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Szanowni Członkowie Honorowi PTA,
Koleżanki i Koledzy,
po raz kolejny czas zatoczył koło i rok 2014
zbliża się do końca by dać początek
nowemu - dwa tysiące piętnastemu.
Zanim to jednak nastąpi, przed nami
radosne Święta Bożego Narodzenia.
Niech radosny nastrój udzieli się nam
wszystkim a Nowy Rok niech pozwoli
na realizację naszych wszystkich zamierzeń
i najskrytszych marzeń.
w imieniu Zarządu Głównego
oraz swoim własnym
życzy
prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Przewodnicząca
Zarządu Głównego PTA

Z DZI AŁ ALNOŚ CI ZARZ ĄDU GŁÓWNEGO PTA
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
W dniu 24. listopada 2014 roku, przy pomocy środków komunikacji na odległość, odbyło się
posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Gospodarzem
spotkania była Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, prof. dr hab.
Maria Kaczmarek w siedzibie Zarządu PTA w Poznaniu. W posiedzeniu uczestniczyło 9
osób: prof. dr hab. Elżbieta Haduch, prof. dr hab. Krzysztof Szostek (Kraków), prof. dr hab.
Maria Kaczmarek, prof. dr hab. Janusz Piontek, dr hab. Urszula Czerniak, dr Anita Szwed
(Poznań), prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla, prof. dr hab. Danuta Kornafel oraz prof. dr
hab. Barbara Kwiatkowska (Wrocław).
Po przywitaniu uczestników zebrania, przyjęciu przez członków Zarządu uczestniczących w
telekonferencji porządku obrad i wyznaczeniu dr Anity Szwed na protokolanta, prof. dr hab.
Maria Kaczmarek przystąpiła do omówienia stanu przygotowań do XLV ogólnopolskiej
konferencji naukowej PTA. Podziękowała Koleżeństwu ze Szczecina za zrozumienie dla
decyzji o przeniesieniu organizacji konferencji do Poznania i pokrótce zreferowała działania
podjęte w ramach czynności przygotowawczych do tego wydarzenia, które jak wcześniej
planowano odbędzie się w dniach 16-18 września 2015 roku.
Prof. dr hab. Barbara Kwiatkowska przedstawiła informację na temat II krajowej konferencji
naukowo-szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia - starzenie”, która
odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-21 marca 2015 roku a organizatorami są
Uniwersytety Przyrodniczy i Medyczny we Wrocławiu. Rektorzy tych uczelni objęli
konferencję honorowym patronatem. Podkreśliła, że organizowana konferencja dedykowana
jest obchodom 90-lecia PTA a wpisuje się w działania podejmowane w ramach Wiosny
PTAntropologicznej. Wybrane prezentacje konferencyjne zostaną opublikowane w zeszycie
Antropological Review tomu 78, 2015 roku. Udział w konferencji promowany jest 10 pkt
dydaktycznymi, Uczestnicy konferencji otrzymają punkty dydaktyczne, co winno być
elementem motywującym do udziału w konferencji. Gorąco zachęciła do udziału w
konferencji, podkreślając bardzo interesującą tematykę i jej aspekt dydaktyczny.
Następnie prof. dr hab. Maria Kaczmarek, redaktor naczelna Anthropological Review
przeszła do sprawozdania z prac redakcji. Na wstępie poinformowała o ukazaniu się dwóch
zeszytów oraz złożeniu do deGruytera 3 zeszytu. Papierowe wersje będą gotowe w połowie
grudnia i rozesłane cżlonkom PTA. Pomimo trudności finansowych, kolegium redakcyjne
dokłada wszelkich starań, aby AR ukazywało się terminowo, co jest jednym z warunków
wprowadzenia czasopisma do cyfrowych baz punktowanych przez MNiSW. AR poddawane
jest corocznej ewaluacji. W ocenie IC Journal Master List Index Copernicus, Anthropological
Review za rok 2013 uzyskał 7.05 ICV, to o 2 punkty więcej w porównaniu z rokiem 2011. W
podsumowaniu swojego sprawozdania, redaktor naczelna AR zaapelowała do członków
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Zarządu o stworzenie polityki lobbowania czasopisma, a wsparcie to powinno polegać na
propagowaniu i publikowaniu wysokiej jakości prac naukowych oraz cytowaniu już wydanych
artykułów, gdyż niezbędny jest wzrost liczby cytowań.
W kolejnym punkcie obrad, prof. dr hab. Maria Kaczmarek, zaprosiła członków Towarzystwa
do składania propozycji działań upowszechniających wyniki badań antropologicznych w
ramach PTA.
Dr hab. Urszula Czerniak, skarbnik PTA, złożyła raport o stanie finansów PTA.
Poinformowała o powiększeniu się PTA o 16 nowych członków. Obecnie PTA liczy 276
członków skupionych w 10 Oddziałach. Nie wszyscy członkowie jednak opłacili składki
członkowskie za rok 2014 i zalegają z opłatą składek za poprzednie lata. Następnie,
przedstawiła szczegółowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz poinformowała
zebranych, że w trzecim kwartale 2014 roku sporządzono i wysłano do Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego trzy wnioski o dofinansowanie działalności statutowej PTA ze
środków

na

działalność

upowszechniającą

naukę.

Pierwszy

wniosek

dotyczył

dofinansowania konferencji „Gdy umiera człowiek, umiera świat cały” – Funeralia Lednickie,
spotkanie 18, drugi wniosek dotyczył dofinansowania XLV ogólnopolskiej konferencji
naukowej PTA. Trzeci wniosek dotyczył dofinansowania działalności wydawniczej związanej
z wydaniem tomu 78 Anthropological Review. Wszystkie wnioski zostały przyjęte od strony
formalnej. Na decyzje o dofinansowaniu będziemy musieli poczekać do wiosny przyszłego
roku.
Sekretarz PTA, dr Anita Szwed ponowiła prośbę do Członków Zarządu o przekazanie
informacji członkom oddziałów, dotyczącej przesyłania aktualnych danych osobowych, a
szczególnie adresów poczty elektronicznej. Sekretarz PTA poinformowała wszystkich, że
strona internetowa PTA działa, wszystkie nadesłane informacje zostają umieszczone na
bieżąco w portalu internetowym PTA oraz rozsyłane są do członków Towarzystwa pocztą
elektroniczną.
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek zaprosiła do nadsyłania materiałów do grudniowego
Biuletynu.
W wolnych głosach i wnioskach prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla podniosła kwestię
braku antropologii w ministerialnym wykazie dyscyplin naukowych, co jest niekorzystne dla
osób zajmujących się problematyką antropologiczną. Zaproponowała, aby wystosować
odpowiedni dokument do Ministerstwa. Prof. dr hab. Maria Kaczmarek odpowiedziała, że w
nowym roku kalendarzowym podejmie działania w tym kierunku.
Wobec braku kolejnych głosów i wniosków, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego prof. dr hab. Maria Kaczmarek dziękując wszystkim uczestnikom za
udział,

zamknęła

posiedzenie

Zarządu

Głównego

Polskiego

Towarzystwa

Antropologicznego.
Maria Kaczmarek i Urszula Czerniak
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Uroczyste Seminarium Antropologiczne dedykowane
prof. zw. dr hab. Andrzejowi Malinowskiemu z okazji
80-tych urodzin
W piątek 19 grudnia w godzinach popołudniowych w Collegium Biologicum Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się uroczyste seminarium antropologiczne
dedykowane Profesorowi Andrzejowi Malinowskiemu z okazji Jubileuszu 80-tych urodzin
i ponad półwiecza pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Seminarium prowadził Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, prof. dr hab. Bogdan Jackowiak. Z ramienia władz uczelni zaszczycił nas swoją
obecnością prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni.
Pan Profesor przybył w towarzystwie Małżonki Aleksandry, dzieci i wnuków. Salę zapełniło
wielu

znamienitych

gości

zarówno

z

UAM

jak

i

z

Uniwersytetu

Medycznego,

współpracowników, przyjaciół i kolegów Pana Profesora.
Prof. dr hab. Janusz Piontek w referacie Profesor Andrzej Malinowski – Jego rola i znaczenie
w rozwoju antropologii poznańskiej omówił dokonania Profesora związane z tworzeniem
najpierw katedry a następnie instytutu antropologii w Poznaniu. Barwnie odmalował klimat
czasów, w których Profesor Malinowski studiował i zdobywał pierwsze stopnie naukowe.
Przypomniał Mistrzów na których się wzorował – prof. Adama Wrzoska, prof. Jana
Czekanowskiego, prof. Franciszka Wokroja i prof. Michała Ćwirko-Godyckiego. Przedstawił
zasługi Pana Profesora dla poznańskiej antropologii.
Następnie, niżej podpisana zaprezentowała Portret naukowy i wkład Profesora Andrzeja
Malinowskiego w rozwój antropologii.
Z obu referatów wyłania się obraz Pana Profesora - Naukowca o rozległych
zainteresowaniach (auksologia człowieka, antropologia morfologiczna wraz z jej praktycznym
zastosowaniem w medycynie, ergonomii i wychowaniu fizycznym, antropologia historyczna –
badania kraniologiczne i osteologiczne ludzkich szczątków kostnych a także kości
przepalonych, historia antropologii), ogromnej wiedzy, erudycji i lekkości pióra; cechy, które
czynią Go niedoścignionym dla nas wzorcem.
Pan Profesor opublikował wyniki swoich badań w ponad 500 pracach naukowych z zakresu
auksologii, morfologii rozwojowej i anatomii, antropologii stosowanej w medycynie i
ergonomii, antropologii historycznej oraz historii antropologii i medycyny. Jest autorem
podręczników akademickich, monografii i skryptów. Ponadto, w niezwykle przystępny i
atrakcyjny sposób przybliża antropologię i jej zastosowania szerokiemu gronu czytelników w
publikacjach o charakterze popularno-naukowym, goszcząc często na łamach Forum
Akademickiego, czy jak na przykład w książkach Norma biologiczna a rozwój somatyczny
człowieka (1987) lub Ergonomia dla każdego (z Anną Batogowską, 1997).
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Zupełnie wyjątkowe miejsce w rozwoju nauki zapewniło Panu Profesorowi budowanie
zespołów antropologicznych i propagowanie antropologii w ośrodkach akademickich, bądź
od podstaw lub takich, których istnienie z różnych powodów było zagrożone. Podziw i
szacunek budzi niezwykła mobilność Pana Profesora.
Imponujący jest dorobek Pana Profesora w zakresie kształcenia. Tematyka badawcza Pana
Profesora znalazła odzwierciedlenie w pracach jego uczniów: doktorantów, których
wypromował 20, sprawował opiekę w 11 postępowaniach habilitacyjnych, wypromował blisko
400 magistrantów, głównie z zakresu biologii, antropologii, ale również 11 z wychowania
fizycznego i 15 pedagogów.
Jako wybitny specjalista zapraszany był do oceny prac doktorskich, recenzował ich 117, w
tym jedną z RPA. Był także recenzentem 34 prac habilitacyjnych, w tym także
zagranicznych. Jest autorem 26 opinii o tytuł profesora, jednej w Australii i jednej na Litwie.
Doprawdy, to liczby, godne giganta pracy organicznej.
Znaczące są również zasługi Pana Profesora dla kształtowania kierunków rozwoju nauki w
Polsce. W latach 1975-84 był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Biologii i
Nauk o Ziemi UAM w Poznaniu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Pan Profesor był
pierwszym dziekanem wybranym w bezpośrednich demokratycznych wyborach, co świadczy
o szacunku i zaufaniu społeczności akademickiej do postawy Pana Profesora w czasach
przełomu politycznego. Był członkiem wielu rad naukowych, komisji i komitetów.
Równie aktywnie działał w krajowych i zagranicznych stowarzyszeniach naukowych, w latach
1984-1987 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Antropologicznego a w uznaniu
zasług został obdarowany w 2003 roku godnością Członka Honorowego. Wcześniej, w 1996
godność taką nadało Mu Antropološkog Društva Jugoslavije.
Osiągnięcia naukowe, działalność dydaktyczna i organizacyjna Pana Profesora była
wielokrotnie wyróżniana stosownymi nagrodami. Pięciokrotnie uzyskał resortowe nagrody
naukowe, ponadto, raz Sekretarza Naukowego PAN oraz siedmiokrotnie nagrody rektorskie.
Za swoją działalność Pan Profesor otrzymał 7 odznak resortowych, Odznaką Honorową
Miasta Poznania (1974), medal B. Škerlja – Jugosławia, medal Instytutu Medycyny Morskiej i
Tropikalnej w Gdyni, Medal Edukacji Narodowej (1989) i Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski
(1989) a podczas seminarium Pan Profesor został uhonorowany medalem Adama Wrzoska.
Następnie, pierwszy doktorant Pana Profesora, prof. dr hab. Joachim Cieślik wygłosił wykład
Istota i sens badań ontogenetycznych, w którym zawarł kwintesencję swoich badań
naukowych zapoczątkowanych spotkaniem i współpracą z Profesorem Malinowskim.
Po wykładzie występowali zaproszeni goście składając Jubilatowi serdeczne życzenia.
Odczytano nadesłane życzenia z kraju i zagranicy od tych, którzy nie mogli osobiście wziąć
udziału w uroczystości.
Po seminarium odśpiewaliśmy Jubilatowi gromkie Sto Lat i wznieśliśmy toast za pomyślność.
Maria Kaczmarek
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ODESZLI OD NAS…

