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Z DZI AŁ ALNOŚCI Z ARZ ĄDU GŁÓW NEGO PTA
Dnia 9. listopada 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Antropologicznego. Podobnie jak w ubiegłej kadencji posiedzenie miało
charakter telekonferencji z centrum w siedzibie Zarządu PTA w Poznaniu. Gospodarzem
była Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, prof. dr hab. Maria
Kaczmarek. W posiedzeniu uczestniczyło 11 osób: prof. dr hab. Elżbieta Haduch (Kraków),
prof. dr hab. Maria Kaczmarek, prof. dr hab. Joachim Cieślik, dr Urszula Czerniak, dr Anita
Szwed (Poznań), prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska, prof. dr hab. Anna SiniarskaWolańska (Warszawa), prof. dr hab. Danuta Kornafel, prof. dr hab. Halika Kołodziej, prof. dr
hab. Sławomir Kozieł oraz prof. dr hab. Barbara Kwiatkowska (Wrocław).
Zebranie otworzyła Przewodnicząca PTA prof. dr hab. Maria Kaczmarek, która po powitaniu
uczestników, poprosiła dr Urszulę Czerniak o protokołowanie zebrania, a następnie
przedstawiła porządek zebrania. Został on przyjęty przez uczestników zebrania bez zmian.
Następnie, zgodnie z harmonogramem zebrania, prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
poinformowała członków Zarządu Głównego PTA o przygotowaniu i rozesłaniu pierwszego
komunikatu XLIV konferencji i poprosiła o uwagi i sugestie. W wyniku dyskusji postanowiono
przeprowadzić symulację mającą na celu obniżenie opłaty konferencyjnej, zmodyfikować
nazwy sesji oraz wprowadzić dodatkowe, sprecyzować czas przeznaczony na prezentacje
ustne oraz zrezygnować z opublikowania streszczeń prezentacji konferencyjnych w
suplemencie Anthropological Review z powodu zbyt wysokich kosztów z jednej strony a z
drugiej wyłączenia streszczeń konferencyjnych z ocen parametrycznych jednostek. W
dyskusji nad możliwością publikacji materiałów pokonferencyjnych zaproponowano łamy
Anthropological Review, oficjalnego czasopisma PTA o zasięgu międzynarodowym i
punktowanego przez MNiSW.
Prof. Maria Kaczmarek wystąpiła z inicjatywą przygotowania przez badaczy auksologów
artykułu porządkującego i ujednolicającego metodologię i techniki badawcze w auksologii
tzwn. White Paper, wraz z rekomendacją adresowaną do badaczy, który mógłby zostać
opublikowany w Anthropological Review na koniec 2013 roku. Inicjatywa została życzliwie
przyjęta przez Członków Zarządu albowiem stosowanie jednolitych technik badawczych
powinno umożliwić porównywanie wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach, co w
tej chwili nie jest możliwe. Prof. Kaczmarek podjęła się przewodzenia temu zadaniu.
Kolejnym punktem porządku obrad była informacja o pracach redakcji czasopisma
Anthropological Review. Na wstępie prof. Maria Kaczmarek, redaktor naczelna czasopisma,
poinformowała wszystkich uczestników zebrania, że w odpowiedzi na ankietę aplikacyjną
MNiSW przydzieliło czasopismu 7 punktów i przyznało dotację na wydanie kolejnego tomu.
Kolegium redakcyjne dokłada wszelkich starań, aby w Anthrev ukazywały się artykuły dobrej
jakości. Uporządkowane zostały sprawy Versita, platformy, na której umieszczany jest

Anthrev oraz wybrano nowego redaktora technicznego: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
Zdigitalizowane tomy Anthrev zostały również umieszczone w elektronicznym repozytorium
czasopism Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu AMUR. Prof. Kaczmarek
podsumowując swoje sprawozdanie, zaapelowała do członków Zarządu o stworzenie polityki
lobbowania czasopisma, a wsparcie to powinno polegać na publikowaniu wysokiej jakości
prac naukowych oraz cytowaniu już wydanych artykułów, gdyż niezbędny jest wzrost liczby
cytowań. Uczestnicy zebrania zgodzili się z koniecznością wsparcia wydawnictwa PTA
i podjęcia stosowanych działań.
Następnie prof. Maria Kaczmarek poinformowała uczestników o stanie księgozbioru PTA
i konieczności znalezienia dlań nowej siedziby o którą zabiega u władz uczelni. Pilną sprawą
jest stworzenie aktualnego elektronicznego katalogu księgozbioru. Zostaną podjęte działania
w tym kierunku. W dalszym ciągu prof. Maria Kaczmarek poinformowała o planach
zorganizowania warsztatów w ramach Wiosny PTAntropologicznej oraz wyborze ośrodka,
który podjąłby się organizacji Konferencji PTA w 2015 roku. W grudniu zostaną wystosowane
zaproszenia do wszystkich oddziałów Towarzystwa.
Następnie, dr Anita Szwed. Sekretarz PTA przedstawiła listę członków PTA, którzy
zrezygnowali z dalszego uczestnictwa w Towarzystwie, osoby przewidziane do wykreślenia z
PTA z powodu nie wywiązywania się z obowiązków statutowych. Do wszystkich
przedstawionych na liście osób rozesłano indywidualnie pisma od Przewodniczącej PTA,
prof. Marii Kaczmarek, informujące o zaległościach i konsekwencjach braku ich spłaty,
skutkujących

skreśleniem z listy członków. Zarząd podjął uchwałę

o

skreśleniu

wymienionych osób z listy członków Towarzystwa.
Dr Urszula Czerniak. Skarbnik PTA, przedstawiając sprawozdanie, poinformowała, że
Polskie Towarzystwo Antropologiczne, na dzień 9.11.2012r. liczy 300 osób skupionych w 10
Oddziałach. Ogólna liczba członków zmniejszyła się o tych, którzy zrezygnowali lub zostali
skreśleni. W pierwszym kwartale 2012 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 „Migracje” – Funeralia Lednickie, spotkanie 15, która odbyła się
w dniach 16-17 maja 2012 roku w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, drugi wniosek
dotyczył dofinansowania konferencji „Metodyka badań ergonomicznych” – I Wiosenne
Warsztaty Antropologiczne, która odbyła się dnia 23 maja 2012 roku w Zakładzie
Antropologii

Uniwersytetu

Przyrodniczego

we Wrocławiu.

Trzeci

wniosek dotyczył

dofinansowania działalności wydawniczej związanej z wydaniem tomu 75 Anthropological
Review. Wszystkie wnioski zostały przyjęte od strony formalnej. Dofinansowanie otrzymały
dwa wnioski: Konferencja „Migracje - Funeralia Lednickie” i

działalność wydawnicza

Anthrev. We wrześniu br. sporządzono i wysłano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego jeden wniosek o dofinansowanie działalności statutowej PTA ze środków na

działalność upowszechniającą naukę, dotyczący dofinansowania konferencji „Królowie i
biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych” – Funeralia Lednickie, spotkanie 16, która
odbędzie się w dniach 15-16 maja 2013 roku w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W
najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie odpowiedniego Zespołu, który podejmie
decyzję o dofinansowaniu tej działalności PTA w roku 2013.
Dr Anita Szwed poinformowała wszystkich o portalu internetowym PTA i poprosiła o
przekazanie informacji w oddziałach dotyczącej uaktualnienia danych kontaktowych
członków Towarzystwa.
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek ogłosiła, że planuje utrzymać Biuletyn PTA w dotychczasowej
formule, przypominając, że jedyną zmianą będzie przeniesienie Kroniki z Anthrev właśnie do
Biuletynu.
W wolnych głosach i wnioskach prof. Joachim Cieślik poinformował o zbliżającym się
zebraniu Komitetu Naukowego PAN.
Wobec braku kolejnych głosów i wniosków, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego prof. Maria Kaczmarek dziękując wszystkim uczestnikom zamknęła
posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.
Maria Kaczmarek i Urszula Czerniak

Posiedzenie Zarządu Głównego 9 listopada 2012

Poznań: prof. Maria Kaczmarek, dr Urszula Czerniak,
dr Anita Szwed, prof. Joachim Cieślik.

NOMINACJE PROFESORSKIE

W dniu 9 października 2012 prof. dr hab. Krzysztof Łastowski odebrał z rąk prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego nominację profesorską.

Krzysztof Łastowski – profesor doktor habilitowany;

biolog, antropolog, filozof i kognitywista, obecnie pracuje
w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.
Studia biologiczne ukończył w UAM 1969 roku.
Od

wczesnych

zainteresowania

lat

szkoły

biologiczne.

podstawowej
Najwięcej

rozwijał

zawdzięcza

swoim nauczycielom. Pracę magisterską przygotował
jako monograficzne opracowanie materiałów kopalnych
(cmentarzysko), pracę doktorską (pod promotorstwem
wybitnego poznańskiego metodologa – prof. Leszka
Nowaka)

napisał

z

zagadnień

pogranicza

nauk

biologicznych i społecznych, pracę habilitacyjną zaś z
metodologii nauk biologicznych.
Zainteresowania i obszary badawcze to: filozofia i metodologia nauk biologicznych
(idealizacyjna teoria nauki), biologia teoretyczna i ewolucyjna, filozofia ekologiczna i
bioetyka, zagadnienia „pogranicza” nauk społecznych i biologicznych (np. koncepcje
zachowań w psychologii i biologii) oraz kognitywistyki (ewolucyjne formy aktywności
poznawczej organizmów oraz mechanizmy ewolucji organizmu/ów i umysłu/ów).
Autor

ponad

170

artykułów

naukowych

i

około

30

popularno-naukowych

oraz

publicystycznych. Publikował m.in.: w renomowanych wydawnictwach polskich („Kosmos”,
„Przegląd Filozoficzny”, „Poznańskie Studia z Filozofii Nauki”, „Poznańskie Studia z Filozofii
Humanistyki”, „Przegląd Antropologiczny”) oraz zagranicznych („Genome Research” [USA],
„Ecological Questions” [Polska, UE], „Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and
the Humanities” [USA, Holandia, Japonia] a także „Teoria” [Hiszpania]).
W Poznaniu na Uniwersytecie wykłada/ł/ filozofię i metodologię dla studentów i doktorantów
Wydz. Biologii, ekofilozofię dla studentów Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych,
biologiczne podstawy zachowań oraz teorię ewolucji organizmów i umysłów dla studentów
kognitywistyki oraz zagadnienia filozoficzno-teoretyczne biologii dla studentów biologii i
filozofii. W niepełnym wymiarze godzin przez 18 lat prowadził także wykłady w Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Zakład Biomechaniki) z metodologii badań naukowych
dla doktorantów oraz studentów wychowania fizycznego i fizjoterapii.

Jest członkiem kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,
European Anthropological Association, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (w latach
1983-2008 pełnił z wyboru funkcję prezesa Oddziału Poznańskiego PTF), Polskiego
Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Logiki i Metodologii Nauk. W
latach 1987-2012 był z wyboru także członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej
PAN. Należy do grona nielicznych świadków powstania i rozwoju Poznańskiej Szkoły
Metodologicznej, która wypracowała jedną z najoryginalniejszych w XX wieku koncepcji
pojmowania pracy badawczej w nauce (idealizacyjna teoria nauki).
Preferuje aktywny wypoczynek w formie sportowej zabawy (tenis), wycieczki górskie w
rejony bliskie (Polska) i dalekie (inne kontynenty); niekiedy ogląda mecze rugby (na żywo).
Zwolennik ostrych dyskusji w przyjaznym towarzystwie. Sport jest dla niego nie tylko
pasjonującym zajęciem, ale i znakomitą rozrywką; a także przykładem działania, w którym
najważniejsza jest – podobnie jak i w twórczej działalności badawczej – umiejętność
całkowitej koncentracji na podjętym zadaniu.

Szanowny Panie Profesorze,
ta wspaniała wiadomość bardzo nas ucieszyła.
Spieszymy z gratulacjami oraz życzeniami dalszych sukcesów
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w działalności
akademickiej oraz wszelkich dóbr w życiu osobistym.

