra-
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cowników. Obecni byli również przedstawiciele Rady Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi a także Rady  Naukowej Instytutu Zoo-
logii UJ.

W dalszej części obchodów 100-lecia powstania Katedry An-
tropologii na Uniwersytecie Jagiellońskim Goście Zakładu Antro-
pologii zostali zaproszeni do Budynku Collegium Maius gdzie 
w pomieszczeniach Stuba Communis odbywało się wręczanie 
adresów. Szacowni Goście - reprezentanci niemal wszystkich 
ośrodków antropologicznych i nie tylko, wręczali na ręce byłego 
kierownika Zakładu Antropologii prof. Krzysztofa Kaczanowskie-
go podziękowania za wieloletnią przyjaźń i współpracę. Wśród 
zaproszonych kolegów antropologów na uroczystość przybyli 
emerytowani profesorowie naszego Uniwersytetu między innymi 
prof. Stanisława Stokłosowa i prof. Józef Surowiak z Katedry Fi-
zjologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wie-
loletni Dyrektor naszego Instytutu prof. Marian Lewandowski. W 
swoich przemowach zaakcentowali wieloletni związek nie tyl-
ko zawodowy ale również towarzyski z Zakładem Antropologii. 
Piękne życzenia składali wszyscy obecni, byli Kierownicy Zakła-
dów Antropologii w Polsce oraz Zakładów Antropologii zrzeszo-
nych z Akademiami Wychowania Fizycznego. Wśród nestorów, 
którzy zaszczycili nasz Jubileusz byli między innymi prof. Guido 
Kriesel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. 
Napoleon Wolański z Zakładu Ekologii Człowieka PAN w War-
szawie. Wśród adresów znalazł się również przekazany na ręce 
prof. Krzysztofa Kaczanowskiego list od prof. Tadeusza Bielickie-
go, który niestety nie uczestniczył w naszych obchodach. Dzię-
kujemy również licznej grupie archeologów krakowskich wraz z 
prof. Janem Machnikiem i prof. Piotrem Kaczanowskim na czele 
oraz koleżankom i kolegom z Collegium Medicum UJ za przyby-
cie na tą część uroczystości. 

Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze, za którą pra-
cownicy naszego Zakładu pragną serdecznie podziękować 
wszystkim Gościom w tym niezwykłym dniu podsumowującym 
cały wiek antropologii krakowskiej.

Szczególne podziękowania kierujemy również do doktoran-
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tów Zakładu, którzy wnieśli duży wkład w przygotowanie uro-
czystości związanych z Jubileuszem.

Pragniemy podziękować Jego Magnificencji prof. Karolowi 
Musiołowi, Dziekanowi Wydziału BiNoZ prof. Kazimierzowi 
Krzemieniowi oraz prof. Marianowi Lewandowskiemu za wspar-
cie moralne i finansowe.

Krzysztof Szostek

Wykłady Profesora Roberta M. Maliny w Poznaniu
 – Październik 2008

Z Inicjatywy Pani Profesor Zofii Ignasiak z AWF we Wrocławiu 
oraz Profesora Ryszarda Strzelczyka z AWF w Poznaniu gościł w 
Polsce wybitny i ceniony naukowiec ze Stanów Zjednoczonych 
Profesor Robert M. Malina. 

Oficjalne zaproszenie ze strony reprezentującej Miasto Po-
znań otrzymał Pan Profesor Malina z rąk JM Rektora prof. dra 
hab. med. Jerzego Smorawińskiego oraz Prezydenta Miasta Po-
znania Ryszarda Grobelnego. Finansowanie pobytu odbyło się w 
ramach programu „Akademicki Poznań” oraz ze środków włas-
nych Zakładu Teorii Sportu, a wsparcia finansowego na ten cel 
udzielił Prorektor ds. Nauki oraz Dziekan Wydziału Wychowa-
nia Fizycznego AWF w Poznaniu.

Profesor Robert M. Malina urodził się w Nowym Jorku, podró-
żował po Stanach Zjednoczonych zdobywając kolejne stopnie i 
tytuły naukowe aby na stałe, mimo polskich korzeni, osiedlić się 
Texasie, który stał się Jego „portem życia”. 

W 1960 roku ukończył studia wyższe w na Uniwersytecie Wi-
sconsin, Madison uzyskując stopień magistra z zakresu wycho-
wania fizycznego, bo sport i jego nauczanie jest najważniejszą 
częścią Jego życia – sam zaraził swoje dzieci uprawianiem sportu 
i był ich oraz rówieśników pierwszym trenerem, co do dzisiaj 
wspomina z satysfakcją. W 1963 na tym samym Uniwersytecie 
uzyskuje stopień doktora nauk (PhD) z zakresu wychowania fi-
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zycznego („Performance changes in a speed-accuracy task as a 
function of practice under different conditions of information fee-
dback”). 

Sport oraz szeroko pojęta aktywność fizyczna powoduje wiele 
ważnych i cennych zmian w organizmie człowieka – szczególnie 
młodego. Rozwój, dojrzewanie i aktywność fizyczna to główne 
zagadnienia jakimi interesuje się nasz Gość. Dla lepszego zro-
zumienia tych procesów starał się zawsze szerzej poznać każde 
z ww. zagadnień. Najlepszą drogą do pełniejszego zrozumienia 
tych połączonych zjawisk były kolejne studia, których kontynua-
cja doprowadziła do obrony drugiej pracy doktorskiej z zakresu 
antropologii na Uniwersytecie w Pensylwanii w Filadelfii w 1968 
roku („Growth, maturation, and performance of Philadelphia Ne-
gro and White elementary school children”). 