10 listopada 2014 roku zmarł prof. dr hab. Sławomir Drozdowski
wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Prof. dr hab. Sławomir Drozdowski urodził się 23 listopada 1941 roku w Gołuchowie (pow.
pleszewski), dokąd w czasie wojny z rodzinnego Sierakowa Wlkp. zostali przesiedleni Jego
rodzice. Po ukończeniu w Międzychodzie w 1955 roku szkoły podstawowej i uzyskaniu w
1959 roku świadectwa dojrzałości w międzychodzkim Liceum Ogólnokształcącym rozpoczął
studia w zakresie wychowania fizycznego. Odbył je w latach 1959-1963 w Wyższej Szkole
Wychowania Fizycznego w Poznaniu (obecnie Akademii Wychowania Fizycznego). Studia
ukończył z dodatkową specjalizacją z gimnastyki sportowej i akrobatyki otrzymując tytuł
trenera, a także został specjalistą gimnastyki leczniczej. Ponadto otrzymał kwalifikacje do
nauczania biologii w szkole.
W 1966 roku zawarł trwający 33 lata związek małżeński z Marią Danutą Kaliszewską
absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Ze związku tego urodził się syn Bartek i ukochana córka Małgosia. Po śmierci prof. Marii
Danuty Kaliszewskie-Drozdowskiej ożenił się z dr Jadwigą Prywer. Małżeństwo trwało 5 lat,
Profesor ponownie owdowiał.
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Profesor Sławomir Drozdowski z żoną Danutą Kaliszewską-Drozdowską

Naukowo-badawczą działalność rozpoczął prof. Sławomir Drozdowski jeszcze w czasie
studiów. Z inicjatywy prof. dr hab. Michała Ćwirko-Godyckiego ówczesnego kierownika
Zakładu Biologii i Antropologii WSWF w Poznaniu podjął badania biologicznych
uwarunkowań sprawności fizycznej. Jedna z pierwszych opublikowanych prac nosiła tytuł.
„Ciężar właściwy ciała pływaków okręgu poznańskiego a uzyskane przez nich wyniki
sportowe” (K.F. Nr 12 1960), a kolejne – mieszczące się w tym obszarze– wydane w 1961,
1962 i 1963 roku zostały nagrodzone medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie
Gimnastyki WSWF w Poznaniu. Pracował w nim nieprzerwanie przez ponad 50 lat.
Zakładem tym, przekształconym później w Katedrę Teorii i Metodyki Gimnastyki, kierował od
1982 roku. Podjętą wcześniej problematykę kontynuował rozszerzając ją o zagadnienia
dotyczące napięcia mięśniowego. Efektem prac w tym zakresie była obroniona w 1967 roku
w AWF w Warszawie rozprawa doktorska pt.: „Twardość i elastyczność mięśni w aspekcie
zmienności ontogenetycznej i środowiskowej” pisana pod promotorską opieką prof. M.
Ćwirko-Godyckiego. Badania te ważne w pracy trenerów były istotne dla rozpoznawania
stopnia przystosowania do wysiłku fizycznego oraz pogłębiły wiedzę o skutkach procesu
zmęczenia. W kolejnych latach ukazujące się liczne publikacje sytuowały się na styku
antropologii sportu oraz teorii treningu sportowego, wśród nich ważną pozycję zajęły
zagadnienia motoryczności człowieka w tym tzw. krzywej skoczności. Istotne miejsce w
zainteresowaniach

stanowiły

zagadnienia

rytmów

biologicznych.

Badał

zmienność

wydolności studentów, rytm sezonowy mocy, wahania dobowe twardości mięśni, skoczności
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gibkości, rozkład sprawności fizycznej, pojemności życiowej płuc i in. Na podstawie dorobku
naukowego i monografii habilitacyjnej pt.: „Rytm wybranych cech sprawności fizycznej w
czasie czteroletnich studiów wychowania fizycznego” w 1980 roku decyzją Rady Wydziału
Wychowania

Fizycznego

AWF

w

Warszawie

uzyskał

stopień

naukowy

doktora

habilitowanego.
Szeroka była problematyka badawcza, którą rozwijał w późniejszym okresie. Prowadził
badania środowiskowego zróżnicowania tendencji zmian międzypokoleniowych rozwoju
fizycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 7 do 8 lat obejmujące lata 1970
–1980 i 1981-1991, analizował rolę aktywności fizycznej w łagodzeniu procesów inwolucji
sprawności motorycznej. Jako przewodniczący Sekcji Nauki w Komitecie Technicznym
Międzynarodowej Federacji Akrobatyki Sportowej (IFSA) organizował badania w zakresie
motorycznych i morfologicznych uwarunkowań uprawiania akrobatyki sportowej. Był
organizatorem

i

współorganizatorem

wielu

konferencji

naukowych

i

metodyczno-

szkoleniowych, w tym międzynarodowych sympozjów akrobatyki sportowej. Wraz z
zespołem prowadził badania motorycznych kryteriów selekcji żołnierzy w służbie zawodowej
różnych specjalności wojskowych. W 2001 roku uzyskał tytuł profesora nadany przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.
Prof. Sławomir Drozdowski opublikował blisko 250 prac naukowych, promował 17 prac
doktorskich, recenzował 36 prac doktorskich, 4 przewody habilitacyjne, wykonał blisko 50
recenzji wydawniczych, w tym skryptów, monografii oraz zwartych opracowań naukowych.
Był autorem recenzji ponad 130 artykułów publikowanych w wydawnictwach krajowych i
zagranicznych. Znacząca jest liczba prac magisterskich i licencjackich którymi kierował.
Prof. Sławomir Drozdowski zaangażowany w pracach na rzecz środowiska i organizacji życia
akademickiego pełnił zaszczytne funkcje akademickie, państwowe i społeczne. Był
prodziekanem ds. studenckich (1982-1984) i dwukrotnie dziekanem Wydziału Wychowania
Fizycznego (1984-1990), członkiem Senatu AWF w Poznaniu i członkiem wielu senackich i
wydziałowych komisji. Był członkiem Komisji Dydaktyki Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (w latach 1985-1990), członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej
Szkolnictwa Wyższego (od 1999 roku). W 2002 roku powołany został w skład Państwowej
Komisji Akredytacyjnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu następnie przewodniczył
Zespołowi Kierunku Studiów Wychowania Fizycznego PKA (w latach 2006-2011). Pełnił
funkcję członka Zarządu i Prezydium Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej, członka
Zarządu Głównego Polskiego Związku Gimnastycznego, prezesa Polskiego Narodowego
Oddziału International Association of Sport Kinetics (IASK) prezesa K.S. AZS-AWF Poznań.
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Nieocenione są zasługi prof. Sławomira Drozdowskiego w kształceniu kadr naukowych, w
działalności naukowej na rzecz wychowania fizycznego i sportu wyczynowego oraz
prowadzeniu procesu dydaktycznego. Przez pół wieku działalności dydaktycznej całym
pokoleniom nauczycieli

wychowania fizycznego i trenerom

przekazywał

wiedzę i

umiejętności gimnastyczne, wpajał zasadę odpowiedzialności za rozwój fizyczny i sprawność
fizyczną ich podopiecznych. Podczas Senatu Żałobnego Jego współpracownicy mówili
…„Pan Profesor wniósł do naszej społeczności nie tylko wielką wiedzę i doświadczenie, ale
był przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. W naszej pamięci pozostanie jako
zabiegany, uśmiechnięty, serdeczny i życzliwy człowiek. Jego wielka kultura osobista i
wyjątkowy urok była dla Uczelni i osób współpracujących z Panem Profesorem, wielkim
darem i bogactwem”.
17 listopada 2014 roku na cmentarzy Miłostowskim w Poznaniu żegnała prof. Sławomira
Drozdowskiego rodzina oraz ogromna rzesza studentów, absolwentów, współpracowników,
trenerów i zawodników, kolegów i koleżanek, przyjaciół.
Trwale zachowamy Go w pamięci.