Koleżanki i Koledzy
z Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

JUBILEUSZ 80-LECIA, CZŁONKA HONOROWEGO POLSKIEGO
TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO,
KSIĘDZA PROFESORA DR HAB. JÓZEFA GLINKI
NA UNIWERSYTECIE W SURABAYA W INDONEZJI
W czerwcu 2012 roku ksiądz Prof. dr hab. Józef Glinka ukończył 80 lat. W związku z tym na
uniwersytecie w Surabaya, gdzie przez ponad 25 lat pracował na państwowym
uniwersytecie, zorganizowano trzydniowe uroczystości. W pierwszym dniu odbyło się
międzynarodowe seminarium na które przybyło 60 uczestników, a jego celem było
zapoznanie szerokiego grona naukowców z działalnością naukową Jubilata i instytutu
antropologii. W imieniu uczelni wystąpił jej prorektor, który w swoim przemówieniu ukazał
wielkie zasługi Jubilata dla uniwersytetu. W drugim dniu uroczystości na wydziale, na którym
pracował Jubilat, demonstrowano tradycyjne jedzenie jawajskie. W dniu trzecim odbyło się
seminarium na temat tradycyjnych leków ziołowych oraz spotkanie ze studentami. Na
spotkaniu tym wręczono Jubilatowi książkę pod tytułem „80 świadectw na 80 lat”. Książkę tę
napisali byli studenci Jubilata, wiele było pochwał, opisali także co im podpadło na
wykładach, jak widzieli prowadzącego wykłady i ćwiczenia, jaki był wymagający i jak oceniał
ich zaangażowanie w czasie zajęć. Studenci jak sam pisze byli dla niego najważniejsi na
uczelni, zawsze starał się dla nich znaleźć czas na konsultacje i rozmowy. Na przestrzeni
tych 25 lat pracy miał kontakt z ponad 1000 osobową grupą studentów. Wypromował także
trzynastu doktorów. Do tej pory bywa także często recenzentem prac doktorskich, kopromotorem czy egzaminatorem.
Mimo 80 lat Jubilat wykłada na wydziale medycznym katolickiego uniwersytetu Widya
Mandala w Surabaya oraz pisze artykuły „ze swojej dziedziny” do nowego czasopisma.
Czy u nas w kraju zdarzają się takie uroczystości? Ilu profesorów antropologii w wieku 70 lat
przeszło na emeryturę a macierzyste uczelnie urządziły chociażby skromną imprezę aby
uhonorować ich osiągnięcia? Wielu uważa, że lepiej o nich zapomnieć, mimo że
wypromowali wielu doktorów i doktorów habilitowanych, nie ma potrzeby cytowania ich prac,
bo teraz już nie są potrzebni jako promotorzy, recenzenci lub superrecenzenci. Niech
ewentualnie dorabiają sobie pracując w prywatnych szkołach wyższych, bo tam brakuje
kadry profesorskiej potrzebnej do ich funkcjonowania.
Życzmy naszemu Drogiemu Jubilatowi „Ad multos annos” i polećmy Opatrzności Bożej.
Franciszek Rożnowski

Wybrane fotografie ilustrujące Jubileusz Księdza Profesora Glinki wraz z Autorskim
komentarzem. Więcej fotografii można obejrzeć w zakładce Galeria.

Zapowiedź seminarium - przed budynkiem wydziału.

Przed otwarciem seminarium.
W niebieskiej bluzce moja asystentka Toetik, organizatorka seminarium.

Po zakończeniu seminarium
pierwsza z prawej moja dawna doktorantka, druga - nowo upieczona doktor.

Czcigodny Księże Profesorze,
Wielce Szanowny Jubilacie,
proszę przyjąć wyrazy podziwu dla niestrudzonej misji naukowej Księdza
Profesora. Została ona wspaniale zilustrowana imponującą liczbą prac
naukowych, wypromowanych doktorów i studentów wraz z innymi
zasługami wobec środowiska akademickiego, które

przypomniano

podczas seminarium. Przepełnieni dumą, że zechciał Ksiądz Profesor
przed laty przyjąć godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego,

pragniemy

przekazać

nasze

najserdeczniejsze

życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
W imieniu Zarządu Głównego oraz wszystkich członków Polskiego
Towarzystwa Antropologicznego
Maria Kaczmarek
Przewodnicząca
Zarządu Głównego PTA

JUBILEUSZ 70-LECIA PROF. DRA HAB. JOACHIMA CIEŚLIKA
Dnia 10. grudnia 2012 roku, o godzinie 12.00 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 70-lecia Prof. dra hab.
Joachima

Cieślika.

W

uroczystości

wzięło

udział

wielu

znamienitych

gości

w

tym:

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak,
Dziekan Wydziału Biologii UAM prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, Dyrektor Instytutu Antropologii
UAM prof. dr hab. Janusz Piotnek, pracownicy Wydziału Biologii, rodzina, przyjaciele oraz wielu
antropologów z całej Polski.

Uczeń Pana Profesora, dr Zbigniew Czapla (na powyższej fotografii) przedstawił życiorys naukowy
Szacownego Jubilata: „Prof. Joachim Cieślik urodził się w dniu 18 czerwca 1942 w miejscowości
Piekary Śląskie w rodzinie inteligenckiej. Miał zostać górnikiem inżynierem kontynuując tradycje
rodzinne swojego ojca lub farmaceutą tak jak matka. Ani jedno ani drugie się nie spełniło, został
Profesorem antropologii fizycznej. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Piekarach Śląskich, po jej
ukończeniu rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Radzionkowie. Po skończeniu liceum i
uzyskaniu świadectwa dojrzałości w roku 1962, młody Ślązak, spragniony wiedzy uniwersyteckiej
udał się z Ziemi Śląskiej do Wielkopolskiej, podejmując w roku 1964 studia na Wydziale Biologii i
Nauk o Ziemi na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów swoje
zainteresowania skupił na zagadnieniach z zakresu antropologii fizycznej i w roku 1969 uzyskał tytuł

magistra biologii. Pracę magisterską napisał z zakresu ontogenezy człowieka, na podstawie badań
rozwoju fizycznego młodzieży licealnej. Promotorem pracy magisterskiej był Profesor Franciszek
Wokroj. Praca została oceniona bardzo dobrze co dokumentuje archiwalna notatka zawarta w
kronice Zakładu Antropologii z tamtych lat. Będąc magistrem otrzymuje propozycję pracy na
Uniwersytecie na stanowisku asystenta od Profesora Franciszka Wokroja, który kierował wówczas
Zakładem Antropologii Etnicznej i Regionalnej. W ten sposób rozpoczął swoją przygodę w
dziedzinie nauki i dydaktyki.
Od początku swojej kariery akademickiej w ramach antropologii fizycznej, najbliższą tematyką był
rozwój ontogenetyczny człowieka i szeroko pojęta auksologia. Pracę nad tezami rozprawy
doktorskiej Profesor Cieślik prowadził pod kierunkiem Profesora Andrzeja Malinowskiego,
ówczesnego Kierownika Zakładu Antropologii. Sfinalizował pracę doktorską już po 4 latach, i w roku
1973 uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk przyrodniczych za pracę pt. „Wpływ niektórych zaburzeń
hormonalnych na rozwój somatyczny i dojrzałość biologiczną dziewcząt i chłopców.” Recenzentami
rozprawy doktorskiej byli Prof. Michał Ćwirko-Godycki oraz Prof. Napoleon Wolański.
W latach 1974-1975 zostaje stypendystą Rządu Francuskiego, odbywa studia post doktorskie
w Uniwersytecie VII imienia Denisa Didero w Paryżu. Odbył również staże naukowe na
Uniwersytecie w Plowdiw Bułgaria w roku 1976 oraz na Uniwersytecie w Belgradzie, Jugosławia w
roku 1979
Po doktoracie rozwija twórczo swoje pomysły dotyczące uwarunkowań ontogenezy człowieka
i pracuje nad nowym podejściem do problematyki modelowania zjawisk rozwojowych związanych
z realizacją potencjału rozwojowego - genetycznego osobnika w rozwoju biologicznym. Czyni to na
gruncie

syntetycznej

teorii

ewolucji.

Owocem

tych

prac

jest

rozprawa

habilitacyjna

pt. „Wielopoziomowy rozwój fenotypowy populacji i osobnika w ontogenezie”.
Tym samym w roku 1980 Profesor Joachim Cieślik uzyskał stopień doktora habilitowanego.
Recenzentami rozprawy i dorobku naukowego byli: Prof. Jadwiga Kopczyńska Sikorska,
Prof. Tadeusz Krupiński oraz Prof. Zbigniew Drozdowski.
Koncepcja ta została wydana w postaci książki a myśli w niej zawarte zostały upowszechnione w
podręcznikach

antropologii.

Zawarta

w

pracy

habilitacyjnej

koncepcja

dotyczy

rozwoju

biologicznego człowieka, który w myśl tej koncepcji przebiega w sposób niestandardowy.
Charakteryzuje się zmiennym udziałem składników genetycznego i środowiskowego w trakcie
ontogenezy, co w konsekwencji powoduje „wybieranie” przez osobnika w ramach jego normy reakcji
różnych poziomów rozwoju zależnych od elementów środowiska zewnętrznego w ramach tzw.
normy adaptacyjnej populacji tj. strategii ontogenetycznej pokolenia. Na trzon tej koncepcji składają
się cztery modele, tj. model stabilny i progresywny oraz regresywny i wielopoziomowy, które opisują
proces ontogenezy osobnika i populacji w ontogenezie. Teoretyczny opis modeli jest weryfikowany
matematycznie za pomocą modelu regresji prostej i wielokrotnej wraz z oceną adekwatności tych
modeli.

Zespół naukowy pracujący pod kierunkiem Pana Profesora od 1987 roku realizuje wiele badań
w oparciu o tę koncepcję.
Dalszą konsekwencją tego zupełnie nowego, twórczego myślenia o ontogenezie, pokazującego
nowe możliwości interpretacyjne odnoszące się do rozwoju człowieka było wydrukowanie pracy
pt.:„Determinats, Models and Evaluation of Multi Level Ontogenetic Development” w czasopiśmie
Journal of Human Evolution (1979) 8 s. 745-753.
Ta

niekonwencjonalna,

nieszablonowa

koncepcja

rozwoju

ontogenetycznego

człowieka

zaproponowana przez Profesora Joachima Cieślika, stała się twórczą inspiracją do napisania mojej
pracy magisterskiej pt. Różnice, podobieństwa i analogie w dwóch wybranych koncepcjach rozwoju
człowieka - ocena zjawiska normy i normalności naszego gatunku. W pracy dokonano porównania
koncepcji zaproponowanej przez Profesora Joachima Cieślika z koncepcją dezintegracji pozytywnej
w rozwoju psychicznym, Profesora Kazimierza Dąbrowskiego.
Doktor habilitowany Joachim Cieślik zostaje zaproszony, jako profesor wizytujący, do dwóch
Uniwersytetów: w 1982 Batna University, Algieria oraz Universite Rennes we Francji w roku 1990.
Ta myśl twórcza Profesora Joachima Cieślika spotkała się z przychylnym odbiorem nie tylko w
środowisku antropologów fizycznych z Polski lecz także w Europie i Świecie. Prowadzone wówczas
badania i to szczególnie warte podkreślenia osiągnięcie, wpisują się w nurt badawczy, który określić
można jako:
1. Modelowanie procesów ontogenetycznych człowieka, teoretyczne aspekty opisu i oceny
tego rozwoju.
W szerokim zakresie zainteresowań naukowych Profesora można wyodrębnić, oprócz już
wymienionego dwa inne główne kierunki badawcze:
2. Metodyczne aspekty opisu i oceny procesu ontogenetycznego człowieka w progresywnej
fazie ontogenezy.
3. Norma i normalność – jako „biologiczny układ odniesienia”, opis i konstrukcja normy poprzez
stosowanie modeli statystyki matematycznej.
Głównym osiągnięciem aspektu badań związanych z drugim przywołanym nurtem badawczym
Profesora, zatytułowanym: Metodyczne aspekty opisu i oceny procesu ontogenetycznego człowieka
w fazie ontogenezy progresywnej, było opracowanie „wskaźnika stanu dojrzałości biologicznej”.
Konstrukcja wskaźnika oparta jest o matematyczny model rozkładu normalnego zmiennej losowej
X; tzw. cechy ilościowej, która jest kryterium oceny stopnia zaawansowania osobnika w rozwoju,
wyrażana w jednostkach wieku kalendarzowego. Zakres zmienności wskaźnika pozwala wyznaczyć
przedziały zakresów zmienności tego wskaźnika dla obszaru normy – normalności, odchyleń od
stanów fizjologicznych oraz patologii. Wskaźnik ten z powodzeniem jest stosowany do oceny
rozwoju fizycznego dziecka w „zdrowiu i chorobie”. Został jako metoda opublikowany w
podręcznikach ogólnopolskich: Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży” PZWL 1975 r.
oraz Antropologia fizyczna i Antropologia wydane kolejno w latach – 1980, 1985, PWN.