Od 1967 do 1995 r. Profesor Malina pracował w Katedrze An-
tropologii oraz Katedrze Kinezjologii i Edukacji Zdrowotnej na 
Uniwersytecie w Austin w Teksasie. Następnie (1995-2002) był 
zatrudniony w Katedrze Kinezjologii i Katedrze Antropologii na 
Uniwersytecie Stanowym w Michigan, a od roku 2002 do chwili 
obecnej pracuje na stanowisku profesora naukowo-badawczego 
na Uniwersytecie Stanowym Tarleton, Stephenyille w Teksasie. 
Równolegle od ponad 30 lat Profesor Robert M. Malina realizuje 
program badawczy w Oaxaca w Meksyku współpracując z In-
stytutem Kulturoznawstwa Latynoamerykańskiego Uniwersytetu 
Teksańskiego.

Jest cenionym badaczem i wykładowcą. Dzięki swojej otwar-
tej postawie, dla wszystkich ludzi nauki i sportu, szczególnie tych 
młodych, którzy chcą zasięgnąć Jego opinii czy rady, doceniany 
jest wieloma zaszczytnymi wyróżnieniami i nagrodami akade-
mickimi. Do najważniejszych należą cztery Doktoraty Honoris 
Causa nadane w Uniwersytetach w: Leuven  (Belgia - 1989), Kra-
ków (Polska - 2001), Wrocław (Polska - 2006), Coimbra  (Portu-
galia - 2008). 

Profesor Malina był redaktorem naczelnym lub wchodził w 
skład rady naukowej w ponad 20 prestiżowych czasopismach 
naukowych o zasięgu światowym. Jest członkiem wielu towa-
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rzystw i organizacji naukowych z zakresu antropologii, wycho-
wania fizycznego i sportu oraz medycyny. Dorobek naukowy 
Profesora obejmuje ponad 500 pozycji. Są to głównie artykuły 
naukowe publikowane w renomowanych czasopismach nauko-
wych oraz książki i monografie, cenione i rozchwytywane przez 
wielu znawców. 

Do najważniejszych pozycji książkowych zaliczyć należy: 

Główne zainteresowania badawcze Profesora skupiają się wo-
kół problemów z zakresu kinezjologii i antropologii rozwojowej, 
i dotyczą uwarunkowań środowiskowych rozwoju oraz spraw-
ności fizycznej młodych populacji z uwzględnieniem porównań 
biokulturowych. 

W swoich opracowaniach szczególną uwagę poświęca Profe-
sor przebiegowi wzrostu 

i dojrzewania młodych adeptów sportu. Jako jeden z nielicz-
nych naukowców perfekcyjnie rozumie i płynnie porusza się 
pomiędzy dwoma bardzo rozległymi obszarami badawczymi: 
szeroko pojętą antropologią i sportem, co nie jest rzeczą łatwą. 
Praca ta nie pozwala Go jednoznacznie „zaszufladkować” dając 
jednocześnie większe możliwości zrozumienia zjawisk sporto-
wych i rozwojowych oraz innych z wielu pokrewnych dziedzin 
nauki. 

Program pobytu Profesora Maliny, w dniach od 26-31 paź-
dziernika br. w Poznaniu,  zakładał wykłady, konsultacje, war-
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sztaty terenowe oraz dyskusje nad prowadzonymi w Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, szczególnie w Katedrze 
Teorii i Metodyki Sportu, badaniami zgodnie z realizowanym 
programem badań statutowych i badań własnych pracowników. 
Uwzględniając sugestię Gościa zorganizowano spotkanie i wy-
kład w ramach Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w 
Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morasku. 

Wykłady wygłoszone przez prof. Malinę w Poznaniu:

Wykład I (27.10. 2008 – Aula AWF w Poznaniu): Health bene-
fits of physical activity for youth - a critical evaluation of the avai-
lable literature for school age children and adolescents with some 
emphasis on current research into the metabolic syndrome. 

Wykład II (27.10. 2008 – Aula AWF w Poznaniu): Talent de-
velopment in sport: Concepts and issues - Overview of concepts 
related to talent development models and then placing these mo-
dels in the context of growth and maturation. 

Wykład III (28.10.2008 – Aula UAM w Poznaniu) odbył się na 
zaproszenie Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Antropo-
logicznego, prof. dr hab. Marii Kaczmarek w Auli UAM na Mo-
rasku. Licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali doniesienia na 
temat: „Physical Activity: The Present In the Context of the Past”. 

Wykład IV (29.10.2008 – Aula AWF) pt.: Communicating re-
sults: Study, think, plan, write - a general and largely personal 
view of writing papers. 

Pobyt Profesora Roberta Maliny w Polsce był ważnym pod 
wieloma względami wydarzeniem. 

Jesteśmy przekonani, że w niedługiej przyszłości będziemy 
mieli okazję znów spotkać się z tą nietuzinkową Osobą, której 
skromność i otwartość świadczy o wielkości. A nam pozostaje 
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tylko brać przykład, oraz „bawiąc się” tym, co jest naszą pracą 
stale się samodoskonalić poszukując nowych rzetelnych możli-
wości współpracy, tak więc róbmy swoje bo przyszłość leży w 
naszych rękach.

Jan Konarski
Współorganizator i opiekun pobytu Profesora Maliny w Pozna-

niu, Zakład Teorii Sportu AWF w Poznaniu

Prof. Malina podczas wykładu w Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Poznaniu

Prof. Malina w towarzystwie dr Magdaleny Krzykały i dr Anny 
Demuth (AWF)
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Prof. Malina w towarzystwie prof. dr ha. Ryszarda Strzelczyka, dr 
Jana Konarskiego i dr hab. Roberta Szeklickiego (AWF)

XI Warsztaty Antropologiczne 
im. Profesora Janusza Charzewskiego
„Współczesna antropologia fizyczna 

– zakres i metody badań, współpraca interdyscyplinarna”