Ewa Ziółkowska-Łajp
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INTERESUJĄCE PROJEKTY BADAWCZE

Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań
mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów

W ramach rozstrzygniętego w styczniu 2014 r. konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA
BIS 3 (DEC-2013/10/E/HS3/00368) zespół badawczy powołany przy Zakładzie Antropologii
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymał 1,2 mln zł na realizację projektu pt.
„Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu
osadniczego Tormersdorf-Toporów.”
Głównym celem badawczym projektu jest pełna, interdyscyplinarna analiza biologiczno-kulturowa
historycznej populacji lokalnej zamieszkującej nieistniejącą współcześnie wieś Toporów.
Planowane prace pozwolą rozszerzyć wiedzę o regionie Górnych Łużyc, w szczególności
dotyczącą osadnictwa pradziejowego i słowiańskiego, a także zmian w strukturze i kondycji
biologicznej populacji lokalnej oraz wpływu wojen na funkcjonowanie społeczności.
Podczas pierwszego sezonu badań terenowych, które prowadzone były w sierpniu i we wrześniu
2014 roku, prace koncentrowały się na rozpoznaniu reliktów dawnego osadnictwa obecnych na
powierzchni gruntu. Badaniami objęto odcinek doliny Nysy Łużyckiej o długości około 4 kilometrów.
Wielkość powierzchni obszaru badawczego oraz to, że w większości porośnięty jest on lasem,
wymuszały wykorzystanie różnorodnych, nieinwazyjnych narzędzi badawczych. Poszukiwania
reliktów osadnictwa prowadzono poprzez analizę danych uzyskanych z lotniczego skaningu
laserowego (LIDAR), prospekcję lotniczą i badania powierzchniowe. W miejscach szczególnie
interesujących, takich jak: pozostałości zabudowy wiejskiej, cmentarz, domniemane osady i
cmentarzyska pradziejowe oraz pobojowiska wojenne, przeprowadzono badania geofizyczne.
Sondażowe badania wykopaliskowe przeprowadzono na terenie cmentarza i w obrębie wybranych
reliktów zabudowań wsi. Prace badawcze prowadzone w sezonie 2014 doprowadziły do odkrycia
bogactwa śladów dawnej działalności ludzkiej. Są wśród nich relikty zagospodarowania wsi
funkcjonującej od średniowiecza po 1945 rok, leśny cmentarz, świadectwa dawnej gospodarki
leśnej w postaci kopców mielerzy, ślady osadnictwa pradziejowego - prawdopodobnie kultury
łużyckiej. Na całym badanym obszarze wyjątkowo dobrze zachowały się pozostałości pobojowiska
z 1945 roku: okopy, rowy komunikacyjne, stanowiska artylerii i czołgów, składy amunicyjne,
ziemianki oraz przedmioty porzucone lub zagubione przez walczących tutaj w kwietniu 1945
żołnierzy polskich z II armii WP.
W ramach prac wykopaliskowych prowadzonych na leśnym cmentarzu odkryto osiem pochówków
szkieletowych zawierających szczątki 6 mężczyzn i 2 kobiet. Na szkieletach wszystkich osobników
stwierdzono występowanie śladów licznych zmian patologicznych.
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W skład zespołu badawczego wchodzą:


dr Jacek Szczurowski (Zakład Antropologii UPWr.) – kierownik projektu



dr Paweł Konczewski (Pracownia Archeologiczno Konserwatorska ANTIQUA)



dr Dariusz Nowakowski (Zakład Antropologii UPWr.)



dr Agnieszka Tomaszewska (Katedra Biologii Człowieka UWr.)



mgr Agata Sady (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)



mgr Magdalena Konczewska (Instytut Archeologii UWr.)



mgr Paweł Zawadzki

Zespół prowadzący badania terenowe
Krzysztof Borysławski
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SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI I SPOTKAŃ NAUKOWYCH
Sprawozdanie z 19 Konferencji Europejskiej Asocjacji Antropologicznej EAA
Lomonosow Moscow State University, Moskwa, Rosja
25-29 sierpień 2014
W dniach 25-29 sierpnia 2014 roku odbyła się 19 konferencja naukowa Europejskiej
Asocjacji

Antropologicznej.

Konferencja

zgromadziła

blisko

200

uczestników

reprezentujących 20 różnych krajów Europy i świata, zarówno doświadczonych naukowców
o długim stażu jak i początkujących naukowców - doktorantów i studentów niższego stopnia.
Podczas konferencji zaprezentowano łącznie 180 prac.
Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji EAA, nawiązującym do hasła EU, było
Unity in Diversity, znakomicie oddające tematykę naukowo-badawczą antropologii
fizycznej/biologicznej.
Obrady toczyły się w kilku sekcjach tematycznych i miały zarówno formę referatów ustnych
jak i prezentacji plakatowych przedstawianych na nośnikach elektronicznych. Były to:
Molecular Anthropology – New Advances, Physiological Anthropology, Human Diversity,
Humans and Environment, Human Evolution, Applied Anthropology, Growth and
Development, Ageing and Senescence.
Każdy dzień konferencji otwierały wykłady plenarne wygłaszane przez najbardziej
prominentnych naukowców a w swej treści nawiązujące do najważniejszych tematów
badawczych w antropologii. Prof. Igor Ovchinnikov (Grand Forks, USA) przedstawił wykład:
Mitochondrial pseudogenes, gene flow among African hominins, and Homo heidelbergensis.
Prof. Alexander Kozintsev (St. Petersburg, Russia) - Craniometry of the Bronze Age steppe
populations of southern Russia and Ukraine. Prof. Barry Bogin (Loughborough, Great Britain)
wygłosił wykład na temat: Humans are not cooperative breeders but practice biocultural
reproduction. Prof. Gregory Livshits (Tel Aviv, Israel) - Genetics, genomics and
metabolomics of human body composition. Prof. Nicholas Mascie-Taylor (Cambridge, Great
Britain): Epidemiological and Nutrition transition: the double burden of malnutrition, a prof.
Michael Hermanussen (Aschauhof, Germany) wygłosił wykład o Global growth charts: new
concepts of generating national and regional references for height, weight, and BMI from 0–
18 years.
Tradycyjnie, młodzi naukowcy startowali w konkursie o najlepszy plakat zaprezentowany na
konferencji. Nagrodę Prezydenta EAA otrzymały kolejno:
pierwszą nagrodę: Ozdemir Aysegul, doktorantka z Ankara University, Turkey za pracę
Evaluation of arm anthropometry and nutrition in Turkish preschool children; drugą nagrodę:
Maria Eugenia Ibanez, doktorantka z University of the Basque Country, Spain za pracę Body
image satisfaction in relation to body composition in a young population from the Basque
Country, Spain, a trzecią Annamaria Posa, doktorantka z Szeged University, Hungary za
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pracę Molecular and morphological case of Pott’s disease from the Arpadian-Era.
Poziom prac był bardzo wysoki, więc tym większa satysfakcja dla nagrodzonych doktorantek.
Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia.
W wyniku wyborów przeprowadzonych przed konferencją wyłonił się nowy skład rady
i prezydium EAA na lata 2014-2016. Prezydentem EAA na tę kadencję został prof. Nicholas
Mascie-Taylor. Podczas kongresu odbyły się robocze posiedzenia rady i prezydium a w
ostatni dzień zwołano walne zgromadzenie członków EAA. Przedstawiono na nim zmiany
wprowadzone do statutu EAA, które stanowią wstęp do dalszych działań legislacyjnych i
modernizujących EAA a także dyskutowano o działalności stowarzyszenia w poszczególnych
krajach i planach na przyszłość. Z treścią raportu i protokołem z walnego zgromadzenia
można zapoznać się odwiedzając portal EAA www.eaa.elte.hu.
Polska antropologię reprezentowało czworo uczestników: prof. Maria Kaczmarek (UAM
Poznań), dr Woiletta Nowaczewska (UWr Wrocław), dr Łukasz Kryst (AWF Kraków) i mgr
Inez Bylińska (AWF Poznań), widoczni na fotografiach poniżej.
Podczas ceremonii zamknięcia konferencji nastąpiło symboliczne przekazanie pałeczki
(zwyczaj ten po raz pierwszy wprowadzono w Poznaniu podczas 17 konferencji EAA w
2010) dr Saszy Misoniemu, który przewodniczy komitetowi organizacyjnemu konferencji w
Zagrzebiu w 2016 roku. Następna, 20 konferencja EAA odbędzie się w 2016 roku w
Zagrzebiu, Chorwacja.
Na koniec chcielibyśmy gorąco podziękować prof. Elenie Godinie i zespołowi za ogromny
wysiłek włożony w organizację konferencji, jej sprawny przebieg, zaproszenie znamienitych
wykładowców; dziękujemy za stworzenie niezwykle serdecznej, rodzinnej atmosfery. To
wyróżnik naszego stowarzyszenia i cieszę się, że nic w tym względzie się nie zmieniło od
chwili utworzenia EAA w 1976 roku.
Pragniemy podziękować za program kulturalny, w ramach którego mogliśmy podziwiać
Moscow by Night. Dziękujemy za koncert podczas otwarcia konferencji i bankiet, na którym
degustowaliśmy lokalne potrawy, mogliśmy porozmawiać nie tylko o nauce a toastom nie
było końca.
To była bardzo dobra konferencja.
Maria Kaczmarek
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Zdjęcie „rodzinne” uczestników konferencji przed budynkiem uniwersytetu, w którym odbywały się
obrady.

Pamiątkowe zdjęcia polskich uczestników konferencji z prof. Pavao Rudan ( z lewej) i prof. Nicholas
Mascie-Taylor ( z prawej).
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa
The International Association for the Study of Human Growth and Clinical
Auxology (ISGA)
W dniach 17 –20 września 2014 roku, w Mariborze, Słowienia, odbył się 13th International
Congress of Human Growth and Clinical Auxology. Organizatorami konferencji była
International Association for the Study of Human Growth and Clinical Auxology (ISGA) wraz
z Kliniką Pediatrii Centrum Medycznego Uniwersytetu w Mariborze oraz Słoweńskim
Towarzystwem Antropologicznym. Głównym tematem konferencji był wzrost i rozwój dzieci w
zdrowiu i chorobie z naciskiem na ścisłe związki wzrastania ze zdrowiem. Konferencji
przewodniczyli: dr. Martin Bigec oraz dr. Lejarraga Horacio Przewodniczący i Sekretarz
Generalny ISGA. W konferencji uczestniczyło ponad 68 uczonych z 14 krajów.
W trakcie Kongresu przedstawiono 52 komunikaty ustne oraz 24 prezentacje posterowe.
Obrady

odbywały

się

w

dwóch

równolegle

zorganizowanych

sesjach

przed-

i

popołudniowych, zgodnie z następującymi panelami tematycznymi: (1) Wzrastanie
niemowląt i dzieci przedszkolnych (2) Matematyczne modelowanie procesów wzrastania (3)
Wpływ środowiska na rozwój (4) Otyłość (5) Odżywianie (6) Wczesne programowanie i
odległe skutki (7) Wzrastanie w chorobach przewlekłych.
Liczna grupa uczestników z Polski (Wrocław, Kielce, Poznań) przedstawiła różnorodne
tematycznie komunikaty ustne oraz prezentacje plakatowe.
Poziom wygłaszanych referatów oraz niezwykle interesująca dyskusja sprawiły, że kongres
należy uznać za niezwykle udany i zapewne pozostanie długo w pamięci uczestników. Wielu
uczestników nawiązało ciekawe kontakty, które stały się przyczynkiem do rozpoczęcia
nowych badań oraz podjęcia współpracy.
Udział w Kongresie umożliwił spotkanie oraz pozwolił na dyskusję i wymianę myśli z tak
znakomitymi uczonymi jak prof. Tim Cole, prof. Lawrence Schell

czy prof. James S.