Trzeci kierunek badań zatytułowany „Norma i normalność – jako „biologiczny układ odniesienia”,
opis i konstrukcja normy poprzez stosowanie modeli statystyki matematycznej, dotyczy opracowań
zmiennych

biologicznych

cech

rozwoju

fizycznego,

opisanych

za

pomocą

statystyk

matematycznych w postaci tzw. „norm rozwojowych”, których zastosowania pozwalają ocenić
prawidłowość i patologię rozwoju cech fizycznych w ontogenezie człowieka.
Efektem prac w tym nurcie badawczym są monografie pt.: „Dziecko poznańskie” 1976, następnie
„Dziecko wielkopolskie” 1978, których Profesor Cieślik był współinicjatorem i współautorem
W roku 1990 Profesor Joachim Cieślik wraz z oraz z Prof. Marią Kaczmarek oraz Prof. Marią
Danutą Kaliszewską-Drozdowską opracowują w ramach tego nurtu badawczego monografię pt.
„Dziecko poznańskie 1990 z podtytułem: wzrastanie, dojrzewanie, normy i metody oceny rozwoju”.
We wspomnianej monografii Profesor opracował również inne metody oceny rozwoju np. dla cech
skorelowanych,

które

pozwalają

na

ocenę

proporcji

wagowo-wzrostowych

oraz

wieku

biologicznego.
Szczególnego znaczenia w tym okresie działalności naukowej Profesora nabierają słowa
umieszczone w motcie jednego z rozdziałów: „Przeciętny to nie tylko „normalny”, jak również,
„normalny” to nie tylko przeciętny”.
Jako Wychowanek Profesora Cieślika mogę powiedzieć, że pewien określony sposób myślenia,
szczególnie w zakresie metodologii i metodyki badań auksologicznych, to autorskie osiągnięcie
Profesora Cieślika. Wypracowane przez Profesora trzy główne kierunki badawcze, stanowią rdzeń
postępowania badawczego Profesora i Zespołu, który stworzył pracując jako Kierownik Zakładu
Biologii Rozwoju Człowieka w Instytucie Antropologii na Wydziale Biologii naszego Uniwersytetu od
1987 do obecnego roku.
Pragnę podkreślić, że przedstawione powyżej osiągnięcia naukowe we wszystkich recenzjach
dorobku naukowego Profesora Cieślika, były zawsze podkreślane jako podstawa kształtowania się
własnej szkoły i sposobu myślenia o problemach naukowych z zakresu oceny i opisu zjawisk
rozwoju ontogenetycznego człowieka.
Obecnie praca naukowa Pana Profesora koncentruje się głównie na ocenie procesu rozwoju
ontogenetycznego dzieci i młodzieży, których rozwój jest patologiczny z powodu zaburzeń
genetycznych a ich wzorzec wzrastania jest nieznany albo mało poznany (np. mukowiscydoza,
mukopolisacharydoza, wrodzony przerost nadnerczy, zespół łamliwego chromosomu X).
Profesor dr hab. Joachim Cieślik uzyskał tytuł naukowy, profesora nauk przyrodniczych w roku
1994 a tytuł profesora zwyczajnego w zakresie nauk przyrodniczych w 2000 roku. Recenzentami
dorobku naukowego byli: Prof. Judyta Gładykowska-Rzeczycka, Prof. Tadeusz Krupiński oraz Prof.
Zbigniew Drozdowski
Błyskotliwa kariera naukowa Profesora Cieślika zaowocowała i nadal owocuje wieloma
publikacjami, wspomnianymi już monografiami i rozdziałami w monografiach oraz podręcznikami

akademickimi. W sumie poza już wspomnianymi Profesor opublikował około 100 artykułów oraz 76
komunikatów zjazdowych.
Profesor obecnie publikuje w takich czasopismach jak: Collegium Antropologicum, Polish Journal of
Environmental Studies, Pediatrics, Journal of Physiology and Pharmacology, Acta Paediatricas,
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology
Profesor Joachim Cieślik jest aktywnym nauczycielem kadr akademickich. W tym miejscu chciałbym
przytoczyć kilka liczb:


zakończone przewody doktorskie i wypromowani doktorzy - 8



recenzje doktorskie - 15



recenzje przewodu habilitacyjnego - 10



wnioski profesorskie - 5



recenzje wydawnicze – kilkanaście



recenzje dla Centralnej Komisji – 6



recenzje dla KBN – kilkadziesiąt

Podsumowując działalność Szacownego Jubilata na polu naukowym, należy podkreślić, że
prof. zw. dr hab. Joachim Cieślik jest uznawany w gronie antropologów fizycznych, jako jeden
z najwybitniejszych specjalistów z zakresu nauk zajmujących się ontogenezą człowieka w Polsce.
Działalność dydaktyczna
Profesor Joachim Cieślik jest utalentowanym, wyróżniającym się wykładowcą akademickim.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady i seminaria) dla studentów biologii, biofizyki oraz
pedagogiki. W ocenach pracowników akademickich przez studentów, Profesor uzyskuje najwyższe
oceny a umieszczane komentarze doceniają jego niezwykłe zaangażowanie i ekspresję z jaką stara
się przekazać swoją wiedzę. Profesor oferuje ciekawe tematy do realizacji prac magisterskich, które
są chętnie wybierane, do tej pory pod jego kierownictwem, wypromowanych został około 150
magistrów. Profesor jest lubianym, cenionym i podziwianym wykładowcą zarówno przez studentów
jak i całą społeczność akademicką.
Profesor Cieślik jest zapraszany do różnych gremiów opracowujących programy dydaktyczne w
szkolnictwie wyższym. Jest autorem programu dla przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i
wychowania na kierunku pedagogika, który realizowany jest według jego koncepcji w wielu
Uniwersytetach. Profesor jest również organizatorem licznych konferencji naukowych dotyczących
nauczania przedmiotów biologicznych na innych kierunkach uniwersyteckich.
Działalność organizacyjna
Na tym polu prof. dr hab. Joachim Cieślik pracował przede wszystkim dla Uniwersytetu, Wydziału,
Instytutu i Zakładu. Tutaj jednak należy podkreślić, że pełniąc najwyższe funkcje na Uniwersytecie,
Jego działalność nabrała również wymiaru krajowego i międzynarodowego:


od 1969, Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,



od 1975 Członek Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego (EAA)



od 1987 do 2012 Kierownik Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka, IA UAM



1984-1985, 1987-1990 Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii UAM,



1991-1994 KBN (Członek Sekcja Biologii Zespołu P24)



V-ce dyrektor ds. dydaktyki Instytutu Antropologii UAM 1992-1993,



Współtwórca i dwukrotnie V-ce przewodniczący Ogólnopolskiej Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej, w latach 1998-2002,



1996-2002 Prorektor ds. studenckich UAM



od 1980 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,



od 1993 Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk



od 2007 vice przewodniczący Komitetu Antropologii Polskiej Akademii Nauk



od 1993 Członek Rady Naukowej Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk



od 1995, członek – założyciel Europejskiego Towarzystwa Euro-Bio



od 2006, Członek Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Mierników Zdrowia
przy Wydziale Nauki o Zdrowiu przy Akademii Medycznej w Warszawie,



od 2010 pełnomocnik Rektora ds. oceny jakości kształcenia w Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza



od 2011 Członek Stałej Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności



od 2012 Przewodniczący Komitetu Antropologii Polskiej Akademii Nauk

Z wszystkich zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji na pokreślenie zasługuje działalność
Profesora Cieślika jako Prorektora ds. studenckich UAM. W tym okresie wspólnie z prorektorami
Markiem Safianem z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z prorektorem Stanisławem Chwirotem
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako grupa inicjatywna z pozostałymi prorektorami
Uniwersytetów w Polsce, Profesor współtworzył pierwszą w Polsce Komisję Akredytacyjną pod
nazwą Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Był dwukrotnie jej Vice-Przewodniczącym,
W tym samym czasie wprowadzono pierwsze w Polsce procedury „dbałości” o jakość kształcenia w
szkolnictwie wyższym. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, reprezentowany przez Profesora
Cieślika jako jeden z pierwszych, realizował Grant Europejski, Uniwersytety Polskie i wybrane
Europejskie (8 państw) w celu zapoznania się z realizacją kształcenia i oceny standardów
kształcenia w kontekście ich jakości w Europie. Również pierwszy akt podjęty przez Senat UAM
w 1996 roku dotyczący stosowania i wprowadzenia na naszym Uniwersytecie procedur ocen jakości
kształcenia został przedstawiony i wprowadzony za czasów działalności Profesora.
W tym okresie znacząco wzrosła ilość podpisanych umów z Uniwersytetami Europejskimi w ramach
programu Erasmus.
W okresie działalności Profesora Cieślika na stanowisku Prorektora UAM powstał w Polsce program
wymiany studentów między uniwersytetami pod nazwą „Most” na wzór programu Erasmus.
Profesorowi między innymi zawdzięczamy opracowanie procedur tego programu. W wyniku

zabiegów i starań Pana Profesora Cieślika w trosce o losy absolwentów Uniwersytetu powstało tzw.
Biuro karier studentów UAM.
W 2010 roku Profesor Joachim Cieślik został poproszony o zorganizowanie wspólnie z Prof. Marią
Ziółek Uniwersyteckiej Rady Jakości Kształcenia na naszym Uniwersytecie, w celu wprowadzenia
resortowo zapisanych zmian w kształceniu w Polsce, w ramach tzw. Programu Krajowych Ram
Kwalifikacji i został odpowiedzialny za jeden z obszarów działania tej Komisji, która pod jego
Przewodnictwem zajmuje się oceną jakości kształcenia.
Nagrody i wyróżnienia
Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjna Pana Profesora były wielokrotnie doceniane
chciałbym w tym miejscu wymienić te najważniejsze:
Trzykrotnie nagradzany przez Ministra nagrodami I, II i III stopnia za osiągnięcia naukowe


Nagroda Ministra III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 1977; opracowanie
monograficzne „Dziecko poznańskie”



Nagroda Ministra zespołowa II stopnia za podręcznik pt. „Antropologia Fizyczna”, PWN 1980



Nagroda Ministra zespołowa I stopnia za podręcznik pt. „Antropologia”, PWN 1989

Odznaczenia


1990, Złoty Krzyż Zasługi



1993, Medal Edukacji Narodowej

Nagrody Rektora
 1976, za osiągnięcia dydaktyczne, tj. za udział w Ogólnopolskiej Komisji powołanej przez
Ministra dla opracowania programów nauczania przedmiotu „Biomedyczne podstawy rozwoju i
wychowania” dla kierunku Pedagogika


1980, za osiągnięcia dydaktyczne,



1986, 1987, 1988, 1989, 1990 za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Biologii UAM



1975, za osiągnięcia naukowe, praca doktorska pt. „Wpływ niektórych zaburzeń hormonalnych
na rozwój somatyczny i dojrzałość biologiczną dziewcząt i chłopców



1981 za osiągnięcia naukowe,



2006, 2007, 2008, 2009, 2010 za osiągnięcia organizacyjne,



2012 I o za osiągnięcia naukowe

Dyplom i wyróżnienie za najlepszą pracę opublikowaną w 1979 roku w Journal of Human Evolution,
„Determinants, models and evaluation of multilevel ontogenetic development”, nadane przez Prof.
G. Oliviera, Przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w
Paryżu.
Profesor zw. dr hab. Joachim Cieślik jest niewątpliwie człowiekiem wielkiego formatu, rzadko
bowiem zdarza się, aby pracownik naukowy skupiał w sobie trzy cechy: świetnego naukowca,
wspaniałego wykładowcy i niezwykłego organizatora. Dodałbym do tego, że niezależnie od tych
przymiotów, Profesor Cieślik jest przy tym wspaniałym człowiekiem. Pisze wiersze i limeryki, którymi

często obdarowuje swoich najbliższych i współpracowników, maluje i uwielbia muzykę francuską.
Jest szczęśliwym mężem Pani Prof. Krystyny Cieślik oraz ojcem dwóch dorosłych córek Ewy
i Magdy.
Pomimo, że Profesor po uzyskaniu świadectwa dojrzałości udał się z ziemi Śląskiej do
Wielkopolskiej to nie zerwał kontaktu ze swoim domem rodzinnym i Śląskiem.
Kapituła nagród rudzkiego kabaretu RAK przyznała Profesorowi w roku 2007 nagrodę Hanysa,
nagradzając Profesora jako osobę Zasłużoną dla Śląska w kategorii nauka.
Na koniec chciałbym podkreślić jeszcze jeden sukces Profesora. Jako Kierownik Zakładu Biologii
Rozwoju Człowieka stworzył zespół ludzi, którzy świetnie się rozumieją, są kreatywni i samodzielni,
cechy te w pracy naukowo badawczej są istotne i ważne, chciałbym w tym miejscu bardzo gorąco
za to podziękować Panu Profesorowi w imieniu wszystkich uczniów i pracowników zespołu Pana
Profesora. Wszyscy zawdzięczamy Panu Profesorowi bardzo wiele, za co gorąco i szczerze
dziękujemy”.
Na koniec swojego wystąpienia Dr Zbigniew Czapla powiedział, że osób noszących nazwisko
Cieślik jest w Polsce pewnie wiele ale Prof. zw. dr hab. Joachim Cieślik jest jeden jedyny i
niepowtarzalny i w tym miejscu wręczył Jubilatowi okolicznościowy upominek. Upominek ten to
moneta, która podkreśla wyjątkowość Postaci jaką jest Profesor Cieślik.
Podczas uroczystości wspominano działalność naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną jak
również życie licealne oraz studenckie Pana prof. dra hab. Joachima Cieślika.
Zbigniew Czapla, Anita Szwed

Prof. dr hab. Stefan Jurga, rektor UAM w latach 1996-2002, charakteryzuje przymioty Profesora
Cieślika, które zadecydowały o zaproszeniu Go do swojego zespołu Rektorskiego i powierzeniu
funkcji Prorektora ds. studenckich.

Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska wraz z grupą dawnych prodziekanów ds.
studenckich, wspomina współpracę z Prorektorem Cieślikiem w latach 1996-2002.

Prof. dr hab. Krzysztof Łastowski, przyjaciel Profesora, wspomina gorące dyskusje towarzyszące
powstawaniu pracy habilitacyjnej Profesora.

Prof. dr hab. Karol Musioł, Rektor UJ w latach 2005-2012, przyjaciel Profesora z ławy szkolnej
wspomina wspólne przygody z czasów młodości.

Czcigodny, Drogi Jubilacie, Panie Profesorze,
ceremonia dla uczczenia jubileuszu 70-lecia urodzin uświadomiła nam
ogrom dokonań Pana Profesora, którymi, jak stwierdził Rektor UAM
prof. dr hab. Bronisław Marciniak można byłoby obdarować co najmniej
kilka osób. Wśród nich liczne prace naukowe stanowiące podwaliny dla
Poznańskiej Szkoły Badań Ontogenetycznych, działalność w instytucjach
o

randze

krajowej

i

międzynarodowej

dla

dobra

środowiska

akademickiego w Polsce, grono wychowanków i studentów, którym Pan
Profesor wpoił zamiłowanie do twórczych poszukiwań w poznawaniu
prawdy.
W

imieniu

członków

Polskiego

Towarzystwa

Antropologicznego

serdecznie gratuluję tych wszystkich doniosłych osiągnięć i pragnę życzyć
wielu kolejnych lat pełnych energii udzielającej się innym, sukcesów
naukowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Maria Kaczmarek
Przewodnicząca
Zarządu Głównego PTA

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI I SPOTKAŃ NAUKOWYCH
II Warsztaty „Rabka 2012”
W dniach 24-25 marca 2012 w Domu Pracy Twórczej UJ w Rabce roku odbyły się II
Warsztaty

zorganizowane

Antropologicznego.

przez

Warsztaty

Krakowski

poświecone

były

Oddział

Polskiego

zastosowaniu

Towarzystwa

wybranych

metod

statystycznych w badaniach antropologicznych.
Interesujące referaty wygłosili:
Dr Janusz Brudecki /Katedra Antropologii AWF w Krakowie/ – Analiza wariancji
Dr Stanisław Matusik /Zakład Statystyki AWF w Krakowie/ - Analiza ścieżek
Dr Tomasz Skalski /Instytut Zoologii UJ/ - Metody ordynacyjne w badaniach populacyjnych
Impresje z podróży do Birmy /Myanmar/ i Bhutanu przedstawił prof. dr hab. Stanisław Gołąb

Uczestnicy warsztatów w Rabce.
Ryszard Żarów

18th Congress of the European Anthropological
Association 3-6 September, 2012 Ankara, Turkey

W dniach od 3 do 6 września 2012 roku w budynkach Wydziału Farmacji Uniwersytetu w
Ankarze (Turcja) odbył się 18 Kongres Europejskiej Asocjacji Antropologicznej. Konferencja
zgromadziła ponad 100 uczestników z krajów europejskich, afrykańskich, Iraku, Izraela,
Japonii oraz USA. Najliczniejszą grupę stanowili gospodarze konferencji a także uczestnicy z
Rosji. Polskę reprezentowało 16 osób z różnych ośrodków akademickich.

Fot. 1. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
profesor Erksin Güleç podczas uroczystej ceremonii otwarcia

Tegoroczna konferencja zatytułowana była „Human Evolution and Dispersals”. Spośród 5
wykładów plenarnych wygłoszonych przez światowej sławy naukowców, 3 dotyczyły
różnorodnych zagadnień związanych z ewolucją człowieka. Pierwszy z nich zatytułowany
„The emergence of language in Prehistoric Europe” wygłosił prof. David W. Frayer
(Department of Anthropology, University of Kansas, USA). Podczas drugiego wykładu „Life
before Death – Paleoepidemiological reconstruction of health in past communities”
prof. Jesper Lier Boldsen (Department of Anthropology, Institute of Forensic Medicine,
University of Southern Denmark, Denmark) przedstawił, wpisujące się w ogólnoświatowy
nurt badań paleoepidemiologicznych, metody oceny stanu zdrowia populacji historycznych.

Przykłady pierwszej fali zasiedlania Eurazji omówił prof. Jean-Jacques Hublin (Department
of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Germany) w
referacie zatytułowanym „The first modern peopling of Western Eurasia”.

Fot. 2. Profesor David W. Frayer

Fot. 3. Profesor Jesper Lier Boldsen

Fot. 4. Profesor Jean-Jacques Hublin

Dwa następne wykłady plenarne stanowiły swoiste podsumowanie dotychczasowych
osiągnięć naukowych prelegentów na tle nowych metod i trendów w nauce światowej. W
wykładzie o intrygująco brzmiącym tytule „From Genes to Latrines” prof. Nicholas
Mascie-Taylor (Department of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge, UK)

opowiedział o historii i rozwoju swoich badań w Bangladeszu koncentrując się na
zagadnieniach genetyki populacyjnej, jak również różnorodnych aspektach antropologii
medycznej.

Profesor

Douglas

Ubelaker

(Smithsonian

Institution

Department

of

Anthropology, The George Washington University, USA) w referacie zatytułowanym
„Forensic case studies revisited with contemporary perspectives” dokonał rewizji
wybranych, analizowanych przez siebie wcześniej, przypadków wykorzystując nowe
możliwości badawcze, jakimi dysponuje współczesna antropologia sądowa.

Fot. 5. Profesor Nicholas Mascie –Taylor

Fot. 6. Profesor Douglas Ubelaker

W trakcie Kongresu przedstawiono 70 komunikatów ustnych oraz 111 prezentacji
posterowych. Obrady odbywały się w dwóch równolegle zorganizowanych sesjach przed- i
popołudniowych, zgodnie z następującymi panelami tematycznymi: (1) Ewolucja człowieka i
jego rozprzestrzenianie (2) Rozwój, dojrzewanie i starzenie się (3) Uwarunkowania zdrowia,
pomiary i trendy (4) Zdrowie człowieka w populacjach pradziejowych (5) Odżywianie –
światowe trendy (6) Genetyka człowieka (7) Biologia człowieka (8) Biologia populacji
pradziejowych (9) Etyczne i kulturowe aspekty w badaniach antropologicznych (10)
Zooarcheologia.
Grupa uczestników z Polski przedstawiła różnorodne tematycznie komunikaty ustne oraz
prezentacje plakatowe. Dla niektórych z nas uczestnictwo w Kongresie wiązało się z
debiutem oratorskim w języku angielskim, inni po raz pierwszy w dotychczasowej karierze
naukowej prowadzili samodzielnie sesje naukowe.

Fot. 7. Dr Paweł Dąbrowski w trakcie prowadzenia sesji „Human evolution and dispersals”

Tradycją każdej konferencji są sprzyjające zacieśnianiu kontaktów naukowych i towarzyskich
wydarzenia kulturalne. W poniedziałek 3 września podczas uroczystego otwarcia Kongresu
wysłuchaliśmy recitalu gitarowego, natomiast po zakończeniu części oficjalnej odbył się
bankiet powitalny.

Fot. 8. Jedna z liczniejszych grup uczestników konferencji wraz z przyjaciółmi z Rosji, Włoch i Belgii

W środę 5 września organizatorzy konferencji zapewnili jej uczestnikom pełną gamę doznań
estetycznych. Po zakończeniu sesji naukowych zwiedzaliśmy położone na wzgórzu
fragmenty zamku w Ankarze. Była to świetna okazja, by podziwiać panoramę miasta, jak
również dostrzec nieco inne, biedniejsze oblicze stolicy Turcji. Nieco później, w malowniczo

usytuowanej na wzgórzu restauracji, odbył się uroczysty bankiet. Gospodarze zadbali nie
tylko o wyśmienite specjały kuchni tureckiej. Zapewnili atrakcyjny program kulturalny,
podczas którego poznaliśmy nieznane dotychczas możliwości taneczne niektórych kolegów.
Spośród wielu tancerzy wyjątkowymi zdolnościami popisał się profesor Joachim Cieślik. Na
chwilę utworzyło się również jedyne w swoim rodzaju trio taneczne w składzie: dr Alicja
Szklarska, dr Paweł Dąbrowski i dr Tomasz Hanć.

Fot. 9. Nieco inna panorama Ankary

Fot. 10. Podziwiając Ankarę

Fot. 11. Trio wrocławsko - poznańskie

W trakcie uroczystego bankietu, ze względu na nieobecność nowo wybranej Prezydent EAA
dr Esther Rebato (University of the Basque Country), profesor Nicholas Mascie-Taylor
nadał profesorom Éva Bodzsár (Eötvös Loránd University) oraz Rolandowi Hauspiemu
(Free University of Brussels) zaszczytne tytuły honorowych członków EAA.
Następnego dnia, podczas ceremonii zamknięcia obrad poprzedni Prezydent EAA, prof.
Nicholas Mascie-Taylor przedstawił nazwiska obecnej Prezydent oraz osób będących w
Zarządzie EAA a także nowych członków honorowych asocjacji. Ponadto, prof. Jesper

Boldsen ogłosił wyniki konkursu na najlepszą prezentację ustną oraz posterową. Ostatnim
akordem ceremonii zamknięcia było tradycyjne przekazanie symbolicznej „pałeczki”
organizatorom kolejnego Kongresu EAA, jaki odbędzie się w 2014 roku w Moskwie (Rosja).
W piątek 7 września gospodarze konferencji EAA w Ankarze zorganizowali niezwykle
atrakcyjną, całodniową wycieczkę. Pierwszym jej etapem było jezioro słone w pobliżu
Kurutlutepe. Następnie wjechaliśmy do malowniczej Kapadocji – krainy pięknych,
niewyobrażalnych kształtów formacji skalnych, słynącej również ze wspaniałej, malowanej
ręcznie ceramiki. Na zakończenie wyprawy uczestniczyliśmy w kolacji połączonej z
tradycyjnymi tańcami tureckimi. Radości nie było końca, gdy na parkiecie popisywała się
męska część uczestników konferencji, prezentując taniec brzucha.
Z pewnością interesujące wykłady plenarne oraz referaty i postery zaprezentowane podczas
sesji naukowych 18 Kongresu EAA, jak również bardzo atrakcyjny program spotkań
towarzyskich pozostaną bardzo długo w pamięci wszystkich uczestników.

Fot. 12. Jezioro słone

Fot. 14. Na tle przepięknych formacji skalnych Kapadocji

Fot. 13. Kapadocja

Fot. 15. W świecie niezwykle pięknej ceramiki

Monika Krzyżanowska

IV Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne (19-20 kwietnia 2012)

W dniach 19-20 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły
się IV Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne zorganizowane przez Zakład Antropologii
Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK. Były one poświęcona sposobom analiz
jakościowych (klasyfikacja, dokumentacja, diagnostyka różnicowa, metody i techniki
obrazowania zmian patologicznych na materiale kostnym) jak również ilościowych (opis
epidemiologiczny populacji, standaryzacja częstości zmian patologicznych i markerów stresu
w populacjach szkieletowych, metody analiz interpopulacyjnych, badania w ujęciu
synchronicznym i diachronicznym, metody statystyczne przydatne w paleopatologii). W
warsztatach i konferencji wzięło udział ponad trzydzieści osób reprezentujących krajowe
ośrodki naukowe (Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław), w których
prowadzone są intensywne badania paleopatologiczne. Szczególnie może cieszyć aktywne
uczestnictwo doktorantów i studentów zainteresowanych tą problematyką. W trakcie dwóch
dni trwania Spotkań wygłoszono 10 referatów, które stały się inspiracją i podstawą do
merytorycznej i długiej dyskusji.
Wystąpienia główne,

wprowadzające do tematyki IV

Spotkań,

stanowiły wykłady

zaproszonych gości – specjalistów w danej dziedzinie. Były to:
1. Prof. dr hab. Werner Ulrich (Zakład Ekologii Zwierząt, Instytut Ekologii i Ochrony
Środowiska UMK w Toruniu) „Jaki test statystyczny zastosować? Krótkie porady pomocne
we właściwym wyborze”.
2. dr nauk med. Andrzej Krupa (Med-Consulting Andrzej Krupa, Kutno) „Promieniowanie
rentgenowskie – diagnoza przeszłości, diagnoza przyszłości”.
3. dr hab. prof. UAM w Poznaniu Alicja Budnik (Instytut Antropologii, Collegium Biologicum
UAM w Poznaniu): „Wkład demografii i epidemiologii historycznej do paleoepidemiologii.
Problemy metodyczne”.
4. dr hab. prof. UM w Łodzi Henryk Witas (Zakład Biologii Molekularnej, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi) „Paleopatologia molekularne – metodologia badań koplanego DNA”.
Honorowy Komitet Naukowy IV Toruńskich Spotkań Paleopatologicznych
dr hab. Alicja Budnik, prof. UAM
Prof. dr hab. Judyta Gładykowska-Rzeczycka
Prof. dr hab. Guido Kriesel
dr hab. Henryk Witas, prof. UM w Łodzi

Tomasz Kozłowski

PS. Jubileuszowe V Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne planowane są na 11-12 kwietnia
2013 roku. Niebawem zostanie rozesłany komunikat nr I wraz z formularzem zgłoszenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do grodu Kopernika.