Dnia 22 listopada 2008 roku w Instytucie Antropologii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się XI 
Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskie-
go pt. „Współczesna antropologia fizyczna – zakres i metody 
badań, współpraca interdyscyplinarna”. Organizatorami tego-
rocznego spotkania byli: Komitet Antropologii Polskiej Akademii 
Nauk oraz wspomniany już Instytut Antropologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestników Warsztatów 
zaznajomiono z metodyką badań populacji pradziejowych w 
aspekcie archeologicznym i stomatologicznym. Jako zaproszeni 
referenci wystąpiły najwybitniejsze panie profesor mające do-
świadczenie we współpracy z antropologami: pani prof. dr hab. 
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Hanna Kóčka-Krenz Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pani prof. dr 
hab. Maria Borysewicz-Lewicka Kierownik Katedry i Kliniki Sto-
matologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu. W dalszych wystąpieniach zaprezen-
towano nowe metody badawcze związane z wykorzystywaniem 
technik biologii molekularnej, badania izotopów tlenu do migra-
cji ludności czy oceny reakcji osobnika na warunki rozwoju w 
pradziejach (J. Szczurowski i B. Kwiatkowska UW, K. Szostek i B. 
Stepańczak  UJ Kraków, T. Kozłowski UMK Toruń, M. Krenz-Nie-
dbała UAM Poznań i A. Juras UAM Poznań). Ważnym punktem 
obrad była także dyskusja nad etyką pracy ze szczątkami ludzki-
mi oraz omówienie stanu badań w ramach międzynarodowego 
projektu „The Global History of Health  Project”.

W Warsztatach wzięło udział 70 osób z ośrodków akademi-
ckich Krakowa, Wrocławia, Torunia, Szczecina, Łodzi, Warsza-
wy i Poznania. W spotkaniu uczestniczyła też liczna grupa stu-
dentów biologii i archeologii oraz doktorantów. Zaprezentowane 
nowe metody i techniki badawcze spotkały się z dużym zainte-
resowaniem uczestników, co znalazło swoje odzwierciedlenie w 
dyskusji generalnej. 

Blandyna Jerszyńska
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WIADOMOŚCI

Z Łódzkiego Oddziału PTA
Skład  Zarządu PTA Odział Łódź
Przewodnicząca: dr Małgorzata Roślak (Katedra Antropologii 
Uniwersytet Łódzki)
Zastępca Przewodniczącej: dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof.na-
dzw.UŁ (Katedra Antropologii Uniwersytet Łódzki)
Sekretarz: dr Wiesław Lorkiewicz (Katedra Antropologii Uniwer-
sytet Łódzki)
Skarbnik: dr Iwona Rosset (Katedra Antropologii Uniwersytet 
Łódzki)
Oddział liczy 15 członków
5. listopada 2008 roku Katedra Antropologii UŁ wraz z Katedrą 
Metod Statystycznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego 
UŁ zorganizowały konferencję naukową pt.: „Problemy demo-
graficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekono-
micznym i zdrowotnym”. W jej ramach przedstawiono następu-
jące referaty:
1. Barbara Hulanicka z Zakładu Antropologii Polskiej Akademii 
Nauk „Wpływ środowiska na cechy biologiczne człowieka”
2. Elżbieta Żądzińska z Katedry Antropologii UŁ „Na tropach 
ludzkich stresów”
3. Elżbieta Żądzińska i wsp. z Katedry Antropologii UŁ i Katedry 
Metod Statystycznych UŁ „Czy wahania wskaźnika wtórnej pro-
porcji płci mogą być miernikiem stresu społeczno-ekonomiczne-
go populacji współczesnych łodzian?”
Rozesłany został pierwszy komunikat XLII Konferencji PTA, która 
odbędzie się od 10 do 12 września 2009 roku w Łodzi. Podczas 
Konferencji, poza wygłaszanymi referatami i prezentacjami plaka-
towymi przewidziane jest przeprowadzenie warsztatów odonto-
logicznych, kierowanych głównie do młodych pracowników na-
ukowych oraz studentów studiów doktoranckich, umożliwiające 
zapoznanie się z metodyką badania cech niemetrycznych koron 
zębowych oraz nabycie praktycznej umiejętności szacowania 
na ich podstawie odległości biologicznych między populacjami 
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ludzkimi. Warsztaty te zgodził się poprowadzić prof. Yuji Mizo-
guchi (Department of Anthropology, Museum in Tokyo, Japan). 
Części sesji naukowych będą przewodniczyli goście z zagrani-
cy: prof. Andrea Drusini (Dipartimento di Biologia, Università via 
Trieste, Padova, Italy) i prof. Maciej Henneberg (Department of 
Anatomical Sciences, University of Adelaide, Australia)
Na uwagę zasługują następujące publikacje członków Łódzkiego 
Oddziału PTA:
Sex diagnosis of subadult specimens from Madieval Polish archa-
eological sites: Metric analysis of decidous dentition (Homo, 59: 
175-187) E. Żądzińska, M.Karasińska, K. Jędrychowska-Dańska, 
C. Watała, H.W.Witas 
Secular changes of selected features of physical constitution in 
Łódź girls and boys between 1978-2004 (Polish Journal of Envi-
ronmental Studies, 17, 4A: 350-355) M. Roślak
Changes in Maternal Age Distribution and Infant Birth Weight (Po-
lish Journal of Environmental Studies, 17, 4A: 345-349) I.Rosset
Physical development of children and adolescents with allergic 
disorders.Preliminary results (Polish Journal of Environmental Stu-
dies, 17, 4A: 47-50) B. Borowska-Strugińska, T. Gwardys
Uchwałą Zarządu Fundacji Nauki Polskiej z dnia 17 lipca 2008 
roku Katedra Antropologii UŁ uzyskała dofinansowanie wyposa-
żenia pomieszczeń do przechowywania i wstępnej analizy zbio-
rów osteologicznych w wysokości 70 tys. złotych (subwencja w 
ramach Programu Novum).

Wiesław Lorkiewicz 

Z Wrocławskiego Oddziału PTA
Skład Zarządu PTA Oddział  Wrocław
Przewodnicząca: dr Monika Krzyżanowska (Katedra Antropolo-
gii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Vice-Przewodniczący: mgr Stanisław Gronkiewicz (Zakład An-
tropologii PAN)
Skarbnik: dr Monika Łopuszańska (Zakład Antropologii PAN)
Sekretarz: dr Paweł Dąbrowski (Katedra Antropologii Uniwersy-
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tetu Wrocławskiego)
Oddział liczy 35 członków.