Swanson.

Tradycją każdej konferencji są sprzyjające zacieśnianiu kontaktów naukowych i towarzyskich
wydarzenia kulturalne, których i tym razem dostarczyli nam organizatorzy.
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Autor zdjęć: Tine Gornik, fotorelacja z kongresu na stronie:
https://www.copy.com/s/udXGzMfMMoL2/ISGA2014Maribor.zip

Anita Szwed
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20th European Meeting of the Paleopathology Association
Lund, Sweden
26th - 31st August 2014

Hosted by the
Department of Archaeology
and Ancient History

W dniach 26-31 sierpnia 2014, w Lund (Szwecja) odbyła się Konferencja Paleopathology
Association (20th European Meeting of the Paleopathology Association) w ktorej
uczestniczyli

naukowcy

z

całego

świata.

Polskie

społeczeństwo

antropologiczne

reprezentował dr Dariusz Nowakowski, który przedstawił dwa tematy badawcze:

Case of myositis ossificans progresiva on 19th century adult male skeleton from
Adelaide, Australia.
autorami są:
Dariusz Nowakowski z Zakładu Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Trenna Albrecht i Denise Ogilvie z School of Pharmacy and MedicalSciences, University of
Sout Australia oraz Maciej Henneberg z School of Medical Sciences, University of Adelaide.
Przedstawiony temat jest wstępnym doniesieniem wyników badań zespołu.

Application of radiological, tomography and histological methods in the osseous
changes due to otitis media and mastoiditis in a pre-historic and historical skeletal
material from Poland.
autorami są:
Iwona Teul z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Dariusz Nowakowski z Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wiesław Lorkiewicz z Uniwersytetu Łudzkiego
Na Konferencji PPA zaprezentowano także Nasze wydawnictwo ,Anthropological Review, a
informacje udostępnione w formie ulotek (dzięki uprzejmości Prof. Marii Kaczmarek) spotkały
się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.
Redakcja
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Sprawozdanie z konferencji we Wrocławiu
W

dniach

od

23

do

25

października 2014 roku we Wrocławiu
odbyła się I Konferencja Naukowa
Polskiego

Towarzystwa

Człowieku

i

Ewolucji

Nauk

o

(PTNCE)

zatytułowana „Człowiek w ewolucyjnej
perspektywie”.

Organizatorem

konferencji było powstałe w 2013 roku
nowe towarzystwo naukowe PTNCE oraz
Katedra

Człowieka

Biologii

Uniwersytetu

Wrocławskiego.

Przewodniczącym
organizacyjnego

Komitetu
był

prof.

dr

hab.

Bogusław Pawłowski, Kierownik Katedry
Biologii Człowieka UWr.

Konferencja odbywała się w gmachu Collegium Anthropologicum oraz budynku D1 Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konferencja zgromadziła ok. 80 uczestników z krajów europejskich oraz Australii.
Najliczniejszą grupę stanowili gospodarze konferencji a także uczestnicy z Czech i Wielkiej
Brytanii. Wykłady plenarne zaprezentowało trzech wybitnych uczonych w dziedzinie
paleoantropologii,

psychologii

ewolucyjnej

oraz

ekologii

behawioralnej

człowieka.

Pierwszego dnia konferencji, prof. Chris Stringer, brytyjski paleoantropolog z Natural History
Museum w Londynie podczas wykładu zatytułowanego „The origin of our species” omówił
aktualne poglądy naukowców na przebieg ewolucji człowieka, podkreślając znaczenie
koncepcji „afrykańskiej kolebki” pochodzenia Homo sapiens. Profesor Stringer przedstawił
znaczenie wyników badań nad mitochondrialnym i jądrowym DNA, wydobytym z materiału
kopalnego przedstawicieli rodzaju Homo, dla rekonstrukcji naszego „drzewa rodowego”.
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Fot. 1. Profesor Chris Stringer

Fot. 2. Profesor David Perrett

Podczas drugiego wykładu „Colour cues to health and attractiveness” prof. David Perrett,
brytyjski psycholog z University St. Andrews, wprowadził uczestników konferencji w
zagadnienie ewolucyjnego uwarunkowania atrakcyjności twarzy. Przedstawił wyniki badań
wskazujące na istotną zależność między atrakcyjnością twarzy a kolorem skóry, jak również
dowodzące wpływu diety na kolor skóry.
Trzeci wykład plenarny zatytułowany „The evolution of cultural norms in real world
settings” wygłosiła prof. Ruth Mace z University College of London (UCL), zajmująca się
ekologią behawioralną człowieka. Prof. Mace przedstawiła ewolucję norm kulturowych w
aspekcie ekologicznym, omówiła również czynniki, jakie w różnych systemach społecznych
mogą wpływać na decyzje związane z dzietnością.

Fot. 3. Profesor Ruth Mace(Zdjęcie pobrano z akademickiej strony internetowej wykładowcy)
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Interdyscyplinarny charakter konferencji propagującej pluralistyczne i ewolucyjne podejście
do natury ludzkiej wyrażony został w bardzo zróżnicowanej tematyce 28 prezentacji ustnych
oraz 20 plakatowych. Obrady odbywały się w języku angielskim (jedynie dwa referaty i jeden
plakat zostały zaprezentowane w języku polskim) w 7 sesjach przed- i popołudniowych,
zgodnie

z

następującymi

obszarami

tematycznymi:

(1)

Antropogeneza,

populacje

prehistoryczne i historyczne; (2) Ewolucyjne podejście do ludzkiej atrakcyjności; (3)
Fizjologia i psychologia ewolucyjna; (4) Strategie rozrodcze i płodność; (5) Zachowania
społeczne w ujęciu ewolucyjnym; (6) Kultura, ekonomia i prawo; (7) Lingwistyka i ewolucja.
Podczas ceremonii zamknięcia obrad ogłoszono termin i miejsce II Konferencji Naukowej
Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), jaka odbędzie się w
dniach 21-23 września 2015 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Z pewnością interesujące i zróżnicowane tematycznie wykłady plenarne, referaty i postery
zaprezentowane

podczas

sesji

naukowych

I

Konferencji

Naukowej

Polskiego

Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), jak również delicje polskiej kuchni
zaserwowane w trakcie uroczystej kolacji pozostaną bardzo długo w pamięci wszystkich
uczestników.
Monika Krzyżanowska
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Wiadomości z Oddziału Krakowskiego PTA
Kraków

Jubileusz Pani Profesor Marii Chrzanowskiej
Dnia 17 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie naukowe Krakowskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Antropologicznego w murach Zakładu Antropologii AWF w Krakowie. Myślą
przewodnią był Jubileusz Pani Profesor Marii Chrzanowskiej. Jej historię pracy naukowej i
dydaktycznej przedstawił Kierownik Zakładu Antropologii AWF w Krakowie prof. dr hab.
Ryszard Żarów. Była to również okazja do rozmów na temat historii krakowskiej antropologii
oraz planów działalności Towarzystwa Antropologicznego na przyszły rok. Spotkanie
zakończyło wspólne składanie życzeń świątecznych przy wigilijnym stole.

Pani Profesor Maria Chrzanowska
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Prof. Maria Chrzanowska odbyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Jagiellońskiego i 17 grudnia 1063 uzyskała dyplom magistra biologii. W 1975 roku, na tym
samym Wydziale, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Postawa
ciała oraz jej związek z typem budowy i poziomem rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży”
uzyskała stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych. W 1995 roku uzyskała w Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze
fizycznej, a w 2009 roku tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej.
Od 1996 roku pracowała w Katedrze i Zakładzie Antropologii krakowskiej Akademii
Wychowania Fizycznego, przez kilka lat była kierownikiem Zakładu, w latach 1996-1999
była prodziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego. Prowadziła zajęcia z antropologii,
biologicznego rozwoju człowieka dla studentów wychowania fizycznego, fizjoterapii oraz
turystyki i rekreacji. Była promotorem 8 prac doktorskich oraz 131 prac magisterskich, kilka
osób przygotowuje prace pod Jej kierunkiem. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i
organizacji naukowych, m.in. Komitetu Antropologii PAN od 1998 roku, Rady Naukowej
Zakładu Antropologii PAN od 1996, European Anthropological Association od 1977,
Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością od 2005, European Association for the Study of
Obesity od 1999; w latach 1999 – 2011 była członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego.
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978), Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (2003), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).
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Jest autorka i współautorką 140 ponad publikacji. Do najważniejszych można zaliczyć:
- Chrzanowska M., 1992. Biologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju
podskórnej tkanki tłuszczowej u dzieci i młodzieży (rozprawa habilitacyjna). Wyd. Monogr. Nr
49, AWF Kraków, s. 293.
- Chrzanowska M., 1993. Niektóre odrębności rozwojowe dzieci otyłych i nadmiernie
szczupłych. Przegląd Antropol. Tom 56, z. 1 – 2, s. 37 – 52.
- Chrzanowska M., S. Gołąb, R. Żarów, J. Sobiecki, J. Brudecki, 2002. Dziecko Krakowskie
2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie
AWF Kraków, Nr 19.
- Chrzanowska M., J. Sobiecki, M. Kowal, T. Kościuk, S. Matusik. S., 2006. Is there a
relationship beetween body build and the serum level of cholesterol and triglycerides in
women?

Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, Vol. 69, s. 37 – 47.