Prof. Alicja Budnik oraz prof. Guido Kriesel, członkowie Honorowego Komitetu Naukowego IV
Toruńskich Spotkań Paleopatologicznych (Fot. M. Kamińska-Czakłosz)

Prof. Henryk Witas podczas wykładu na temat antycznego DNA (Fot. M. Kamińska-Czakłosz)

Uczestnicy warsztatów podczas wykładu i w gorących dyskusjach po wykładzie
(Fot. M. Kamińska-Czakłosz)

Międzynarodowa konferencja „Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty
podpory zdraví a výchovy ke zdraví” w Ołomuńcu na Morawach

W dniach 24-25 października 2012 roku odbyła się w Ołomuńcu (Republika Czeska)
międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Katedrę Antropologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Palackého. Współorganizatorami jej byli: Wydział Higieny Ołomunieckiego
Kraju, miejscowy oddział Czeskiego Towarzystwa Antropologicznego i Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Raciborzu (Polska). Była to już trzecia konferencja organizowana przez
niezwykle aktywny zespół antropologów z wymienionej powyżej katedry kierowany przez
doc. dr hab. Mirosława Kopeckýego. Pierwszego dnia odbyła się sesja plenarna, na której
przedstawiono trzy referaty dotyczące edukacji zdrowotnej w Republice Czeskiej i w Polsce.
W godzinach poobiednich i w drugim dniu obrady odbywały się w sześciu sekcjach,
zorganizowano także dwa seminaria. Oficjalnymi językami były: czeski, słowacki, polski i
angielski. Na obradach w sekcjach przedstawiono 74 referaty przygotowane przez ponad
150 autorów. Najliczniej reprezentowane były dwie sekcje: „Biologiczna, kulturowa i socjalna
antropologia” – 16 referatów oraz „Zdrowie publiczne a polityka prozdrowotna, społeczne
aspekty zdrowia” – 17 referatów. Na seminariach dyskutowano o szkodliwości palenia tytoniu
oraz o prewencyjnych programach w stomatologii.
Polacy wygłosili następujące referaty: „Ratio of fatness of girls from Pomeranian cities
(Poland) and girls from Olomouc Region (Czech Republic)” - Cymek L. & Kopecký M.;
„Częstość występowania niedowagi u dzieci i młodzieży z rejonu Kaszub (Polska)”- Zaworski

B.; „The Impact of the Distance to School and also to the City on Formation of Selected
Anthropological Indices Among Boys Aged 7-15 from the Rural Areas of Pomerania Region
(Poland) Based on Thirty Years Study” - Rożnowski J. & Rożnowska A.; „Realizacja edukacji
zdrowotnej przez nauczycieli wychowania fizycznego” - Wrona-Wolny W.; “Zachowania
zdrowotne studentek kierunku pedagogika” - Dziurzyński K.; „Nadzieja i jej udział w zdrowiu
psychicznym dzieci i młodzieży” - Stefańska-Klar R.; „Zdrowie psychiczne gimnazjalistów ze
środowiska miejskiego” - Makowska B.; „Styl życia młodszych uczniów” - Kryk G.;
„Teoretické základy zdravotního vzdělávání v polské škole” - Fedyn B. & Gembalczyk I.;
„Ratio of fatness of girls from East Pomerania small towns (Poland)” - Rożnowski F. &
Rożnowska A.
Organizatorzy zaprosili uczestników konferencji na koncert chóru uniwersyteckiego „Ateneo”,
który odbył się we wspaniałej barokowej kaplicy Bożego Ciała będącej częścią konwiktu
Universytetu Palackého. Miło spędziliśmy także czas na wieczorze towarzyskim, który
zorganizowano w salach budynku Rektoratu UP.
Lidia Cymek

XV – Jubileuszowe Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskiego
pt.: „Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym”

23 listopada 2012 roku odbyły się XV Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza
Charzewskiego. Organizatorami Warsztatów tradycyjnie byli : Komitet Antropologii PAN przy
Wydziale Nauk Biologicznych i Rolniczych oraz Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia,
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Tematem tegorocznych Warsztatów było zagadnienie wzbudzające dyskusję zarówno wśród
osób profesjonalnie

zajmujących się dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i rodziców

występujących przeciwko wdrożeniu obowiązku szkolnego dla dzieci 6 letnich. Wygłoszono
interesujące wykłady, które dotyczyły wieloletnich trendów dzieci w wieku przedszkolnym w
rozwoju fizycznym, w sprawności fizycznej i w kompleksowo ujętej gotowości zdrowotnej do
obowiązku szkolnego 6 latków. Omówiono także różnice w sposobie żywienia i stanie
odżywienia między dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli i przebywającymi pod opieką
domową. Uczestnikom Konferencji wręczono Monografię zatytułowaną "Uwarunkowania
rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym". Zawarto w niej pełne teksty
wygłoszonych

wszystkich

wykładów dotyczących w/w tematu oraz wykład o znaczeniu wody dla

organizmu człowieka.
Warsztaty okazały się kolejnym sukcesem, co bardzo cieszy. Obrady przebiegały w miłej
atmosferze, dyskusja po wygłoszeniu referatów była ciekawa, merytoryczna, przeniosła się
w kuluary spotkania towarzyskiego, które odbyło się po Konferencji. W Warsztatach
uczestniczyło około 130 osób, dziękujemy wszystkim za przybycie i za wiele miłych słów
skierowanych pod adresem Organizatorów, podczas spotkania, a także w kolejnych dniach
po Warsztatach.
Zapraszamy do oglądania fotorelacji z XV Warsztatów Antropologicznych w galerii Uczelni,
autorstwa Pani Marioli Godlewskiej.

W imieniu wszystkich Organizatorów, Elżbieta Kęsicka

INTERESUJĄCE PROJEKTY BADAWCZE
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Zdrowiu - Partner
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Ogólnopolskie V Zdjęcie Antropologiczne dzieci i młodzieży.
Jesienią 2012 roku rozpoczęto badania antropologiczno-socjologicznych dziewcząt i
chłopców w wieku 7- 19 lat w kilku wybranych regionach Polski. Regiony te pokrywają się z
obszarami objętymi badaniami w 1978 i 1988 roku (III i IV Zdjęcie Antropologiczne).
Rozpoczęta w 1989 r. transformacja ustrojowa zmieniła raptownie obraz rozwarstwiania
społecznego ludności Polski. Zmieniała się bowiem szybko, w różnych kierunkach i w
różnym stopniu, sytuacja życiowa niektórych warstw społecznych i grup zawodowych, a
intensywność tych procesów wykazuje zróżnicowanie regionalne. Głównym celem
realizowanego projektu będzie ocena stanu rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży
polskiej, ocena kierunków i intensywności trendów sekularnych u dziewcząt i chłopców,
ocena zróżnicowania społeczno-ekonomicznego w stanie rozwoju biologicznego dzieci i
młodzieży w różnych rejonach kraju. Uzyskane wyniki będą stanowić kolejny etap
monitoringu populacji, prowadzonego w Polsce przez antropologów od lat 50., polegającego
na badaniu biologicznych przejawów procesów społecznych.
Analiza zebranego materiału, zestawiona z wynikami analogicznej analizy z poprzednich
dekad, pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań, z których główne są następujące:
1. Jakie są aktualne wymiary i proporcje ciała dzieci i młodzieży w Polsce?
2. Jakie były w okresie 1978-1988-2012 kierunki i intensywność trendu sekularnego
(zmian międzypokoleniowych) u dziewcząt i chłopców w poszczególnych klasach
wieku pod względem: a) wysokości i masy ciała, b) stopnia otłuszczenia, typu
dystrybucji otłuszczenia i nasilenia nadwagi i otyłości oraz d) tempa dojrzewania.
3. Czy pod względem wyżej wymienionych parametrów biologicznych istnieją różnice
między poszczególnymi regionami kraju oraz między ośrodkami o różnym stopniu
zurbanizowania (wielkie miasta, małe miasta, wsie)? Czy różnice te w okresie 19781988-2011 wzrosły czy zmalały?
4. Jaka była w ostatnim trzydziestoleciu intensywność trendów sekularnych w
poszczególnych warstwach społecznych? Czy i w jakim stopniu zmieniły się dystanse
w rozwoju dziewcząt i chłopców (a zatem, domyślnie różnice w poziomie życia)
między określonymi grupami - np. między grupami „inteligencja wielkomiejska” –
„robotnicy przemysłowi wielkomiejscy”, lub między grupami „wielodzietne rodziny
robotnicze ze średnich miast” – „małodzietne rodziny robotnicze z tychże miast”, itp.
5. Czy wystąpiła tendencja do spłaszczania czy wyostrzania niektórych kontrastów
społecznych? Do zwierania czy do rozwierania się „nożyc”?
6. Czy i o ile zmieniła się w omawianym trzydziestoleciu względna ważność niektórych
czynników sytuacji społecznej jako wyznaczników poziomu życia? W szczególności,
jak pod tym względem zmieniła się ważność czynnika „stopień zurbanizowania

środowiska”, czynnika „wykształcenie rodziców”, czynnika „zawód rodziców” i
czynnika „liczebność rodziny”? Który z tych czynników zyskał, a który stracił na
ważności jako czynnik różnicujący poziom życia jednostek i rodzin?
Projekt jest realizowany w PAN Zakładzie Antropologii we Wrocławiu, kierownikiem
projektu jest dr hab. prof. nadzw Sławomir Kozieł, ukończenie projektu planuje się na
jesień roku 2014.
Sławomir Kozieł

Od roku 2011, w wyniku podpisanej Umowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy (SPPW) rozpoczęto realizację Projektu KIK/34 p.t. „Zapobieganie nadwadze i
otyłości

oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie

żywienia i aktywności fizycznej”.
Głównym wykonawcą Projektu KIK/34, jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med.
Aleksandra Szczygła w Warszawie, który we współpracy z partnerami: Akademią
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Instytutem Pomnikiem –
Centrum Zdrowia Dziecka

w Warszawie

i Polskim Towarzystwem Dietetyki, będą

realizować ten ogólnopolski, edukacyjny projekt, w latach 2011-2017.
Projekt KIK 34 różni się tym od innych projektów, że został zaplanowany w sposób
kompleksowy. Oraz tym, że będzie oceniony za pomocą działań naukowych, ewaluacyjnych.
Projekt ukierunkowany jest na wszystkie grupy wiekowe, poczynając od kobiety ciężarnej i
okresu płodowego życia dziecka kończąc na późnej starości, zwłaszcza osób otyłych.
Zespół złożony z

antropologów, żywieniowców i przedstawicieli kultury fizycznej

szczególnie skoncentrował się na Zadaniu 2. Projektu, zatytułowanym :

„Edukacja i

wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach,
szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz ocena wpływu
tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność

fizyczną

i poziom

wiedzy dzieci i młodzieży.”
W realizacji zadania pomagają wyłonieni w ramach konkursu koordynatorzy w 16
województwach w kraju. W pierwszej fazie, projekt obejmie 1600 placówek z wszystkich
poziomów edukacji. Zadanie to zostało objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej,
Pani Krystyny Szumilas. O postępach w realizacji programu autorzy będą informować w
miarę postępu prac.
Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska - lider Zadania 2.

Instytut Żywności i Żywienia
im prof. dra. med. Aleksandra Szczygła
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa
NIP 525-000-89-10
Tel.: (+48) 22 55 09 771
Fax: (+48) 22 842 11 03
e-mail: jarosz@izz.waw.pl
www.izz.waw.pl
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Garść uwag do „Historii antropologii poznańskiej XX w.”