28. października 2008 roku odbyło się kolejne posiedzenie Od-
działu Wrocławskiego PTA, podczas którego prof. Pavel Bláha z 
Zakładu Antropologii i Genetyki Człowieka Uniwersytetu Karola 
w Pradze wygłosił referat zatytułowany: VIth Nationwide Anthro-
pological Survey of Children and Adolescents 2001 (Czech Re-
public). 

6. listopada 2008 roku w Katedrze Antropologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego odbyły się publiczne obrony 2 prac doktorskich:
1. mgr Daniela Psonaka pod tytułem: Próba określenia warunków 
życia średniowiecznych populacji z terenu Polski (na podstawie 
wybranych wyznaczników stresu fizjologicznego ocenianych na 
materiale szkieletowym). Promotorem pracy była dr hab. prof. 
nadzw. Barbara Kwiatkowska, natomiast recenzentami: prof. dr 
hab. Guido Kriesel (Zakład Antropologii UMK w Toruniu) oraz 
prof. dr hab. Janusz Piontek (Zakład Biologii Ewolucyjnej Czło-
wieka UAM w Poznaniu).
2. mgr Dariusza Danela zatytułowana: Stopień maskulinizacji 
twarzy męskich jako wskaźnik atrakcyjności w kontekście wybra-
nych parametrów jakości partnera w ocenie kobiet. Promotorem 
pracy był dr hab. prof. nadzw. Bogusław Pawłowski, natomiast 
recenzentami: dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Borysławski (Ka-
tedra Antropologii UWr.) oraz prof. dr hab. Jan Strzałko (Zakład 
Ekologii Populacyjnej Człowieka UAM w Poznaniu).
Podczas XI Warsztatów Antropologicznych im. Prof. Janusza 
Charzewskiego pt.: „Współczesna antropologia fizyczna – zakres 
i metody badań, współpraca interdyscyplinarna”, które odbyły 
się 22 listopada w Instytucie Antropologii UAM w Poznaniu, dr 
Jacek Szczurowski wygłosił referat (przygotowany wspólnie z dr 
hab. prof. nadzw. Barbarą Kwiatkowską) zatytułowany: Asyme-
tria fluktuacyjna – jeden z przejawów asymetrii morfologicznej    
ciała     ludzkiego    oraz    miernik    homeostazy    rozwojowej 
i stresogennego wpływu środowiska.
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28. i 29. listopada 2008 roku Koło Naukowe Antropologów „Kost-
ka” działające przy Katedrze Antropologii UWr. zorganizowało 
cykl wykładów zatytułowanych: „Człowiek to brzmi dumnie”. 
Wykład otwierający pt.: Tomografia komputerowa mumii wroc-
ławskich przedstawił dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Borysławski. 
W programie spotkania znalazły się również inne referaty: „Zdą-
żyć przed chorobą” (dr Z. Wróblewski), „Urazy w materiałach 
kostnych” (mgr A. Cieślik), „HIV i HPV – epidemie XXI wieku” (J. 
Cykowski) oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu anatomii ukła-
du kostnego człowieka i wybranych metod oceny płci i wieku 
szczątków kostnych.

6. grudnia 2008 roku oraz 10. stycznia 2009 roku w ramach pro-
gramu “Pierwszy Uniwersytet” przeznaczonego dla młodzieży 
gimnazjalnej w Katedrze Antropologii UWr. odbędą się następu-
jące wykłady:
1. „Skąd wziął się człowiek?” – referujący dr Paweł Dąbrowski
2. „Czy rosnę prawidłowo?” – referująca dr Monika Krzyżanow-
ska
3. „Zagadki kryminalne” – referujący dr Jacek Szczurowski

Na uwagę zasługują następujące publikacje członków Łódzkiego 
Oddziału PTA:

Aktywność społeczna w oczach antropologa, [w:] Bierność spo-
łeczna (red.) A. Keplinger, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i 
Kultury, 2008, 123 – 131. Borysławski K., Krzyżanowska M.

Inter-generation social mobility modifies Framingham Risk Score 
in Polish middle-aged men, but not in women. – Journal of Bio-
social Science, 2008, 40,3: 401-412. Jankowska EA, Szklarska A, 
Lipowicz A, Łopuszańska M, Kozieł S, Bielicki T.

Age and social gradients in the intensity of aging males’ symp-
toms in Poland. The Aging Male, 2008, 11(2): 83. Jankowska EA, 
Szklarska A, Łopuszańska M, Mędraś M.



B I U L E T Y N  P T A  № 3

Decrease in sex differences in premature mortality during syste-
mic transformation in Poland. Journal of Biosocial Science, 2008, 
40(2): 297. Kołodziej H, Łopuszańska M, Jankowska EA.

Body height in relation to rural – urban migration (Poland). Jou-
rnal of Biosocial Science, 2008, 40(6): 841-854. Krzyżanowska 
M., Borysławski K. 

Sex  Differences in Everyday Risk-Taking Behavior in Humans,  
Evolutionary Psychology, 2008, 6(1):29-42. Pawlowski B., Rajin-
der Atwal & R.I.M. Dunbar

Men’s attraction to women’s bodies changes seasonally. Percep-
tion, 2008, 37:1079-1085. Pawłowski B., Sorokowski P. 
     
Is female attractiveness related to final reproductive success? 
Collegium Antropologicum, 2008, 32: 457-460. Pawłowski B., 
Boothroyd L.G., Perrett D.I. & Kluska S.

Women’s body morphology and preferences for sexual partners’ 
characteristics. Evolution & Human Behavior, 2008, 29:19-25. 
Pawlowski B. & Jasienska G.