- Chrzanowska M., S. Kozieł, Stanlej J. Uliaszek 2007. Changes in BMI and the prevalence
of overweight and obesity in children and adolescents. Economics and Human Biology 5:
370-378.
- Chrzanowska Maria, Agnieszka Suder, 2008. Ontogenesis changes and sex dimorphism of
subcutaneous fat distribution: 12-year longitudianl study of children and adolescents from
Cracow, Poland. American Journal of Human Biology 20: 424 - 430.
- Maria Chrzanowska, 2010. Ekspansja nadwagi w populacji dzieci i młodzieży Krakowa w
okresie 1971 – 2000 w świetle wskaźnika EOW (Extent Overweight). Pediatria Polska. Tom
85, nr 1 (2010), s. 481 – 484.
- Maria Chrzanowska, Agnieszka Suder, 2010.

Changes in central fatness and abdominal

obesity in children and adolescents from Cracow, Poland 1983 – 2000.

Annals of Human

Biology. 37(2) s. 243 – 253.
- Maria Chrzanowska, Agnieszka Suder, 2010. The extent of overweight index in children
and adolescents from Cracow, Poland (1971 – 2000). Homo – Journal of Comparative
Human Biology . 61 (2010), s. 453 – 458.
- Stanisław Matusik, Teresa Łaska-Mierzejewska, Maria Chrzanowska 2011. Socioeconomic
determinant of menarche in rural polish girls using the decision trees method. Journal of
Biosocial Science, Vol. 43, number 3; 257 – 269.
- Maria Chrzanowska, Agnieszka Suder, Paweł Kruszelnicki, 2012. Tracking and risk of
abdominal obesity in the adolescence period in children aged 7 – 15. The Cracow
longitudinal growth study. American Journal of Human Biology. 24; 62 – 67.
- Maria Chrzanowska, Teresa Łaska-Mierzejewska, Agnieszka Suder, 2013. Overweight and
obesity in rural girls from Poland: changes between 1987 and 2001. Journal of Biosocial
Scence, Vol. 45; 217 – 229. W 2014 roku przeszła na emeryturę.
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Dziękujemy Pani Profesor za długoletnią wspólną pracę, za
kierowanie wieloma pracami badawczymi, za wkład w rozwój
Zakładu Antropologii i pracę na rzecz środowiska polskich
antropologów.
Życzymy Pani Profesor wiele radości, zdrowia, pogody ducha
i zapraszamy do Zakładu.

Spotkanie naukowe Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
- 17 grudnia 2014 roku

26

Konferencja
Prof. dr hab. Ryszard Żarów pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Naukowego IV
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia,
leczenie i rehabilitacja”. Konferencja, zorganizowana przez Instytut Ochrony Zdrowia, odbyła
się w dniach 19-20 września 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Tarnowie. Na konferencję zgłoszono ponad 150 prac.
Wydawnictwa
Ukazała

się

publikacja

zawierająca

72

zrecenzowanych prac przedstawionych podczas tej
konferencji.

Publikacja zawiera wieloaspektowy

obraz profilaktyki i opieki nad człowiekiem zdrowym
oraz chorym, i dotyczy takich zagadnień jak:
- uwarunkowania zdrowia i jego promocja w życiu
człowieka,
- aktywność i sprawność fizyczna dzieci, młodzieży
i osób dorosłych,
- pielęgnowanie i fizjoterapia w różnych stanach
chorobowych,
- profilaktyka, wykrywanie i leczenie chorób
cywilizacyjnych.

Krzysztof Szostek i Ryszard Żarów
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Działalność Oddziału Poznańskiego PTA
Poznań
W mijającym okresie, w ramach otwartych seminariów naukowych pt.: „Nowe obszary
badawcze w antropologii fizycznej – od genotypu do fenotypu”, odbyło się jedno zebranie
naukowe, na którym Pani dr Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska z Instytutu „Pomnik –
Centrum Zdrowia Dziecka” wygłosiła wykład pt.: „Rzadkie choroby metaboliczne:
mukopolisacharydoza – podłoże biochemiczne, obraz kliniczny oraz rozwój fizyczny
chorych”.
Krótkie streszczenie prezentowanego wystąpienia zamieściliśmy poniżej:
Lizosomalne choroby spichrzeniowe (LSD, ang. lysosmal storage diseases) to grupa około
pięćdziesięciu chorób metabolicznych, spowodowanych defektem genetycznym enzymu lub
białek transportowych, bądź receptorowych, skutkującym nieprawidłowym procesem
rozkładu makrocząsteczek oraz spichrzaniem się produktów zaburzonego rozkładu w
lizosomach, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia komórek, tkanek i narządów
chorego. Mukopolisacharydozy (MPS) stanowią zespół genetycznych chorób metabolicznych
z grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych. Ostatnia dekada przyniosła przełomowe
osiągnięcia zarówno w rozumieniu mechanizmów biochemicznych powstawania tych chorób,
jak również w rozwoju metod terapeutycznych zmierzających do wprowadzenia skutecznego
leczenia. Z tego względu pojawiła się konieczność dokonania rzetelnej oceny zaburzeń
rozwoju fizycznego dzieci z MPS i uzyskania pełnego obrazu tempa i kierunku przemian
procesów rozwojowych, które posłużą do solidnej weryfikacji wpływu leczenia, a zwłaszcza
enzymatycznej terapii zastępczej (ERT) na rozwój fizyczny chorych.
Jednocześnie informujemy, że stopień doktora habilitowanego uzyskał Pan dr Rafał
Stemplewski z Katedry Teoretycznych Podstaw Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu na podstawie monografii pt. „Wpływ wysiłków o niskiej i
umiarkowanej intensywności na stabilność posturalną u mężczyzn po 65. roku życia”.

Anna Demuth

Serdecznie gratulujemy Rafałowi Stemplewskiemu
uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Życzymy sukcesów w pracy naukowej oraz pomyślności w życiu osobistym.
Zarząd Główny,
Koleżanki i Koledzy z PTA
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Działalność Oddziału Podkarpackiego PTA
Rzeszów
Nagroda za badania w zakresie antropologii sztuk walki
„Po raz drugi w dziejach Uniwersytetu został przyznany Naukowy Laur Uniwersytetu
Rzeszowskiego, honorujący osobę o najważniejszych osiągnięciach w zakresie badań
naukowych w ciągu ostatnich 5 lat. Kapituła powołana przez JM Rektora wyróżniła tą
nagrodą dr. hab. prof. UR Wojciecha J. Cynarskiego z Wydziału Wychowania Fizycznego.”
Dr hab. W.J. Cynarski prof. UR, członek Oddziału PTS w Rzeszowie, otrzymał tę nagrodę
głównie za badania i publikacje dotyczące antropologii sztuk walki. Ważniejsze publikacje, to:
1. Cynarski W.J. (2012), Martial Arts Phenomenon – Research and Multidisciplinary

Interpretation, Wydawnictwo UR / Rzeszow University Press, Rzeszów, pp. 242.
ISBN 978-83-7338-772-0
2. Cynarski W.J. (2012), Antropologia sztuk walki. Studia i szkice z socjologii i filozofii

sztuk walki, Rzeszow University Press, Rzeszów, s. 284. ISBN 978-83-7338-777-5
3. Zeng H.Z., Cynarski W.J., Lisheng Xie (2013), Martial Arts Anthropology, Participants’

Motivation and Behaviours. Martial Arts in Chanshu: Participants’ Motivation, Practice
Times and Health Behaviours, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp. 165.
ISBN 978-3-659-46755-4
Wojciech J. Cynarski
Cytat ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego
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Wiadomości z Oddziału Warszawskiego PTA

Warszawa
W dniu 12 maja 2014 Elżbieta Jaskulska z Zakładu Bioarcheologii Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała stopień naukowy doktora. Obrona odbyła się na
Wydziale Historycznym. Temat: "Adaptation to Cold Climate in the Nasal Cavity Skeleton. A
Comparison of Archaeological Crania from Different Climatic Zones", promotor: dr hab. prof.
UW Arkadiusz Sołtysiak, recenzenci: Niels Lynnerup (University of Copenhagen, Laboratory
of Biological Anthropology) i Holger Schutkowski (Bournemouth University, School of Applied
Sciences). Tekst doktoratu jest dostępny pod adresem:
http://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/658/PHD%20Thesis.pdf?sequence=1
Elżbieta Jaskulska
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Działalność Oddziału Wrocławskiego PTA
Wrocław
W dniu 25 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie członków i sympatyków oddziału
wrocławskiego PTA, podczas którego prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć z Muzeum
Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił referat zatytułowany: W jakim
stopniu jesteśmy podobni do ptaków czyli o adaptacjach do środowiska naturalnego.
W marcu 2014 r. prof. zw. dr hab. Paweł Bergman został powołany na członka stałej
Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Lista publikacji członków oddziału wrocławskiego PTA, jakie ukazały się w 2014 roku:
Borkowska B, Pawłowski B. 2014. Recreational drug use and fluctuating asymmetry: testing
the handicap principle. Evolutionary Psychology 12(4):769-782.
Gładykowska-Rzeczycka JJ, Nowakowski D. 2014. A Biological Stone from a Medieval
Cemetery in Poland. PLoS ONE 9(10), DOI: 10.1371/journal.pone.010909.
Krzyżanowska M, Mascie-Taylor CGN. 2014. Educational and social class assortative mating
in fertile British couples. Annals of Human Biology 41(6):561-567
Kwiatkowska B, Szczurowski J, Nowakowski D. 2014. Variation in foramina transversaria of
human cervical vertebrae in the medieval population from Sypniewo (Poland).
Anthropological Review 77(2):175-188.
Makowska A, Rydlewska A, Kuczyńska A, Sorokowski P, Danel D, Krakowiak B, Pawłowski
B, Banasiak W, Ponikowski P, Jankowska EA. 2014. Psychological gender of men with
systolic heart failure – a neglected strategy to cope with the disease? American Journal of
Men's Health 8:249-257. DOI:10.1177/1557988313508429.
Nowaczewska W, Kuźmiński Ł, Biecek P. 2014. Morphological relationship between the
cranial and supraorbital regions in Homo sapiens. American Journal of Physical
Anthropology, DOI: 10.1002/ajpa.22632.
Pawłowski B, Nowak J, Borkowska B, Drulis-Kawa Z. 2014. Human body morphology,
prevalence of nasopharyngeal potential bacterial pathogens, and immunocompetence
handicap principal. American Journal of Human Biology, DOI: 10.1002/ajhb.22510.
Rożek-Piechura K, Ignasiak Z, Sławińska T, Piechura J, Ignasiak T. 2014. Respiratory
function, physical activity and body composition in adult rural population. Annals of
Agricultural and Environmental Medicine: AAEM 21(2):369-374. DOI: 10.5604/12321966.1108607.
Tomaszewska A, Żelaźniewicz A. 2014. Morphology and Morphometry of the MeningoOrbital Foramen as a Result of Plastic Responses to the Ambient Temperature and Its
Clinical
Relevance.
The
Journal
of
Craniofacial
Surgery,
DOI: 10.1097/SCS.0000000000000552.