Pisanie historii nie jest ani łatwe, ani proste, co sprawia, że realnie istniejące fakty w
interpretacji autora nie są wystarczająco obiektywne. Ale historia różnych dziedzin nauki
uczy i jest, oraz będzie uprawiana. Moje opracowanie ogłoszone w 2008 r. nie zostało
skomentowane, być może nie było dostrzeżone, zostało zbagatelizowane jako mało ważne.
Żyjemy w czasach wielu przewartościowań i zmian w stosunku do tego co było, a więc do
historii. Historia tak jak polityka dzieli ludzi. Młody adept nauki bez znajomości historii może
być dziś wąskim znawcą jakiejś dziedziny, ale nie będzie miał całościowego spojrzenia i wizji
danej nauki. W ostatnich latach uderza mnie brak oczytania młodych antropologów,
specjalistów WF-u, medyków zajmujących się promocją zdrowia. Ciekaw jestem jak w moim
rodzimym – antropologicznym środowisku odbierana jest historia w ujęciu N. Wolańskiego
zawarta na licznych stronach w tomach „Peregrynacji Anny i Napoleona na Jukatanie i gdzie
indziej.” Przekazany tam obraz historii antropologii jest często kontrowersyjny, ale czy ktoś
zechce podjąć z nim dialog? A może nie jest to w ogóle potrzebne? Swoją historię
poznańskiej antropologii musiałem napisać szybko z okazji obchodów 90-lecia Uniwersytetu
w Poznaniu. Znalazł się wydawca więc przy pomocy wszystkich środowisk związanych z
antropologią mogłem podołać zadaniu w zakresie podstawowym. Pomoc w dostarczeniu
danych od kolegów była nikła, to też już po publikacji wyjaśniałem niektóre szczegóły
odnoszące się do działalności Karola Stojanowskiego, którego darzyłem dużą sympatią.
Dużo z tych uczuć uleciało, gdy cytując dzienniki poznańskie z lat trzydziestych przekonałem
się, że jego nacjonalizm przerodził się w szowinizm i antysemityzm. Sądził on, że 10% udział
w ludności kraju jest szkodliwy, że Żydzi to goście, których nie należy asymilować lecz się
ich pozbyć – przesiedlić. Mimo, że sam walczył z rasizmem niemieckim zwróconym przeciw
Słowiańszczyźnie sam okazał się rasistą względem Żydów. Zapewne ten fakt stał u podstaw
jego dość odległych stosunków z prof. Wrzoskiem, czy Różyckim, u którego przez pewien
czas pracował. Międzywojenna antropologia poznańska była zróżnicowana politycznie, co
dawało efekty izolacjonizmu na gruncie zawodowym.
Przeszłość antropologii poznańskiej wiąże się głównie z osoba prof. Adama Wrzoska,
poniekąd Stojanowskiego, L. Jaxa-Bykowskiego i Stefana Różyckiego. O tym ostatnim
profesorze się nie mówiło, został na gruncie antropologii zapomniany, choć jak sądzę, że
niesłusznie. Antropologia poznańska końca XX wieku łączyła bowiem tradycje Wrzoska z
tradycjami Różyckiego. Obaj ci uczeni są zasłużeni dla antropologii poznańskiej, chociaż

zasługi Wrzoska są nieporównywalnie większe. O Wrzosku pisano wiele – monografie,
książki, które być może pokryte są kurzem. Czy zatem warto pewne fakty odkurzyć, niejako
ożywić i przypomnieć. Zadanie to jest trudne i zapewne to co czynię jest jednostronne,
niedoskonałe. W latach 1960-1965 miałem kontakty z Profesorem, bywając u niego na ul.
Krzyżowej. Pytał o moje zainteresowania naukowe podkreślając, że moje wybory są trafne.
Zwrócił mi też uwagę na to, że bardzo dobrą pracę o asymetrii przedstawił N. Wolański.
Wrzosek w odrodzonej po pierwszej wojnie światowej Polsce, pełnił liczne funkcje związane
z organizacją szkolnictwa wyższego, był autorem ustawy oraz książki wydanej w 1919 r.,
zawierającej plany reformy studiów lekarskich. W programie studiów przewidział m.in.,
nauczanie propedeutyki lekarskiej, historię medycyny i antropologię. Henry E. Siegerist uznał
wzorzec kształcenia Wrzoska jako godny do naśladowania w innych krajach. W kształceniu
lekarzy antropologia miała nauczać o zmienności biologicznej człowieka, a więc miała być
„kliniką zdrowego człowieka”. Współtworząc Wszechnicę Piastowską i tworząc Wydział
lekarski cieszył się uznaniem rektora Heliodora Święcickiego. Ich przyjaźń nie u wszystkich
znajdowała uznanie. Duże wymagania Wrzoska do kształcenia, w stosunku do profesorów,
czy podejmujących pracę naukową, konieczność rotacji nie wszyscy przyjmowali z uznaniem
i aprobatą. Wyraźnie inne zasady pracy naukowej wyznawał główny oponent Wrzoska
Stefan Różycki. W tym czasie do Poznania do pracy w Uniwersytecie zgłaszali się ludzie
pracujący
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udokumentowaniem swej działalności, a Wrzosek w stosunku do niektórych miał wątpliwości.
Wrzosek w swej wizji kształcenia lekarzy zwracał uwagę nie tylko na wiedze fachową, ale na
wychowanie, rozwój duchowy i społeczny. Różycki pojawił się w Poznaniu w 1922 r.
przechodząc ze Lwowa, gdzie wrócił z Poznania prof. Józef A. Markowski. Ten ostatni dał
podwaliny pod muzeum anatomiczne i widział Różyckiego jako osobę, które to muzeum
ukształtuje. Różycki (1886-1953) studiował w latach 1907-1913 w Dorpacie, zwracając na
siebie uwagę światowej sławy anatoma prof. Augusta Raubera. Od 1916 r. rozpoczął pracę u
prof. E. Lotha, u którego doktoryzował się w 1922 r. na podstawie pracy: „Zagadnienie
mięśnia mostowego”. Przyjście do Poznania i objęcie kierownictwa zakładu wymagało
habilitacji. Wrzosek,

choć zamiar ten przyjął niezbyt chętnie, pomógł w jego realizacji

Różyckiemu. Praca habilitacyjna jako odrębna monografia

pt. „Morfologia układu

mięśniowego szympansa” nawiązywała do problematyki Lotha. Następnie jeszcze w tym
samym 1922 r. Różycki uzyskał nominację na profesora zwyczajnego. Fakt ten spotkał się z
dezaprobatą Wrzoska, który pisał „miejsce po prof. Markowskim zajął młody człowiek będący
zarówno pod względem naukowym, jak i nauczycielskim, tabula rasa”. Różycki okazał się
doskonałym dydaktykiem i organizatorem muzeum. Prof. Stefan Flieger (chirurg szczękowy)
wspominając swe studia (2001) pisał: „wykładów Różyckiego słuchaliśmy z podziwem, bo
wykładał niezwykle jasno, pięknie rysując kolorowo na tablicy topograficzne przekroje. Z

wszystko wiedzącym preparatorem Wlizłą stanowił parę pełną oryginalności.” U Różyckiego
pracował K. Stojanowski jako antropolog. Dzieliły ich odmienne poglądy i przekonania, co
doprowadziło zapewne do odejścia Stojanowskiego z katedry Anatomii. Barwnie wspominają
Różyckiego jego byli studenci. Od swych asystentów wymagał on głównie preparowania na
potrzeby muzeum, mało przykładając uwagi do publikowania prac naukowych. To też na
preparatach i towarzyszących im rycinach widniały nazwiska ich twórców. Jednak przy takim
podejściu do działalności naukowej jego dorobek był wcale pokaźny – docenci, profesorowie:
Leokadia Młynarczyk, Józef Kołaczkowski, Zdzisław Kołaczkowski, Roman Rafiński,
Mieczysław Stelmasiak (działający w Lublinie), Tadeusz Wasilewski (działający w Łodzi). Po
wojnie Stefan Różycki opisał zbrodniczą działalność prof. H. Vossa w okupowanym
Poznaniu, a swe refleksje ogólne zawarł w artykule pt. „Przyszłość człowieka” – Nowiny
Lekarskie 1945. Pisał tam m.in. „współczesny homo sapiens nie jest ani mądry, ani też w
pełni rozsądny. Jest on raczej tylko semisapiens, tj. mądry niezupełnie i z całą pewnością
sanguinolentus, tj. krwawy. Godny konkurent swych odległych kuzynów. Można się
spodziewać, że mózgowie człowieka będzie się rozwijać i po upływie wielu lat wytworzy się
trzeci gatunek człowieka: homo sapiens conscius et bonus – człowiek mądry serdeczny i
dobry”. Różycki nie umiał jednak pozbyć się urazów w stosunku do Wrzoska, choć nie miał
ich do antropologii, którą popierał tak w działaniach naukowych, jak i w organizowaniu
muzeum. Na Wydziale lekarskim był zatem głównym oponentem Wrzoska. Przez całe swe
życie naukowe tworzył muzeum, opublikował tylko 23 prace i podręczniki: 1 – Anatomia
mózgowia i rdzenia kręgowego (1946) oraz 2 - Compendium i Repetytorium anatomii
człowieka (1949). Konflikt Różyckiego z Wrzoskiem nie był korzystny dla antropologii.
Wrzosek przyznawał „z pewnością wina dyskryminacji leżała nie tylko po stronie opozycji,
lecz i po mojej. Po prostu nie dobraliśmy się”.
Adam Wrzosek cieszył się cały czas dużym uznaniem i szacunkiem. Prof. Roman Meissner
(2007) pisał: „Jednym z najwybitniejszych ówczesnych wychowawców młodzieży medycznej,
zachęcający do pracy naukowej był w Uniwersytecie Poznańskim prof. Adam Wrzosek
(1875-1965). Co roku ogłaszał dla studentów ostatnich lat konkurs na pracę naukową z
dyscyplin, które wykładał, udostępniając swe zbiory biblioteczne”. Prof. Wiktor Tomaszewski
(2007) w książce „Wspomnienia z lat dawnych” pisał: „na jego wykładach sala była zawsze
pełna. Do tego przyczyniali się w niemałym stopniu studenci z innych wydziałów, zapraszani
przez swych kolegów medyków. W zaczarowany świat nauk lekarskich wprowadzały nas
m.in. takie zagadnienia jak dziedziczność, mendelizm, grupy krwi, zasady żywienia”.
Tomaszewski pisał o wyjątkowym podejściu Wrzoska do młodzieży. „Zwracał się do nas
przez „Panie Kolego”, co nas pierwszolatków napawało dumą. Był bardzo przystępny i
przyjacielsko

nastawiony.
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zainteresowanie i zadawali pytania. Tak się złożyło, że moje kontakty z profesorem na

pierwszym roku przemieniły się w prace w jego Zakładzie ... były to kontakty trwające prawie
do końca jego życia.” Tomaszewski pisał „antropologię prowadził doc. dr Ćwirko-Godycki mój
późniejszy przyjaciel. W tym czasie zakład prof. Wrzoska prowadził w Szkołach poznańskich
badania antropometryczne dzieci. Będąc na piątym roku prowadziłem te badania razem z
młodszym ode mnie o trzy lata studentem Olechem Szczepski, późniejszym profesorem
pediatrii. Tomaszewskiego fascynowały też badania grobów ciałopalnych z Lasek w trakcie
których „od czasu do czasu” robiło się ciekawe odkrycia.”
Wrzosek co roku ogłaszał dla medyków z ostatnich lat studiów konkurs na pracę naukową z
dyscyplin, które wykładał. Tomaszewski za swe badania antropometryczne wyróżniony
został brązowym medalem Karola Marcinkowskiego.
Wspomniany wyżej prof. Flieger pisał „Pełni nabożnej czci, słuchaliśmy wykładów prof.
Adama Wrzoska. Przychodził na wykład ze swoim woźnym, zdejmował płaszcz i ubierał
futrzaną kamizelką, a na łysawą głowę wkładał beret. Wiedzieliśmy, że był on wielce
zasłużony dla organizacji wyższego nauczania w Polsce.” Studiujący po wojnie Flieger pisał
„Światowej sławy antropolog prof. Jan Czekanowski ... z talentem obalał obłędną hitlerowską
teorię o czystości rasy aryjskiej w Środkowej Europie. Bezdyskusyjnie dowodził
absurdalności tego twierdzenia, gdyż przez te ziemie przewalały się różne ludy i hordy
wojowników, którzy często zostawiali potomstwo, a matki nie zawsze chciały i mogły swym
dzieciom wyjaśniać ich pochodzenie w myśl zasady, że tylko „Mater semper certa est.” Prof.
Zygmunt Szmeja (2001) pisał, że „Wrzosek był człowiekiem wielkiej wiedzy i kultury,
kochający młodzież i rozumiejący jej problemy.” W znacznej części wykłady Wrzoska
przebiegały systemem seminaryjnym – studenci referowali zadany uprzednio temat, a
następnie po jego przedstawieniu odbywała się dyskusja. Wrzosek przyjął Z. Szmeję na
studia, przy czym pytając go o jego zamiary na przyszłość powiedział „Panie Kolego, być
może marzy się Panu kariera naukowa i zawodowa, to bardzo dobrze, ale ostrzegam, że
karierę w naszej rzeczywistości robi się w następujący sposób: per protegam, per vaselinam,
per pecuniam, per V (wdzięki kobiece), a na końcu per scientiam”. Wrzosek inspirował
działalność naukową wielu późniejszych profesorów medycyny. Prof. Aleksander Zakrzewski
przypomniał mi o swojej bytności na wykopaliskach na Ostrowie Lednickim i o zamiłowaniu
do historii medycyny. Z antropologią związany był też m.in. prof. Edward Howorka, czy już w
czasie wojny w Warszawie prof. Edmund Chróścielewski. Był on łącznikiem pomiędzy prof.
Wrzoskiem a studentami w okupowanej Warszawie. Gdy w 1952 r. objął kierownictwo
katedry Medycyny Sądowej AM w Poznaniu podjął współpracę z prof. Ćwirko-Godyckim w
zakresie rekonstrukcji wyglądu twarzy na podstawie czaszki. Moje pojawienie się w katedrze
Anatomii zaowocowało współpracą w zakresie identyfikacji materiałów kostnych i badaniami
spopielanych szkieletów. Profesor dążył do utworzenia pracowni antropologicznej, co zostało
zrealizowane już po moim powrocie na UAM.