Biologa refleksje o globalizacji w ewolucji człowieka W: Historia 
- Kultura- Globalizacja, (red. A. Nobis i P. Badyna), 2008, 1: 201-
205. Pawłowski B.

Środowiskowe aspekty wzrostu mózgowia w ewolucji człowie-
ka. W: Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 16. Nakoniecz-
ny M., Migula P. (red.). CSCŚ UŚ, Katowice, 2008, 161-172. Pa-
włowski B.

Conditional mate preferences: Factors influencing preferences 
for height. Personality and Individual Differences, 2008, 44:203-
215. Salska I., Frederick D.A., Pawlowski B.,  Reilly A.H,  Laird 
K.T.,  Rudd N.A
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Attractiveness  of  Legs  Length  In Biological Perspective. Evolu-
tion & Human Behavior, 2008, 29:86-91. Sorokowski P, Pawłow-
ski B.

Biological condition of adult migrants and non-migrants in Wroc-
law, Poland. American Journal of Human Biology, 2008, 20(2): 
139-145. Szklarska A, Lipowicz A, Łopuszańska M, Bielicki T, 
Kozieł S.
Growth and nutritional status in children and adolescents with 
cystic fibrosis; Annals of Human Biology, 2008, 35, 2, 145-153. 
Umławska W., Suzanne Ch.
Ocena poziomu rozwoju fizycznego dziewcząt w okresie pokwi-
tania na przykładzie uczennic z Końskich; Wiadomości Lekar-
skie, 2008, 66, 1-2, 79-83. Umławska W., Krzyżanowska M.
Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku; 
Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2008, 2, 77-83. Umławska 
W.
Ocena poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z mło-
dzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów; Endokrynologia, 
Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego, 
2008, 14, 3, 161- 164. Umławska W., Michałowska J., Podwyso-
cka- Harasimowicz M. 

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przedwczesnej umie-
ralności mężczyzn i kobiet na wsi. Monografie Zakładu Antropo-
logii PAN, 25, 2008, Wrocław. Kołodziej H.

Na łamach  „Science” vol 319, 25.01.2008 na str. 391 ukazała 
się praca „The Jaywalking Peacock”  odwołujaca się do wyników 
zawartych w publikacji Pawlowski, Rajinder i Dunbar 2008: Sex  
Differences in Everyday Risk-Taking Behavior in Humans. 
19. stycznia 2008 roku w „New Scientist” na str. 16 w artykule 
zatytułowanym:”Longer legs stand out from the crowd” cytowane 
są wyniki pracy: Sorokowski i Pawlowski 2008: Attractiveness  of  
Legs  Length  In Biological Perspective.
Dr hab. prof. nadzw. Bogusław Pawłowski uczestniczył w 2 Mię-
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dzynarodowych konferencjach, podczas których wygłosił na-
stępujące referaty: 1) European Human Behaviour & Evolution 
Society Conference (Montpelier, 2008):  Facial skin colour prefe-
rences in white men and women – are relatively lighter women 
and darker men more attractive? Pawłowski B., Szymańczyk J. 
2) Annual Meeting 2008 – Human Behavior & Evolution Socie-
ty (Kyoto 05-09.VI.2008): Men’s attraction to women’s bodies 
changes seasonally. Pawłowski B. & Sorokowski P.

Popularyzacja, referaty i wykłady na zaproszenie:
Dr hab. prof. nadzw. Bogusław Pawłowski:
Festiwal Nauki, wrzesień (Warszawa) panel kończący „Człowiek 
na Ziemi”
Festiwal Nauki, wrzesień, (Wrocław) panel kończący „Czy warto 
wierzyć w ewolucję?”  
Wykład „Godzenie się naczelnych” 26.11.2008 dla ProNatura 
(Pol. Tow. Przyrod.)

Uzyskane ministerialne granty (dr hab. prof. nadzw. Bogusław 
Pawłowski): 
Grant promotorski nr 4199/PB/KA/08: „Fizjologiczne uwarunko-
wania reakcji na bodźce seksualne w kontekście męskich strate-
gii seksulanych”  (wykonawca: Irmina Sukiennik).

Monika Krzyżanowska

Z Warszawskiego Oddziału PTA
Skład Zarządu PTA Oddział Warszawa
Przewodnicząca:  prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska ( War-
szawa)
Vice-przewodniczący: dr Joanna Lewandowska (Warszawa)
Skarbnik: dr Henryk Piechaczek (Akademia Wychowania Fizycz-
nego Warszawa)
Sekretarz: dr Anna Pastuszak (Warszawa)
Oddział liczy 50 członków.
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Spotykamy się regularnie co dwa miesiące, ale liczba uczestni-
ków waha się zaledwie od 10 do 20 osób. Spotkania odbywają 
się w różne dni tygodnia, co zapobiega eliminacji z uczestni-
ctwa zawsze tych samych osób z powodu zajęć dydaktycznych. 
Małą frekwencje w naszych posiedzeniach tłumaczymy tym, że 
członkowie Oddziału Warszawskiego są pracownikami wielu in-
stytucji, o bardzo zróżnicowanej problematyce badawczej bądź 
dydaktycznej. Każdy z członków oddziału ma prawo zgłosić go-
towość wygłoszenia referatu ze swojego obszaru zainteresowań, 
a Zarząd Oddziału nie stawia żadnych barier. Ze względu na 
syndrom braku czasu w posiedzeniach uczestniczą z reguły ko-
ledzy bezpośrednio zaangażowani w przedstawianą przez Refe-
renta problematykę.
W okresie od października 2007 do listopada 2008  odbyło się 5 
zebrań naukowych o następującej problematyce:
„Stan zdrowia ludności Polski i Narodowy Program Zdrowia ze 
szczególnym uwzględnieniem nierówności w zdrowiu”. (dr Pa-
weł Goryński z Zakładu Statystyki Medycznej PZH w Warsza-
wie)
„Wpływ pozycji klawiatury komputera na obciążenie mięśni koń-
czyny górnej podczas pisania” (dr Iwona Palczewska z Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego) 
„Zespół łamliwego chromosomu X a przebieg rozwoju fizyczne-
go” (mgr Agnieszka Różdżyńska z Centrum Zdrowia Dziecka) 
„Bioarcheologiczne badania doliny środkowego Eufratu” (dr Ja-
cek Tomczyk z Zakładu
Antropologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
„Rys typologiczny populacji średniowiecznej zamieszkującej 
okolice Złotej Pińczowskiej” (dr Hanna Mańkowska-Pliszka z 
Zakładu Morfologii Kręgowców Akademii Podlaskiej). 
W grudniu odbędzie się spotkanie opłatkowe, w czasie którego 
pokażemy zdjęcia z podróży
do Chin i Tybetu (dr Joanna Lewandowska i prof. Teresa Łaska-
Mierzejewska. 
 