31

Umławska W, Krzyżanowska M, Zielińska A, Sands D. 2014. Effect of Selected Factors
Associated with the Clinical Course of the Disease on Nutritional Status in Children with
Cystic Fibrosis. Advances in Clinical and Experimental Medicine 23(5):775-783.
Żelaźniewicz A, Pawłowski B. 2014. Disgust in pregnancy and fetus sex—Longitudinal study.
Physiology & Behavior, DOI: 10.1016/j.physbeh.2014.11.032.

Wybrane publikacje prof. Pawła Bergmana dotyczące historii antropologii
Wrocławiu:

we

Bergman P. 1976: Wkład polskiej antropologii do nauki światowej, [w:] "Wkład Polaków do
kultury świata" pod red. Mieczysława A. Krąpca, Piotra Tarasa i Jana Turowskiego.
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 511-525.
Bergman P. 2001: Wkład Profesor Haliny Milicerowej w badania dotyczące etnogenezy i
antropologii historycznej. Wychowanie Fizyczne i Sport, Nr 1 (Warszawa), s. 137-140.
Bergman P. 2007: Zakład Antropologii PAN [historia, osiągnięcia], [w:] „Wrocławskie
Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-2005”. „Ossolineum”, Wrocław,
Warszawa, Kraków, s. 252-253.
Bergman P, T. Krupiński, 2007: Szkoła Antropologiczna [we Wrocławiu], [w:] „Wrocławskie
Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-2005”. „Ossolineum”, Wrocław,
Warszawa, Kraków, s. 416-418.
Bergman P. 2009: Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Krupińskim, [w:] „O przyrodzie i
kulturze” pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas i A. Jezierskiego. Studium Generale
Uniwersytetu Wrocławskiego, t. XIII, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 1315.
Bergman P. 2010: Zarys historii antropologii (biologicznej) we Wrocławiu w XIX w. (do końca
I wojny światowej), [w:] „Śląska Republika Uczonych”, t. 4 pod red. Marka Hałuba i Anny
Mańko-Matysiak. Neisse Verlag i Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, Wrocław, s. 306-334.
Bergman P. 2011: Początki antropologii na Uniwersytecie Wrocławskim, [w:] „Człowiek,
kultura, historia” pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas i A. Jezierskiego. Studium
Generale Uniwersytetu Wrocławskiego t. XV, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu
Wrocławskiego, s. 329-356.
Bergman P. w druku: Antropologia we Wrocławiu w latach 1811-1945, [w:] „Księga
Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia Utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu,
pod red. Jana Harasimowicza. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2012-2015;
Tom IV: Uniwersytet Wrocławski w Kulturze Europejskiej XIX i XX wieku. [Skrócona
wersja wykładu inauguracyjnego wygłoszonego podczas XLIII Ogólnopolskiej Konferencji
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego we Wrocławiu dn. 6 września 2011 r.].
Monika Krzyżanowska

32

Informacje z Zakładu Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
1. Obrony prac doktorskich – pod opieką pracowników UPWr. stopnie naukowe doktora w
zakresie biologii w 2014 r. uzyskali:
Dr Małgorzata Senator (24/04/2014) - Wybrane wyznaczniki stresu fizjologicznego a
cechy pomiarowe czaszek odmiany czarnej i białej. Promotor: dr hab. prof. nadzw.
Barbara Kwiatkowska
Dr Marzena Stankowska (15/04/2014) - Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji
biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat. Promotor: dr hab. prof. nadzw. Krzysztof
Borysławski
2. Dydaktyka
Uruchomiono jedyny w Polsce kierunek studiów 1 stopnia Biologia człowieka. Nabór
zakończył się pełnym sukcesem. W pierwszym terminie przyjęto 103 osoby (planowano
90) z bardzo wysoką liczbą punktów rekrutacyjnych.
http://www.up.wroc.pl/studia/19519/biologia_czlowieka.html
Biologia człowieka lub inaczej antropologia fizyczna to nowy, jedyny w Polsce kierunek
studiów prowadzony przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia realizowane
będą (w Zakładzie Antropologii UP) jako stacjonarne studia licencjackie a w kolejnych
latach także magisterskich. Na kilku uczelniach polskich biologia człowieka stanowi
jedynie specjalność na 2-letnich studiach magisterskich, dlatego absolwent takich studiów
ma ograniczone umiejętności i kompetencje. Ze względu na interdyscyplinarny charakter
tej dziedziny wiedzy wykształcenie specjalisty z zakresu biologii człowieka może być
zrealizowane tylko na dłuższych, kierunkowych, 3-letnich licencjackich i uzupełniających
magisterskich studiach, o profilowanym programie, jakie oferuje Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu.
3. Nowe wydawnictwo
Ukazał się pierwszy numer cyklicznego periodyku Monographs of Physical Anthropology
(ISSN 2391-8446) afiliowanego przy Zakładzie Antropologii UPWr. Są to opiniowane
przez 2 recenzentów monografie w języku angielskim (25 pkt.) lub polskim (20 pkt.).
Publikowane będą prace dotyczące antropologii fizycznej i nauk pokrewnych; będą
dostępne online - http://www.org.up.wroc.pl/antropologia/mpa/ , co znakomicie ułatwi
dostęp do ich treści.
Pomysłodawcą, redaktorem naczelnym i wydawcą jest dr Dariusz Nowakowski.
Obowiązki redaktorów naukowych zgodzili się przyjąć: dr hab. Krzysztof Borysławski prof.
nadzw. (współtwórca serii), prof. dr hab. Maciej Henneberg, dr hab. Anna Lipowicz prof.
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nadzw., prof. dr hab. Krzysztof Szostek, prof. dr hab. Beata Pokryszko i dr Jacek
Szczurowski.
Zapraszamy do współpracy.
4. Konferencja naukowa
Wraz z Zakładem Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu i PTA jesteśmy współorganizatorem II Krajowej Konferencji NaukowoSzkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, która
odbędzie się w dniach 20 – 21 marca 2015 r. we Wrocławiu i na którą serdecznie
zapraszamy.

Szczegóły

na

stronie

http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-

promocjizdrowia2.htm

5. Najnowsze publikacje
Gawlikowska-Sroka A, Kwiatkowska B, Dąbrowski P, Dzięciołowska-Baran E, Szczurowski J,
Nowakowski D. 2013. Respiratory diseases in the late middle ages. Resp Physiol Neurobi
187: 123-127.
Gladykowska-Rzeczycka JJ, Nowakowski D. 2014. A biological stone from medieval
cemetery in Poland. PLOS ONE 9:e109096. The authors’ conclusion was that this was a
bladder stone.
Gronkiewicz S, Dąbrowski P, Nowakowski D. 2013. Ocena zmian zwyrodnieniowych i
inwolucyjnych w obrębie szczątków kręgosłupa kobiety z grobu kultury lateńskiej w
miejscowości Wojkowice. [Evaluation of spinal disease in the remains of a woman from a
grave of the La Tène culture in Wojkowice, Poland.] In: Komeda J et al., editors Z Badań Nad
Kulturą,- Społeczeństw Pradziejowych,- i Wczesnośredniowiecznych, Instytut Archeologii I
Etnologii PAN: Wrocław, pp.285-293 (ISBN: 978-83-63760-14-4). A grave dating from the
Iron Age La Tène culture in Poland contained the skeleton of an older woman with visible
lesions. Analysis with particular emphasis on x-ray and densitometry, showed degenerative
changes within all vertebrae, with Schmorl’s nodes, syndesmophytes, osteophytes and
osteoporosis. These changes could be caused by hard physical work, which was associated
most often with lower social status and poorer living conditions. [author]
Kuzniarska K, Boryslawski K. 2014. Catalogue of early medieval cemeteries in Lower Silesia,
Poland. Monographs of Physical Anthropology vol.1: 1-146. ISSN: 2391 8446. This
catalogue of 133 early medieval burial sites gives details of the paleopathology and other key
findings.
Kwiatkowska B, Szczurowski J, Nowakowski D. 2014. Variation in foramina transversaria of
human cervical vertebrae in the medieval population from Sypniewo (Poland). Anthropol Rev
77:175-188.
Krzysztof Borysławski i Dariusz Nowakowski
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Ocena publikacji monograficznej: "CATALOGUE OF EARLY MEDIAEVAL CEMETERIES
IN LOWER SILESIA (POLAND)" autorstwa Katarzyny Kuźniarskiej i Krzysztofa
Borysławskiego, pierwszej w serii "Monographs of Physical Anthropology."

Ten obszerny katalog jest publikacją bardzo użyteczną zarówno dla antropologów jak i
archeologów badających Dolny Śląsk. Zawarte w nim dane są szczegółowe i pozwalają
szybko zlokalizować materiały i właściwą dla każdego stanowiska literaturę. Na podkreślenie
zasługuje użycie dwujęzycznej nomenklatury stanowisk i podanie trudno dostępnej literatury
sprzed 1945 roku.
W obecnym systemie oceniania działalności pracowników i placówek naukowych takiego
rodzaju, niezwykle wartościowe i użyteczne dla pracy badawczej publikacje nie są właściwie
doceniane bo nie ukazują się w „punktowanych” czasopismach. Jest to wada systemu.
Autorom i wydawnictwu należą się gratulacje za wykonanie żmudnej i użytecznej pracy,
która będzie owocować zastosowaniem w licznych badaniach specjalistycznych.
Prof. dr hab. Maciej Henneberg
Wood Jones Professor of Anthropological and Comparative Anatomy
University of Adelaide, Australia
Adelajda 6.12.14.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŁNOŚCI
KOMISJI ANTROPOLOGICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
http:www.pau.krakow.pl
Dnia 10 października 2014, odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU,
na którym, nowo przyjęty w poczet członków Komisji, Prof. Paweł Bergman (PAN Wrocław),
przedstawił referat zatytułowany Kształtowanie się populacji Wrocławia od 1945 r. –
pochodzenie regionalne, struktura społeczna, struktura zawierania małżeństw. Wykład
Profesora Pawła Bergmana, interesujący dla antropologów, znalazł również szeroki
oddźwięk wśród archeologów i etnologów, zarówno ze względu na oryginalność tematyki, jak
i umiejętność wykorzystania danych zbieranych latami. Model analizy danych został
zauważony jako swoistego rodzaju wskazówka dla innych badań archeologicznych
i etnologicznych, zajmujących się również problematyką demograficzną.
Dnia 12 grudnia 2014, odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU,
w ramach którego Prof. Maria Kaczmarek, wygłosiła referat pt. Między biologią a
humanistyką:

ujęcie

bio-kulturowe

w

badaniach

ontogenetycznych

człowieka.