Prof. Wrzoska wspominało wielu ludzi, przyznając mu priorytet w badaniach z zakresu
antropologii historycznej – badania cmentarzyska ciałopalnego w Laskach pow. Kępno i
szkieletowego na Ostrowie Lednickim. Na grunt poznański wprowadził badania z zakresu
antropologii fizjologicznej, a jego bibliografia antropologii polskiej 1959 uznana została jako
benedyktyńskie opracowanie. W swym dorobku w zakresie kształcenia kadr warto
przypomnieć,
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Prof. Witold Kapuściński (okulista) w 1930 r. w swym pamiętniku pisał „Jest to wybitna
indywidualność, człowiek o bardzo silnej woli, który wie zawsze czego chce i umie osiągnąć
zamierzone cele. Zajmują go czasy przeszłe, to też wykłada historię medycyny podobno
doskonale. Jako jednostka o wybitnym charakterze wywiera decydujący wpływ na wiele
spraw uniwersyteckich”. Wrzosek pisząc o wielkości Jędrzeja Śniadeckiego stwierdzał:
„Miarą wielkości ludzkiej jest osiąganie wyżyn duchowych, niedostępnych dla ludzi
przeciętnych. Ludzie wielcy, ogarniając z tych wyżyn szerokie horyzonty duchowe, oświetlają
jasnym snopem światła mroki nauki ...! Prawdziwa wielkość wytrzymuje próbę czasu. Nie
potrafią jej strącić z zajętej wyżyny ani złośliwe napaści ludzi małodusznych, ani zawiść
płytkich krytyków, ani kunsztowne zabiegi odbrązowiaczy, uzbrojonych w pseudomędrców
szkiełko, przez które doszukują się na postaciach historycznych, choćby najdrobniejszych
plamek, aby je potem niemiłosiernie rozmazywać.”
Po wojnie dystans między prof. Wrzoskiem a Różyckim utrzymywał się. Efektem tego było
zatrudnienie Wrzoska w Zakładzie Antropologii na etacie młodszego asystenta. Interwencje
osób przyjaznych zaowocowały po czterech latach zatrudnieniem na etacie docenta, do
czasu przejścia na emeryturę w 1960 r. Gdy w 1953 r. zmarł prof. Różycki kandydatem na
stanowisko kierownika katedry Anatomii był również prof. M. Ćwirko-Godycki. Ostatecznie
znający historię środowiska poznańskiego prof. Michał Reicher poparł kandydaturę prof.
Józefa Kołaczkowskiego. Sądzę, że Godycki nie dopuściłby do likwidacji

- zniszczenia

muzeum anatomicznego w Poznaniu. Idee Wrzoska żyły i żyją współcześnie w antropologii
poznańskiej. Trzeba jednak zauważyć i to, że idee Różyckiego, kontynuatora kierunku Lotha
w anatomii i antropologii, pod wpływem Ćwirko-Godyckiego, a głównie Zdzisława
Kołaczkowskiego, były kontynuowane do końca XX w. w Poznaniu. Rozwój tych badań miał
miejsce w czasie kiedy kontrowersje między Wrzoskiem a Różyckim zostały już zapomniane.
Czy o poruszanych tu przez mnie faktach warto wiedzieć? Sądzę, że tak, że powinny one
inspirować całe środowisko antropologiczne ku wzajemnej życzliwości, niezależnie od
wyznawanych poglądów, zasad i ideologii. Różnorodność naszą traktujmy jako pozytywne
biologiczne zjawisko, które należy nie tylko tolerować, ale i polubić.

Piśmiennictwo (wybór)
1. Maćkowiak Z., Musielak M., Adam Wrzosek, życie i działalność, Wyd. Poznańskie
2000;
2. Malinowski A., Historia antropologii poznańskiej XX w. Homines hominibus, Zesz.
Nauk. WSPiA w Poznaniu 2008, Nr 1(4), s.33-74;
3. Uroczystość 80-lecia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Fakty AM, Mieś. Inf., grudzień 2000;
4. Księga Pamiątkowa w 80-lecie Uniwersyteckiego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu
(red. R. Meissner), Poznań 2001;
5. 90 lat studiów lekarskich w Poznaniu, Ludzie, Czas, miejsca, (red. A. Obrębowski),
Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010;
6. Tomaszewski W., Wspomnienia z lat dawnych. Publikacja jubileuszowa z okazji 100
– lecia urodzin Wiktora Tomaszewskiego, (red. R. Meissner) Uniw. Med. im. K.
Marcinkowskiego, Poznań 2007.
Andrzej Malinowski

Regionalne działania naukowe na przykładzie Czaplinka

Czaplinek, miejscowość położona na Pojezierzu Drawskim ma wyjątkowe walory
turystyczne, przyrodnicze sprzyjające różnym inicjatywom lokalnym. Często zatem
organizowane tam są studenckie obozy naukowe i szkoleniowe, np. dla specjalistów
wychowania fizycznego. Od lat Czaplinek stał się bazą dla obozów studentów Wychowania
Fizycznego, Politechniki Radomskiej. Pracownicy tej uczelni prowadzili tam badania
auksologiczne dzieci i młodzieży, badania, które powtórzono w 2012 r. W grupie badawczej
uczestniczyli prof. Andrzej Jopkiewicz, dr Stanisław Tuzinek, dr Stanisław Nowak.
Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka wydaje Kurier Czaplinecki – miesięcznik propagujący
m.in. kulturę, naukę. Dużą aktywność wykazuje pod tym względem redaktor Wiesław
Krzywicki oraz właściciel pałacu w Siemczynie pan Bogdan Andziak, przewodniczący
Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Siemczyno jest miejscem licznych spotkań
odbywanych

w

ramach

obchodów

Europejskich

Dni

Dziedzictwa.

Konferencja

zorganizowana w Siemczynie na temat „W trosce o nasze dzieci” miała charakter
historyczno-antropologiczny i była przeznaczona dla nauczycieli, pracowników służby
zdrowia, pracowników kultury. Cykl 7 referatów zapoczątkował historyk Jarosław
Leszczełowski omówieniem linii rodu von der Goltz na przestrzeni wieków – czyli byłych
właścicieli posiadłości. A. Malinowski nawiązał niejako do tego tematu referatem pt.
„Wybrane problemy etniczne współczesnych krajów europejskich w aspekcie antropologii”.
W kolejnym swym wystąpieniu omówił on „Zmienność międzypokoleniową rozwoju
biologicznego człowieka”. Kolejny referent, prof. A. Jopkiewicz omówił „Problemy oceny
auksologicznej uczniów klas młodszych”. Dr Nowak przedstawił referat pt. „Zdrowie i radość
drogowskazem dla szkolnego wychowania fizycznego”. Znany specjalista od korektywy wad
postawy, dr S. Tuzinek zreferował „Właściwości treningu zdrowotnego w zapobieganiu wad
postawy ciała”. Konferencję zakończyło wystąpienie historyka Zbigniewa Januszańca
„Tajemnice codzienności, a historia Czaplinek, Siemczyno”. Konferencji towarzyszyły
wystawy: „malarstwo na jedwabiu” i „Budownictwo szachulcowe na Pomorzu Zachodnim”.
Wszystkie referaty zostaną opublikowane w pracach naukowych i popularnonaukowych,
które będą systematycznie wydawane przez środowisko Czaplinecko-Siemczyńskie. Sądzę,
że dla różnych prowincjonalnych środowisk naszego kraju ,może przykład Czaplinka być
wzorem, a dla środowisk naukowych w Polsce okazją do organizowania z tym środowiskiem
konferencji naukowych w Siemczynie.
Andrzej Malinowski

Refleksje na temat podręcznika akademickiego pt. „Biomedyczne podstawy
kształcenia i wychowania” napisanego przez zespół: Barbara Woynarowska,
Anna

Kowalewska,

Zbigniew

Izdebski,

Krystyna

Komosińska,

Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2010, s.406

Inicjatorem i głównym autorem podręcznika jest prof. Barbara Woynarowska, pediatra,
specjalista medycyny szkolnej, kierownik Zakładu Biologicznych Podstaw Edukacji na
Wydziale

Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Długoletnie

zaangażowanie

koncepcyjne i organizacyjne w opiekę nad uczniami w Polsce, szkoły promujące zdrowie
owocowało dotychczas licznymi książkami, które znalazły w pewnym sensie zwieńczenie w
omawianym podręczniku. Współautorami są dr hab. Zbigniew Izdebski, pedagog i seksuolog
prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, dziekan Wydz. Pedagogiki, socjologii i
Nauk o Zdrowiu, zatrudniony w licznych uczelniach i programach badawczych, w tym
międzynarodowych; dr Krystyna Komosińska, pedagog, pielęgniarka zatrudniona na Wydz.
Pedagogicznym Uniw. Warszawskiego; dr med. Anna Kowalewska zatrudniona na UW,
specjalizująca się z zagadnieniach zachowań ryzykownych dla zdrowia dzieci i młodzieży.
Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków pedagogicznych, dla nauczycieli i
wychowawców, do czego warto jeszcze dodać studia psychologiczne, wychowania
fizycznego, pielęgniarstwo. Książkę podzielono na trzy części: I – Wychowanek, uczeń.
Rozwój,

zdrowie

i

potrzeby

biologiczne

w

różnych

okresach

życia;

II

–

Nauczyciel/wychowawca – ochrona i promocja jego zdrowia; III – Środowisko i organizacja
pracy szkoły.
Po przedmowie, w której B. Woynarowska pyta o przydatność książki dla nauczycieli i
porusza trudności w odbiorze treści z zakresu terminologii takich nauk jak biologia,
medycyna, zdrowie publiczne, seksuologia. Autorzy starali się przy tym o zachowanie
precyzji informacji, które podane są w sposób przejrzysty i przystępny. Przed częścią
pierwszą zamieszczono rozdział pt. Historia kształcenia pedagogów i nauczycieli w zakresie
zagadnień biomedycznych w Polsce. Osobiście cenię historię lecz zabrakło mi tu kilku
postaci zasłużonych dla higieny szkolnej np. L. Zdunkiewicz, Z. Bartkowak, J. Rzepka, J.
Kopczyńska-Sikorska. Dużo więcej uwagi poświęcono „biomedycznym podstawom rozwoju i
wychowania” – przedmiotowi włączonemu do kształcenia pedagogów w latach 70. XX w.
Zajął on miejsce, jak napisano, higieny szkolnej, ale dodam, również anatomii, którą
osobiście wykładałem dla pedagogów w UAM w Poznaniu. Przez jakiś czas specjaliści
higieny szkolnej, w tym dr Zbigniew Bartkowiak zatrudniony na Wydz. Pedagogiki UAM,
wywalczyli 15 godzinny wykład dla wszystkich specjalizacji nauczycielskich. Zamknięty w
ramy przepisów przedmiot spotkał się ze sprzeciwem studentów, co zaowocowało wówczas