Teresa Łaska-Mierzejewska i Anna Pastuszak
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Z Krakowskiego Oddziału PTA
Skład Zarządu PTA Oddział Kraków
Przewodnicząca:  prof. dr hab. Elżbieta Gleń-Haduch (Uniwer-
sytet Jagielloński)
Vice-przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Gołąb (Akademia 
Wychowania Fizycznego Kraków)
Skarbnik: dr Janusz Brudecki  (Akademia Wychowania Fizyczne-
go Kraków)
Sekretarz: dr Anita Szczepanek (Uniwersytet Jagielloński)
Oddział liczy 21członków.

W roku 2007 i 2008 odbyły się dwa kolokwia habilitacyjne pra-
cowników Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
stopnie dr hab. otrzymali Henryk Głąb i Krzysztof Szostek. Roz-
prawa habilitacyjna dr hab. Krzysztofa Szostka Pt.” Rekonstrukcja 
ogólnego stanu biologicznego historycznych i przedhistorycz-
nych grup ludzkich na podstawie analiz makro i mikroelemen-
tów w materiale odontologicznym” odbyła się w marcu 2007 
roku. Kolokwium dr hab. Henryka Głąba Pt. „ Biologia historycz-
nych grup ludzkich w świetle badań fizykochemicznych zębów” 
zostało złożone w lutym 2008 roku.

Zakład Antropologii uniwersytetu Jagiellońskiego pragnie poin-
formować, że z dniem 1 października 2008 roku nowym kierow-
nikiem został Pan dr hab. Henryk Głąb obejmując tą funkcję po 
wieloletnim kierowniku pro dr hab. Krzysztofie Kaczanowskim.

W roku akademicki 2008 Pan dr hab. Krzysztof Szostek otrzymał 
nagrodę I stopnia Jego Magnificencji Uniwersytetu Jagiellońskie-
go prof. dr hab. Karola Musioła za rozprawę habilitacyjną.

W 2008 roku została przyjęta do druku w czasopiśmie Inter-
national Journal of Osteoarchaeology praca, w której autorami 
nasze koleżanki z Zakładu dr hab. Elżbieta Haduch i dr Anita 
Szczepanek: ”Residual Rickets or Osteomalacia - a Case Dating 
from 16-18th Century from Krosno Odrzańskie (Poland)” Elżbieta 
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Haduch, Anita Szczepanek, Janusz Skrzat, Robert Środek, Paweł 
Brzegowy 

3. października 2008 r. o godz. 11-tej w Auli Collegium Novum 
odbyła się uroczystość poświęcona 100 rocznicy powołania do 
życia Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

18-10 stycznia 2008 roku integrując środowisko młodych antro-
pologów i archeologów Koło Antropologów UJ zorganizowało III 
Ogólnopolską Studencką Konferencję Antropologiczną pt. „Od 
prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i 
zdrowie człowieka”.

Krzysztof Szostek
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INTERESUJĄCE PROJEKTY BADAWCZE

Polsko-norweskie seminarium naukowe 
w ramach projektu ADOPOLNOR

W dniach 15-16 września 2008 roku odbyło się seminarium 
naukowe w ramach projektu „U progu dorosłego życia: zdrowie 
i jakość życia młodzieży w zróżnicowanym społecznie i ekono-
micznie środowisku (ADOPOLNOR)”. 

W pierwszym dniu, 15 września 2008 r., w Collegium Biolo-
gicum UAM, odbyło się robocze spotkanie grup badawczych, na 
którym przedstawione zostały cele i zadania poszczególnych ze-
społów badawczych. Ustalony został także harmonogram przy-
szłych spotkań.