Zaprezentowane podejście badawcze znakomicie wpisało się w interdyscyplinarny charakter
prac Komisji, w szczególności w zakresie zazębiania się współczesnej antropologii fizycznej i
antropologii kulturowej, których powiązania od dłuższego czasu stawały się coraz słabsze.
Prof. Kaczmarek zwróciła uwagę na rolę szeregu czynników społecznych i kulturowych
(będących składowymi stresorów środowiskowych) w ontogenezie człowieka. Przywołując
jako pionierskie w zakresie antropologicznych badań biokulturowych prace S. Washburn’a,
oraz badania A. Frischano, A. Harris’a, a także badania własne na temat dorastania
prelegentka wykazała, że czynniki społeczne (np. status społeczny) i kulturowe (styl życia)
mogą

stanowić

przyczynę

różnic

w

opisie

i

doświadczaniu

doznań

fizycznych

towarzyszących uniwersalnym zjawiskom (np. menopauzie). Wykład spotkał się z bardzo
ożywioną dyskusją. Pytania dotyczyły m.in. problemu możliwości odniesienia modelu biokulturowego do kwestii tzw. „andropauzy”, problemu coraz większych różnic tempa zmian
kulturowych i biologicznych i jego wpływu na mechanizmy adaptacyjne, a w komentarzu do
przedstawionego modelu pojawiła się także obawa potencjalnie negatywnego wpływu
humanistycznej antropologii kulturowej na naukowość antropologii fizycznej. Sesję domknęło
omówienie spraw organizacyjnych, ustalenie terminów najbliższych spotkań oraz tematyki
referatów.
Krzysztof Kaczanowski
Przewodniczący Komisji Antropologicznej PAU
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RECENZJE
Gerokinezjologia.
Nauka i praktyka aktywności fizycznej
w wieku starszym

Wiesław Osiński

WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL
Warszawa 2013

Niezgoda na bierną starość
Według danych National Institute on Aging oraz National Institute of Health, w 2006 roku na
świecie żyło około 500 milionów osób powyżej 65. roku życia (8% całkowitej populacji
światowej). Natomiast prognozy demograficzne wskazują, iż w 2030 r. liczba ta wzrośnie do
1 miliarda, a w 2050 r. do 1,5 miliarda. Przy czym największy, ponad tysiącprocentowy
przyrost ma dotyczyć najstarszej grupy seniorów, powyżej setnego roku życia (United
Nations Department of Economic and Social Affairs, 2010). W naszym kraju prognozuje się
szczególnie gwałtowny przyrost liczby ludzi starszych. W 2060 roku w Polsce będzie aż
36,2% ludzi powyżej 65. roku życia i tym samym będziemy wręcz liderami wśród obecnych
27 krajów Unii Europejskiej.
Zwiększenie długości życia uznaje się generalnie za wielki sukces cywilizacyjny. Jednakże,
tendencje zmian w strukturze wieku społeczeństw budzą również niepokój ze strony
gospodarczej, ekonomicznej, społecznej i medycznej. Stąd usilnie poszukuje się odpowiedzi
na pytania dotyczące możliwości utrzymania do późnych lat możliwie wysokiego poziomu
zdrowia, zadowalającego stanu funkcjonalnego oraz niezależności społecznej. Jak wskazuje
się w intensywnie prowadzonych, w wielu uniwersytetach i przodujących laboratoriach
świata, badaniach naukowych, stan zdrowia fizycznego, społecznego, psychicznego i
duchowego w dużej mierze zależy od indywidualnego poziomu aktywności fizycznej.
Dotychczas w polskim piśmiennictwie brakowało pozycji, w której w sposób całościowy
zaprezentowane byłyby zagadnienia związane z problematyką osób starszych w kontekście
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ich sprawności fizycznej, zdrowia i aktywności fizycznej. Zadania tego podjął się prof. dr hab.
Wiesław Osiński w opracowaniu „Gerokinezjologia”. Oprócz licznych publikacji naukowych
autor wielokrotnie kierował grantami dotyczącymi problematyki osób starszych, jak również
był

inicjatorem

i

przewodniczącym

Komitetu

Naukowego

dużych,

prestiżowych

międzynarodowych kongresów naukowych organizowanych pod hasłem „Aging and Physical
Activity”. Książka została wydana przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL pod merytorycznym
patronatem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Podtytuł
„Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym” wskazuje, iż pozycja może być
wykorzystywana zarówno jako podręcznik akademicki na kierunkach związanych przede
wszystkim

z

fizjoterapią,

wychowaniem

fizycznym,

zdrowiem

publicznym

czy

pielęgniarstwem, ale i jako przewodnik dla każdego kto zainteresowany jest poziomem
własnego zdrowia w trzecim wieku.
Pozycja ta, przygotowana z wykorzystaniem wszechstronnego przeglądu najnowszego
światowego piśmiennictwa, w sposób przejrzysty, wprowadza czytelnika w problematykę
promocji oraz społecznych aspektów aktywności fizycznej wśród osób starszych. Autor
przedstawia informacje dotyczące diagnostyki i ewaluacji specyficznych aspektów
sprawności fizycznej (funkcjonalnej) osób starszych, współczesnych metod oceny poziomu
aktywności fizycznej i zaleceń dotyczycących optymalnej dawki ruchu. Podaje również
naukowe podstawy tworzenia ukierunkowanych programów aktywności fizycznej, w tym
odnoszące się do konkretnych problemów funkcjonalnych, jak i zdrowotnych. Czytelnik
odnajdzie tu informacje związane z aktywnością fizyczną w chorobach układu sercowonaczyniowego i oddechowego, w cukrzycy, stanach zwyrodnieniowych, osteoporozie, a
nawet w zaburzeniach neurologicznych, jak w parkinsonizmie czy chorobie Alzheimera.
Należy pamiętać, że wiele osób starszych, w trakcie podejmowania codziennej, życiowej
aktywności, działa na granicy własnych maksymalnych możliwości funkcjonalnych. Nawet
niewielki wówczas spadek wydolności fizycznej lub zdrowia może więc przyczynić się do
utraty niezależności, co ma zawsze dramatyczne konsekwencje osobiste i rodzinne. Rola
codziennej aktywności fizycznej jest ważna w kontekście profilaktycznym, ale także radzenia
sobie z lękami, niepokojem i stresami oraz w terapii wielu zaburzeń i chorób. Istotnym
elementem książki jest rozdział dotyczący równowagi ciała, jej kształtowania oraz testowania
ryzyka upadków, gdzie zamieszczono opisy prostych prób funkcjonalnych, jak i możliwości
złożonej oceny laboratoryjnej. Groźne konsekwencje w postaci urazów oraz wtórnych
powikłań związanych z unieruchomieniem powodują, iż upadki są zaliczane do pięciu tzw.
wielkich problemów geriatrycznych.
„Gerokinezjologia” niewątpliwie wypełnia istotną lukę w piśmiennictwie dotyczącym okresu
starzenia. Dbałość o aktywność fizyczną, jest ważna na każdym etapie życia, również – a
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może nawet przede wszystkim – w wieku starszym. Książka ta nie ogranicza problematyki
wyłącznie do sfery prewencji pierwotnej i wąsko pojętej prewencji wtórnej, ale i ukazuje, że
aktywność fizyczna to szansa na lepszą kontrolę nad własnym życiem, rozwijanie postaw
społecznych, wrażliwości estetycznej i życzliwości wobec innych ludzi. Aktywność fizyczna
osób starszych jest w Polsce zbyt często kojarzona jedynie z działalnością rehabilitacyjną
(prowadzoną w przychodniach, szpitalach lub sanatoriach) i traktowana wyłącznie jako część
medycyny klinicznej.
Pod koniec książki znajduje się stwierdzenie, że polskie wskaźniki opieki geriatrycznej
drastycznie odbiegają od notowanych w większości krajów Unii Europejskiej (mamy np. 23krotnie mniej, na tę samą liczbę mieszkańców,

geriatrów aniżeli Szwecja i Austria).

Podobnie w Polsce zrezygnowano z jakichkolwiek zadań i odpowiedzialności parlamentu
oraz rządu RP za sferę aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych uznając – w
Uzasadnieniu „Ustawy o Sporcie” – że czyni się to w imię „wolności obywatelskiej” (!). W
„Gerokinezjologii”

wiele

więc

miejsca

poświęcono

też

przeciwstawieniu

się

rozpowszechnionym stereotypom i ekonomicznej oraz społecznej dyskryminacji osób
starszych.

Rafał Stemplewski
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Wpływ wysiłków o niskiej i umiarkowanej
intensywności na stabilność posturalną
u mężczyzn po 65. roku życia

Rafał Stemplewski

Poznań 2013

Jak

wskazują

dane

z

piśmiennictwa

dotyczące

osób

młodych,

pomimo

wielu

długoterminowych korzyści zdrowotnych związanych z systematycznym podejmowaniem
aktywności fizycznej, w trakcie pojedynczego wysiłku fizycznego może dochodzić do zmian
(wynikających z samego wysiłku, jak i rozwijającego się zmęczenia) powodujących
zakłócenie wykonywania poszczególnych zadań motorycznych, w tym również utrzymywania
stabilnej postawy ciała. Monografia pt: „Wpływ wysiłków o niskiej i umiarkowanej
intensywności na stabilność posturalną u mężczyzn po 65. roku życia” autorstwa Rafała
Stemplewskiego