Drugiego dnia seminarium miała miejsce uroczysta konferen-
cja inaugurująca projekt, zatytułowana: Working in Partnership. 
W inauguracji uczestniczyli: Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław 
Marciniak, Rektor UM prof. dr hab. Jacek Wysocki, Prorektor UM 
ds. Nauki prof. dr hab. Zenon J. Kokot, Prorektor UAM ds. Progra-
mów Europejskich i Współpracy z Zagranicą prof. UAM dr hab. 
Jacek Guliński, Prorektor UAM ds. Kadry i Rozwoju Uczelni prof. 
dr. hab. Andrzej Lesicki, Prorektor UAM ds. Nauki i Współpracy z 
Zagranicą prof. dr hab. Jacek Witkoś, Prorektor ds. Współpracy z 
Zagranicą UiA w Kristiansand prof. dr Per Kristian Egeberg, przed-
stawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego województwa wielkopolskiego, wszyscy wykonawcy 
projektu oraz dyrektorzy, pielęgniarki i nauczyciele wychowania 
fizycznego ze szkół biorących udział w projekcie. Obecni byli 
także pracownicy i studenci Wydziału Biologii. Słowa powitalne 
oraz życzenia sukcesów podczas realizacji projektu ADOPOL-
NOR wygłosili Rektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu oraz University of Agder w Kristiansand. Kie-
rownik projektu, prof. dr hab. Maria Kaczmarek zapoznała ze-
branych z celami, zadaniami badawczymi oraz spodziewanymi 
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wynikami badań w projekcie ADOPOLNOR oraz znaczeniu tych 
badań dla regionu. Wszystkich zebranych niezwykle poruszył 
wykład prof. dr Gunhlid Hagestad z UiA - Adolescence and adult 
pathways: putting Poland in comparative perspectives, o wzajem-
nych relacjach między pokoleniami i ich znaczeniu dla rozwoju 
młodzieży. W wykładzie podkreślony został aspekt wpływu zło-
żonej polskiej historii na kształtowanie postaw młodych ludzi. 
Głos zabrał również prof. dr dr hc Ernst Håkon Jahr. Profesor wy-
raził zadowolenie z uczestnictwa w projekcie oraz opisał swój 
długoletni związek z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Konferencję uwieńczył półgodzinny koncert. Polish 
Quartet, znany poznański kwartet smyczkowy, wykonał utwór 
norweskiego kompozytora Edvarda Hagerupa Griega, pt.: Suita w 
dawnym stylu „Z czasów Holberga” op. 40 (1884). Następnego 
dnia odbyło się seminarium naukowe zatytułowane Addressing 
innovation challenges for the adolescent health research. Celem 
spotkania polskich i norweskich wykonawców projektu były: 
przegląd badań poświęconych różnym aspektom zdrowia i jako-
ści życia młodzieży oraz zachowań ryzykownych dla zdrowia, 
zaprezentowanie metodologii badań okresu młodzieńczego i do-
rastania, sformułowanie zadań badawczych służących rozwiąza-
niu określonych w projekcie problemów zdrowia i jakości życia 
młodzieży oraz określenie zasobów koniecznych do osiągnięcia 
satysfakcjonującego stanu wiedzy na temat zdrowia i jakości ży-
cia młodzieży w Wielkopolsce. 

Prof. dr. hab. Wiesław Osiński z AWF w Poznaniu wygłosił 
wykład na temat Health related fitness vs performance related 
fitness: the key-concepts, determinants and measurements. Prof. 
dr. Stephen Seiler, w prezentacji pt. The Youth in Balance project 
in Kristiansand: measuring growth, fitness and health habits du-
ring a dynamic period of adolescent development zaprezentował 
wyniki badań sprawności fizycznej oraz postrzegania własnego 
ciała przez młodzież w Kristiansand. Dla zainteresowanych bio-
logią molekularną i epidemiologią chorób wirusowych (wirusów 
herpes i papilloma), dr Julia Durzyńska przygotowała wykład na 
temat Viral infections in humans. Dwudniowe seminarium za-
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kończyła kierownik projektu, prof. dr hab. Maria Kaczmarek. 
W wystąpieniu pt. Body weight, body image and self esteem in 
adolescence zwróciła uwagę na problem postrzegania własnego 
ciała przez młodzież oraz czynniki warunkujące różnice między 
chłopcami i dziewczętami w tej kwestii. Seminarium upłynęło na 
gorących dyskusjach, które rozlewały się na korytarze Collegium 
Biologicum. 

Następne spotkania już niebawem, pod koniec lutego 2009. 
Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do odwie-
dzenia strony http/www.adopolnor.eu.

Magdalena Durda

Inauguracja projektu ADOPOLNOR. Collegium Minus UAM, 
16 wrzesień 2008 r.
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Inauguracja projektu ADOPOLNOR. Collegium Minus UAM, 
16 wrzesień 2008 r.
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INFORMACJE O KONFERENCJACH 
NAUKOWYCH

KONFERENCJA EAA POZNAŃ 2010

W dniach 25-28 października, Komitet Organizacyjny 17 Kon-
ferencji EAA gościł w Poznaniu Przewodniczącego EAA, prof. dr 
Nicholasa Mascie-Taylora. 

Pan Profesor zwiedził miasto oraz miejsca, w których zapla-
nowaliśmy inaugurację konferencji i obrady. Pokazaliśmy Panu 
Profesorowi piękne otoczenie Collegium Biologicum, sale wy-
kładowe i ich techniczne zaplecze. Zorganizowaliśmy robocze 
spotkanie poświęcone merytorycznym treściom konferencji i 
sprawom organizacyjnym. 

Tradycyjnie uwieczniliśmy tę wizytę na fotografii pod „palmą” 
w Collegium Biologim.

Maria Kaczmarek
Przewodnicząca 

Komitetu Organizacyjnego 
17 Konferencji EAA

 
Na fotografii stoja od lewej: dr Magdalena Skrzypczak,  

dr Anita Szwed, prof. Nicholas Mascie-Taylor, Małżonka Profesora 
Margaret, prof. Maria Kaczmarek, prof. Krzysztof Łastowski.  
W pierwszym rzędzie mgr Magdalena Durda.
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V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Auksologia a promocja zdrowia

organizowana przez Zakład Auksologii
Instytutu Edukacji Szkolnej UJK w Kielcach
oraz Polskie Towarzystwo Antropologiczne, 

Oddział Świętokrzyski
Kielce - Wólka Milanowska                     25-26 czerwca 2009

Zapraszamy do udziału 
w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Auksologia a promocja zdrowia

Zakład Auksologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodnicze-
go Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo 
Antropologiczne Oddział Świętokrzyski po raz piąty organizują 
interdyscyplinarne spotkanie, na którym prezentowane są osiąg-
nięcia naukowo-badawcze w zakresie auksologii i biologii sta-
rzenia się.
Konferencja odbywa się w Wólce Milanowskiej w samym sercu 
Gór Świętokrzyskich, gdzie możecie Państwo podziwiać malow-
nicze krajobrazy, piękną przyrodą oraz wyjątkowe zabytki.