(AWF

w

Poznaniu)

jest

pierwszym,

tak

kompleksowo

ujętym,

opracowaniem tego zagadnienia w odniesieniu do osób starszych. Podjęta tematyka jest
istotna w kontekście ważnego nie tylko społecznie problemu, jakim jest podwyższone ryzyko
upadków u osób starszych.
W pracy przyjęto jako cel główny ocenę wielkości zakłóceń w stabilności posturalnej po
zastosowaniu wysiłków globalnych o różnej intensywności (w przedziale od intensywności
niskiej do umiarkowanej) u starszych mężczyzn. Ponadto sprawdzano, czy jest ona zależna
od parametrów związanych ze względnym ryzykiem upadku, oraz czy jest zróżnicowana ze
względu na aktualny poziom codziennej aktywności fizycznej badanych mężczyzn po 65.
roku życia.
W badaniu wzięło udział 25. mężczyzn (średnia wieku 71,6±5,1 lat). U uczestników badano
stabilność posturalną przed i po wysiłku fizycznym wykonywanym na ergometrze rowerowym
przy czterech różnych, indywidualnie dostosowanych, poziomach intensywnościach (około
15% VO2max, 30% VO2max, 45% VO2max i 60% VO2max).
Na podstawie analizy danych stwierdzono, że ze względów bezpieczeństwa (z punktu
widzenia zwiększonego ryzyka upadku), osoby starsze w sytuacjach dnia codziennego czy
rekreacji, o ile nie ma co do tego innych wskazań, powinny podejmować wysiłki o
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intensywności poniżej progu przemian anaerobowych. Z drugiej strony, podejmowanie
wysiłków

nadprogowych

w

sytuacjach

kontrolowanych

(rehabilitacja,

programy

interwencyjne) może sprzyjać zwiększeniu adaptacji i stopniowej redukcji powysiłkowego
pogarszania stabilności posturalnej. Stwierdzono również znaczniejsze powysiłkowe
zakłócenia stabilności posturalnej wśród osób z wyższym względnym ryzykiem upadku
(niższe wyniki w teście Tinetti i teście oceny momentu siły mięśniowej). Sugeruje to potrzebę
włączenia badań wysiłkowych w procedury związane z całościową oceną ryzyka upadku.
Wyniki badań wskazywały również na tendencję do większych powysiłkowych zakłóceń
stabilności posturalnej u osób o niższym poziomie codziennej aktywności fizycznej. U tych
osób wcześniej (przy niższej intensywności wysiłku) dochodziło do zakłóceń, które kojarzone
są ze zwiększonym ryzykiem upadku. Może to stanowić kolejny argument przemawiający za
korzyściami płynącymi z podejmowania systematycznej aktywności fizycznej.
Podsumowując,

przedstawione

wyniki

badań

potwierdziły

konieczność

zachowania

ostrożności przy podejmowaniu wysiłku fizycznego przez osoby starsze oraz wniosły szereg
nowych informacji przydatnych do określenia odpowiedniego doboru obciążeń wysiłkowych.
Ponadto zaznaczona została rola systematycznej aktywności fizycznej w redukcji
przejściowych, niekorzystnych zmian zachodzących w stabilności posturalnej po wysiłku
fizycznym. Na podkreślenie zasługuje eksperymentalny charakter badań oraz wyjątkowa
staranność metodologiczna Autora, co pozwala w pełni wiarygodnie ocenić uzyskane wyniki
badań i sformułowane wnioski.

Robert Szeklicki
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zeszyt 1

Prace oryginalne:
Obesity – a natural consequence of human evolution
Maciej Henneberg, James Grantham
Globalization and children's Diets: the case of Maya of Mexico and Central America
Barry Bogin, Hugo Azcorra, Hannah Wilson, Adriana Vázquez-Vázquez, María Luisa Avila, María
Teresa Castillo Burguete, Inês Varela-Silva, Federico Dickinson
Association of FTO gene with obesity in Polish schoolchildren
Aneta Sitek, Iwona Rosset, Dominik Strapagiel, Małgorzata Majewska, Lidia Ostrowska-Nawarycz,
Elżbieta Żądzińska
Effect of elevated physical activity on changes in body composition and subcutaneous fat
distribution in boys aged 10 to 16 years: a longitudinal study
Anna Pastuszak, Joanna Lewandowska, Krzysztof Buśko
Association of menopausal symptoms with obesity in Slovak women
Lenka Luptáková, Daniela Siváková, Veronika Čerňanová, Marta Cvíčelová, Zuzana Danková
The variability of body composition characteristics in pre- and postmenopausal women from
Slovakia
Zuzana Danková, Daniela Siváková, Lenka Luptáková, Marta Cvíčelová, Veronika Čerňanová
Is the secular trend reflected in early stages of human ontogenesis?
Zygmunt Domagała, Paweł Dąbrowski, Michał Porwolik, Krystian Porwolik, Bohdan Gworys
Violence indicators in Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina: the regional development period
from a regional perspective
Verónica Seldes, Florencia Natalia Botta
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zeszyt 2

Prace przeglądowe:
Bone mineral density in children from anthropological and clinical sciences: a review
Bernadette M. Manifold
Prace oryginalne:
Mycolic acids as markers of osseous tuberculosis in the Neolithic skeleton from Kujawy region
(central Poland)
Beata Borowska-Strugińska, Magdalena Druszczyńska, Wiesław Lorkiewicz, Rafał Szewczyk,
Elżbieta Żądzińska
Non-metric dental traits in human skeletal remains from Transcaucasian populations: phylogenetic
and diachronic evidence
Anahit Yu. Khudaverdyan
Variation in foramina transversaria of human cervical vertebrae in the medieval population from
Sypniewo (Poland)
Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Dariusz Nowakowski
Preliminary investigations of the bioarchaeology of Medieval Giecz (XI-XII c.): examples of
trauma and stress
Amanda M. Agnew, Hedy M. Justus
Relationship of social and lifestyle factors with central fat distribution expressed by the aggregate
fat distribution index
Agnieszka Suder, Andrzej Sokołowski
Variation of human hairiness: a possible adaptation to solar radiation and melanin
Amrita Dhugga, Maciej Henneberg, Jaliya Kumaratilake
Life table analysis of a small sample of Santal population living in a rural locality of West Bengal,
India
Arupendra Mozumdar, Bhubon Mohan Das, Subrata K. Roy
Recenzja książki:
Hillson S. 2014. Tooth development in human evolution and bioarchaeology. Cambridge, UK:
Cambridge University Press, 307. pp. ISBN: 978-1-107-01133-5. Elżbieta Żądzińska
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zeszyt 3
Guest Editor:
Tamás Bereczkei, University of Pécs, Hungary

Prace oryginalne:
The biological evolution of conscience – from parent-offspring conflict to morality
Eckart Voland
A night on the town: when the importance of mate acquisition overrides intrasexual competition
Abraham P. Buunk, Karlijn Massar
Self-perceived sociosexuality and mate value asymmetry in heterosexual romantic relationships
Aleksandra Gomula, Natalia Nowak-Szczepanska, Dariusz P. Danel
When men appear smaller or larger than they really are: preliminary evidence that women are
fooled by size illusions in attractiveness judgment tasks
Yannick S. Ludwig, Thomas V. Pollet
Olfactory processing and odor specificity: a meta-analysis of menstrual cycle variation in olfactory
sensitivity
Lenka Martinec Nováková, Jan Havlíček, S. Craig Roberts
The influence of the boxing stance on performance in professional boxers
Piotr Sorokowski, Agnieszka Sabiniewicz, Sławomir Wacewicz
On the human ethology of food sharing
Wulf Schiefenhövel

Zapraszamy do publikowania w Anthropological Review, najstarszym i najlepszym
polskim czasopiśmie antropologicznym!
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PRZYPOMNIENIE
NA NASZEJ PÓŁCE....
Dziecko łódzkie 2004
Normy rozwoju biologicznego

Elżbieta Żądzińska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
2009

Biologia atrakcyjności człowieka

Bogusław Pawłowski (red.)

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (WUW)
2009

Między antropologią a medycyną
Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne

Maria Kaczmarek i Anita Szwed (red.)

Wydawnictwo Naukowe UAM
2009
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Ocena wpływu czynników psychospołecznych na
stopień i kierunek odchyleń reakcji fenotypowych
u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
Tomasz Hanć
Monografie Instytutu Antropologii UAM nr 14
2009

Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Rozwój dzieci
nadpobudliwych psychoruchowo: zagrożenia
i możliwości wsparcia
Tomasz Hanć
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
2009

Auksologia a promocja zdrowia
Andrzej Jopkiewicz (red.)

Kieleckie Towarzystwo Naukowe
ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Warszawie

Kielce-Warszawa

2010

Pozytywne wskaźniki zdrowia dzieci
i młodzieży kieleckiej
Andrzej Jopkiewicz, Agnieszka Przychodni, Agata
Jopkiewicz, Katarzyna Krzystanek
Radom- Kielce
2011
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Health and Well-Being in Adolescence
Part one
Physical health and Subjective Well-Being
Maria Kaczmarek (red.)
Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
ISBN 978-83-62662-67-8
2011

Stan biologiczny i warunki życia ludności
in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim
(X-XIII wiek)
Tomasz Kozłowski

Studium antropologiczne. Mons Sancti Laurentii, t. 7, 2012,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, ISBN 978-83-231-2778-9

Wybrane elementy stylu życia poznańskiej elity
społecznej w aspekcie statusu społecznoekonomicznego. Implikacje biologiczne
Anna Demuth
Wydawnictwo Naukowe AWF
Poznań 2013

Determinanty aktywności fizycznej kobiet po
zabiegu mastektomii.
Studium kobiet wielkopolskich z badań w latach
1996-2000 i 2006-2010”

Urszula Czerniak
Wydawnictwo Naukowe AWF
Poznań 2013
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Errata

Do tekstu Aleksander A. Zubow (1934-2013) autorstwa prof. Andrzeja Malinowskiego
(Biuletyn 14) zakradły się błędy:
str. 30 jest Gumiacki winno być Gremiecki
str. 31 jest Devec winno być Debec
str. 31 jest Jahimow winno być Jakimow
Za zaistniałe błędy serdecznie przepraszamy.

Redakcja
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PRZYPOMNIENIE
Na życzenie przypominamy:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Składa członkowska wynosi 50,00 zł (studenci i emeryci 25 zł) rocznie.
Członkowie mogą wpłacać pieniądze skarbnikowi oddziału lub bezpośrednio na konto:
Polskie Towarzystwo Antropologiczne
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
46 1090 2734 0000 0001 0863 3733

W ramach składki członkowskiej przysługuje prawo do korzystania z ulg podczas konferencji
naukowych, nabywania po cenie ustalonej przez Zarząd Główny wydawnictw Towarzystwa i
papierowy egzemplarz Anthropological Review. Studenci wszystkich stopni płacą połowę
pełnej składki z prawem do korzystania z ulg podczas konferencji naukowych, nabywania po
cenie ustalonej przez Zarząd Główny wydawnictw Towarzystwa i dostępem do elektronicznej
wersji Anthropological Review.
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INFORMACJE O KONFERENCJACH NAUKOWYCH

2015
II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Socjologia medycyny – promocja zdrowia - starzenie
Wrocław 20-23 marca 2015
zgłoszenia do 16.01.2015
formularz zgłoszeniowy do pobrania: http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm
Komunikat nr 2 do pobrania także ze strony PTA (aktualności)

XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Poznań 16-18 września 2015 roku
zgłoszenia do 31 grudnia 2014 roku
Pierwszy komunikat dostępny pod adresem: www.ptantropologiczne.pl tam również można pobrać
formularz zgłoszeniowy!
Komunikat nr 2 zostanie rozesłany na początku stycznia 2015 roku

W dniach 30 lipca do 1 sierpnia odbędzie się konferencja Evolutionary Medicine Conference
w Institute of Evolutionary Medicine (IEM), University of Zurich (Switzerland).
Szczegółowy program konferencji jest dostępny pod adresem:
http://www.iem.uzh.ch/evolmedconf2015.html
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UŚMIECHNIJ SIĘ!

Wesołych Świąt!
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i liczymy na dalszą współpracę.
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