Serdecznie zapraszamy

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
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Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička
“Quo vadis homo…societas humana?“

2nd - 5th September 2009 Praha – Humpolec, Czech Republic
Honorary President of the Congress

Phillip Valentine Tobias, University of the Witwatersand, 
South Africa

President of the Organizing Committee
Pavel Bláha, Charles University in Prague, Czech Republic

President of Czech Anthropological Society

Organized by:
Czech Anthropological Society 

Charles University in Prague, Faculty of Science, Dept. of Anthropolo-
gy and Human Genetics

Town Humpolec National Museum in Prague
Charles University in Prague, Faculty of Humanities

Dear Madams, Dear Sirs,

It is our great honour to cordially invite you to join us at the Vth 
International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička that will 
take place in Prague on 2 – 5 September 2009. 
Since our last congress in the Czech Republic ten years ago a lot 
has changed. Both Prague and Humpolec have developed and 
modernised their faces. 
Simultaneously, in the field of anthropology many carried-out re-
search projects have moved us towards new findings and conclu-
sions. We are convinced this year’s congress in Prague is the right 
place to share new experience and exchange information.
Please enclosed see all information about the Congress available 
on our website as well: www.anthropology-hrdlicka2009.cz.
We look forward to meeting you in Prague in September 2009.

Yours faithfully,
Assoc. prof. RNDr. Pavel Bláha, PhD.

President of the Organizing Committee
President of the Czech Anthropological Society
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XLII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

organizowana przez
Polskie Towarzystwo Antropologiczne 

oraz Katedre Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego
Łodź 10-12 września 2009

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z nowymi 
kierunkami i metodami badawczymi antropologii biologicznej. 
Sympozjum aktywizuje szerokie, multidyscyplinarne kontakty 
naukowców z różnych dziedzin zajmujących się populacjami 
ludzkimi, pozwala młodym pracownikom nauki i studentom 
wzbogacić swoją wiedzę i warsztat badawczy, nawiązać nową 
współpracę, która w przyszłości może zaowocować wspólnymi, 
kompleksowymi projektami badawczymi.

Proponowane tematy Konferencji: Ewolucja człowieka; An-
tropologia pradziejowa i historyczna; Paleopatologia; Ekologia 
człowieka; Auksologia; Antropologia molekularna; Antropologia 
w naukach o kulturze fizycznej; Antropologia a medycyna i pro-
mocja zdrowia; Demografia; Odontologia.

Kontakt: 
Polskie Towarzystwo Antropologiczne 
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
tel.: (61) 829-57-13 fax: (61) 829-57-30 
e-mail: pta@amu.edu.pl 
oraz
Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódzkie-
go
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
tel.: (42) 635-44-55 fax: (42) 635-44-13 
e-mail: elzbietz@ biol.uni.lodz.pl 
Kierownik: 
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Żądzińska
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KALENDARIUM 2009

Styczeń 26-30 (Paris, France): Société d’Anthropologie de Paris 3rd Jubilee 
„From Past Concerns to Future Research” International Congress. Info: Pascal 
Sellier and Francois Marchal (e-mail: 150ans@sapweb.fr, web: http://www.
sapweb.fr/150ans).

Luty 24-26 (Hannover, Germany): 11th Meeting of the German Society of 
Primatology (GfP). Info: Elke Zimmermann and Marina Scheumann, Uni-
versity of Veterinary Medicine, Hannover Institute of Zoology (Tel.:+49 51 
1953.87.43, Fax: +49 51 1953.85.86, e-mail: marina.scheumann@tiho-han-
nover.de, web: www.gfp2009.de)

Kwiecień 1-4 (Chicago, IL, USA): 78th annual meeting of the American As-
sociation of Physical Anthropologists. Info: Lorena Madrigal, Department 
of Anthropology, University of South Florida, Tampa, FL USA (Tel.: +1 813 
974.08.17, fax: +1 813 974.26.68, e-mail: madrigal@cas.usf.edu, web: 
http://www.physanth.org/).

Czerwiec 1-5 (Split, Croatia): „6th ISABS Conference on Human Genome Proje-
ct Based Applications in Forensic Science, Anthropology and Individualized 
Medicine”. Info: info@isabs.hr www.isabs.hr  Split, Croatia.

Czerwiec 18-20 (Rome, Italy): ‘Human Dispersals’ Symposium of the Society 
for the Study of Human Biology (SSHB). Info: Olga Rickards, Department 
of Biology, University of Rome Tor Vergata (Tel.: +39 067 259.43.47, Fax: 
+39 062 023.500, e-mail: rickards@uniroma2.it, web: http://www.sshb.org/
Rome2009.htm

Czerwiec 25-26 (Kielce - Wólka Milanowska, Poland): „Auksologia a promocja 
zdrowia”. Info: Zakład Auksologii Instytutu Edukacji Szkolnej UJK w Kiel-
cach i Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Oddział Świętokrzyski, 25-
029 Kielce, ul. Krakowska 11, tel. 041 349 67 63 lub 041 349 67 64, fax 041 
349 67 82, e-mail: wp-auksologia@ujk.kielce.pl 

Wrzesień 2-5 (Praha - Humpolec, Czech Republic): Vth International Anthro-
pological Congress of Ales Hrdlicka. „Quo vadis homo…societas humana?”. 
1st Announcement. Info: Pavel Blaha (e-mail: blaha@natur.cuni.cz) http://
www.anthropology-hrdlicka2009.cz

Październik 19-22 (Pompeii, Italy): 9th International Conference on Ancient 
DNA and Associated Biomolecules. Info: Marilena Cipollaro, Molecular 
Biology Seconda Universita degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medi-
cina Sperimentale, Naples, Italy (Tel.: +39 081 229.64.60, Fax: +39 081 
229.60.37, e-mail: info@ancientdna9.it, web: www.ancientdna9.it).

Listopad 20-22 (San Diego, CA, USA): 150 Years of Evolution - Darwin’s Impact 
on the Humanities and Social Sciences. Info: Mark Wheeler, Department of 
Philosophy, SDSU, San Diego State University, San Diego, USA (Tel.: +1 619 
594.67.06, e-mail: mark.wheeler@sdsu.edu).
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Młodzieżowy Gang
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