jego likwidacją, Ja zaś spodziewając się takiego końca usiłowałem zastąpić to
wprowadzeniem do przedmiotu treści odnoszących się podstaw rozwoju biologicznego.
Zaproponowano mi przedstawienie programu, ale przedmiot już zlikwidowano. Idea
biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania zrodziła się po pierwszej wojnie światowej w
Uniwersytetcie Poznańskim w środowisku pedagogów, związanych z prof. Ludwikiem JaxaBykowskim, pedagogiem, biologiem-antropologiem i prof. Stefanem Błachowskim –
psychologiem. Dzięki nim dr Jan Schwarz odbył studia w Hamburgu i w Berlinie, m.in. pod
kierunkiem Williama Sterna czy Edwarda Sprangera. Schwarz wydał w 1934 r., a następnie
w 1937 r. „Atlas rozwoju fizycznego i psychicznego” do użytku studiujących pedagogikę,
wychowawców, lekarzy szkolnych i higienistów. Atlas składał się z czterech zeszytów.
Zeszyt 1. Dziedziczność i środowisko - zawierał rozdziały: Wpływ i prawa dziedziczności;
Oddziaływania środowiska; Wpływy dziedziczne i środowiskowe w rozwoju bliźniąt; Typy
rasowe jako dziedziczne zespoły cech.
Zeszyt 2. Rozwój fizyczny – zawierał rozdziały: Okresy rozwoju fizycznego; Normy
rozwojowe cech fizycznych; Typologia rozwoju fizycznego; Pomiary cech fizycznych.
Zeszyt 3. Rozwój psychiczny – zawierał rozdziały: System nerwowy ze szczególnym
uwzględnieniem mózgu; Zmysły; Zmęczenie umysłowe; Fazy rozwoju psychicznego oraz
dane statystyczne z okresu dziecięctwa; Inteligencja; Usposobienie.
Zeszyt 4. Anomalie rozwojowe, choroby, zgony: Braki, anomalie i potworności rozwojowe;
Rozwój anormalny przy schorzeniach gruczołów wydzielania wewnętrznego; Choroby dzieci;
Przypadkowe zgodny i pomoc w nagłych wypadkach; Starość i śmierć.
W pisaniu podręcznika Schwarz otrzymywał wsparcie innych antropologów: M. ĆwirkoGodyckiego, K. Stojanowskiego, J. Czekanowskiego. Powojenna koncepcja przedmiotu
„Biomedyczne podstawy rozwoju” wiązała się z działalnością głównie A. Jaczewskiego. On
zarysował koncepcję przedmiotu, którą uzupełnił N. Wolański, redaktor pierwszego
podręcznika (1979). Zasługą Jaczewskiego było zorganizowanie 12 kurso-konferencji dla
wykładowców przedmiotu. Pisany pod jego redakcją później podręcznik, rozwijany w pięciu
wydaniach w latach 1993-2005 miał być przystępnym, przyjaznym dla studentów
opracowaniem. Jednak niektórzy autorzy rozdziałów chyba zbytnio „okrasili” tekst
specjalistyczną terminologią naukową. Woynarowska przechodzi następnie do omówienia
opracowanych dla studentów podręczników auksologii I. Mięsowicz (2001), A. Malinowski
(2004 , 2007 i 2009). Do cyklu tego włączyła też książkę pt. Antropologia dla pedagogów
(2008), napisaną wspólnie przeze mnie z J. Tatarkiewiczem i R.Asienkiewiczem. Osobiście
uważam, że przedmiot „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania” czy kształcenia i
wychowania komasuje zbyt wiele różnych treści, dość sztucznie. Sądzę, że w kształceniu
pedagogów powinny znaleźć się trzy przedmioty biomedyczne, a mianowicie: auksologia
(biologia rozwoju); 2 – promocja zdrowia – wychowanie zdrowotne; 3 – seksuologia.

Sztywno traktowane ramowe programy studiów ograniczają zbytnio treści biomedyczne. To
ograniczenie odnosi się też do studentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i
rekreacji. Proponuje się tam zastąpienie anatomii, antropologii i fizjologii przedmiotem
„Biomedyczne podstawy rozwoju”. Termin ten jest bowiem przedmiotowo pojemny, ale któż
będzie go kompetentnie wykładał ? Te refleksje i uwagi poczyniłem w nawiązaniu do historii
kształcenia pedagogów w Polsce.
Część pierwszą rozpoczyna rozdział - Rozwój biologiczny człowieka, z bardzo zwięzłym
opisem etapów, okresów i faz rozwoju, z analizą zmian rozwojowych, z omówieniem
czynników rozwoju i zwięzłą oceną metod oceny rozwoju. Omówiono najczęstsze zaburzenia
rozwoju, rozwój motoryczny, wpływ aktywności fizycznej, żywienia. Rozwój seksualny
autorstwa Izdebskiego omawia seksualność w ontogenezie, biologiczne, psychiczne i
społeczno-kulturowe

uwarunkowania

rozwoju

seksualnego.

Podjęto

też

problem

ryzykownych zaburzeń seksualnych.
W drugim rozdziale A. Kowalewskiej omówiono wybrane układy i funkcje organizmu
człowieka, ważne z punktu widzenia procesów uczenia się, a więc: układ nerwowy, w tym
zmiany w ontogenezie, narządy zmysłów – wzrok i słuch, pamięć i uczenie się, fizjologiczne
podłoże emocji, mechanizmy reakcji stresowej. Omówiono potrzeby biologiczne człowieka i
sposoby ich zaspokojenia, w tym zasady racjonalnego żywienia. O aktywności fizycznej i jej
zmianach w ontogenezie napisała Wojanrowska, a rytm pracy i odpoczynku Komosińska i
Woynarowska. Odniesiono się tu do rytmów biologicznych. Ochronę przed szkodliwymi
czynnikami środowiska opisała Woynarowska z Kowalewską.
Rozdział „Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży” Woynarowskiej,
omawia związki między zdrowiem a edukacja. W części drugiej – Nauczyciel/wychowawca –
ochrona i promocja jego zdrowia – Woynaroskwiej, po raz pierwszy podręcznikowo poddano
analizie, tę liczbowo pokaźną grupę zawodową w Polsce. Opis rozpoczyna się
demograficzną charakterystyka tej grupy. Spora liczba nauczycieli mimo wczesnego wieku
emerytalnego przekroczyła wiek 70 lat, a najstarszy czynny zawodowo nauczyciel liczy 89
lat. Są to optymistyczne stwierdzenia, bowiem retardacja procesów starzenia o ok. 10 lat w
XX w. wymaga, nie skracania, lecz w niektórych zawodach, przedłużenia wieku aktywności
zawodowej. Wysokie wymagania społeczne stawiane nauczycielom stoją w wyraźnej
sprzeczności ze statusem ekonomicznym, niestety nadal niskim. Wpływa na ten proces
zmieniająca się ranga ważności przedmiotów, kryteria ocen ucznia i nauczyciela, bark
zaufania co do kompetencji, napięcie wobec dyscypliny szkolnej, patologii społecznej,
częstej wśród młodzieży. Częste są w tej grupie choroby narządu głosu, słuchu, infekcje,
dolegliwości związane z pozycją siedzącą w pracy (kręgosłup), nerwice. Dość częste są
objawy „wypalenia zawodowego”, co zwłaszcza odnosi się do kobiet. Znacząca jest rola
nauki o nauczycielu – pedeutologii, badań z zakresu higieny tego zawodu, czy promocji

zdrowia. W części trzeciej Woynarowska opisuje środowisko i organizację pracy w szkole.
Sporo jest tu elementów higieny szkolnej i ergonomii. Uważny czytelnik dostrzeże nowe
normy odnoszące się do mebli, krzeseł, stołów opracowanych przez antropologa
zatrudnionego w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego prof. E. Nowak. Dalszym novum
podręcznika jest rozdział omawiający aspekty zdrowotne organizacji pracy i życia w szkole –
lekcje, przerwy, żywienie szkolne, warunki dla organizacji aktywności fizycznej w szkole.
Treści podręcznika kończy rozdział poświęcony szkole promującej zdrowie, która od 1992 r.
lansuje prof. Woynarowska. Omówiono także szkoły w Europie, gdzie ma miejsce
całościowe widzenie i podejście do problemów zdrowia ucznia w szkole.
Odbiór książki przez recenzenta jest satysfakcjonujący. Problemy prezentowane są w
sposób oryginalny i interesujący. Wykładowcy powinni polecać ten podręcznik dla wyboru
treści do zapamiętania i tych do przeczytania, dla budowania całościowego wiedzy i
całościowego widzenia problemu.
Nie ukrywam jednak tego, że podręcznik moim zdaniem nie zastąpi potrzeby poszerzania
studiów pedagogicznych w kierunku wyodrębniania w nich przedmiotów – auksologia,
promocja zdrowia, seksuologia, lub w kierunku wyodrębnienia zajęć seminaryjnych z tego
zakresu.
Andrzej Malinowski

WIAD OM OŚ CI Z ODD ZIAŁÓW
Poznań
Działalność Oddziału Poznańskiego PTA
W czerwcu br. zakończyliśmy cykl otwartych seminarium z pt.: „Nowe obszary badawcze w
antropologii fizycznej”, w ramach których członkowie poznańskiego oddziału PTA wysłuchali
trzech referatów:
1) „Znaczenie sygnałów biologicznych w doborze partnerskim u człowieka”, który wygłosił dr
Krzysztof Kościński z Zakładu Ekologii Populacyjnej Człowieka, Instytutu Antropologii UAM w
Poznaniu,
2) „Skanowanie trójwymiarowe w badaniach antropologicznych - nowe techniki badawcze”
dr Oskar Nowak z Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytutu Antropologii UAM w
Poznaniu,
3) „Analiza zmienności genetycznej jako źródło danych antropologicznych” dr Marcina
Woźniaka z Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej, Collegium Medicium UMK w
Bydgoszczy.
Zakończony przed wakacjami cykl seminariów spotkał się z bardzo dobrym odbiorem i
pochlebnymi opiniami wśród członków poznańskiego oddziału PTA oraz jego sympatyków.
Zaproponowana nowa formuła spotkań seminaryjnych zdała egzamin. W styczniu
2013r. poznański oddział PTA planuje rozpoczęcie kolejnego cyklu. Będziemy szczegółowo
informować o terminach tych seminariów w dotychczasowy sposób. Już dziś serdecznie
zapraszamy.
Anna Demuth

Informacje z Zakładu Antropologii UMK w Toruniu

Informujemy, że w związku z reorganizacją wydziału zmieniły się nasze dane adresowe.
Prosimy o dokonanie uaktualnienia w swoich adresownikach i bazach danych.
Aktualny adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Zakład Antropologii
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. 56 6114-466

Ważniejsze publikacje naukowe pracowników Zakładu Antropologii UMK w Toruniu,
które ukazały się w 2012 roku:
W. Buchwald, B. Grubska, 2012, A complex evolution of the asymetry of dermatoglyphs.
Homo – Journal of Comparative Human Biology, 63: 385-395.
T. Kozłowski, H. W. Witas, 2012, Metabolic and endocrine diseases. (w:) A Companion to
Paleopathology, red. A. Grauer, Blackwell Companions to Anthropology, Wiley-Blackewll, str.
401-419. (ISBN 978-1-4443-3425-8)
T. Kozłowski, 2012, History Paleopathology in Poland. (w:) The Global History of
Paleopathology. Pioneers and Prospects, red. J. Buikstra i C. Roberts, Oxford University
Press, str. 490-502. (ISBN 978-0-19-538980-7)
T. Kozłowski, 2012, Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu
Nadwiślańskim (X-XIII wiek). Studium antropologiczne. Mons Sancti Laurentii, t. 7,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 1-391. (ISBN 978-83231-2778-9).
Wspólna publikacja z zespołem Zakładu Antropologii UJ w Krakowie:
M. Kępa, T. Kozłowski, K. Szostek, A. Drozd, S. Walas, H. Mrowiec, B. Stepańczak, H.
Głab, M. Grupa, 2012, Analysis of mercury levels in historical bone material from syphilitic
subjects: pilot studies (short report). Anthropologischer Anzeiger, 69 (3): 367-377.

Udział pracowników Zakładu Antropologii UMK w Toruniu w projektach badawczych
(grantach) finansowanych ze środków MNiSW w roku 2012.
Dziecko i jego rozwój biologiczny oraz uwarunkowania stanu zdrowia w populacjach ludzkich
z okresu średniowiecza oraz czasów nowożytnych (grant MNiSW N N303822140, kierownik
dr T. Kozłowski, główny wykonawca mgr M. Krajewska, Zakład Antropologii UMK w Toruniu).
Rozwój przestrzenny Torunia do początku XIX wieku (z uwzględnieniem środowiska
naturalnego i osadnictwa przedlokacyjnego (grant MNiSW 2231BH03201140, kierownik prof.
dr hab. K. Mikulski, Instytut Historii UMK w Toruniu, główny wykonawca dr T. Kozłowski,
Zakład Antropologii UMK w Toruniu).
Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI – XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej (grant MNiSW 12 H 11 0044 80,
kierownik dr hab. Anna Drążkowska, prof. UMK, Instytut Archeologii UMK w Toruniu,
wykonawca dr T. Kozłowski, Zakład Antropologii UMK w Toruniu).
Tomasz Kozłowski

Wrocław
Działalność Oddziału Wrocławskiego PTA

Z

prawdziwą

radością

pragniemy poinformować, iż 26 listopada 2012 roku

uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
dr Anna Lipowicz z Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu

uzyskała stopień

doktora habilitowanego.

Wizyta Profesora Lawrence’a Schella we Wrocławiu
W dniach 6-15 października 2012 roku w ramach program Visiting Professor finansowanego z
funduszu Kapitał Ludzki 2012 gościem Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego był
wybitny antropolog Profesor Lawrence Schell z Department of Anthropology oraz Department of
Epidemiology and Biostatistics State University of New York at Albany, USA.
Profesor Schell jest światowym autorytetem w dziedzinie auksologii, zajmującym się w licznych
projektach

badawczych

m.in.

wpływem

zanieczyszczeń

środowiska

oraz

niedoborów

żywieniowych na rozwój pre- i postnatalny człowieka oraz wpływem urbanizacji na zdrowie i
kondycję biologiczną. Prof. Lawrence Schell jest również dyrektorem Center of the Elimination of
Minority Heath Disparities (CEMHD), którego celem jest wieloaspektowa działalność zmierzająca
do likwidacji różnic w stanie zdrowia między grupami społecznymi oraz etnicznymi w USA. W
ramach działalności CEMHD, prof. Schell realizuje wieloletni projekt badawczy dotyczący stanu
zdrowia Indian z grupy Akwesasne Mohawk Nation, zamieszkujących przygraniczny region USA
oraz Kanady. Projekt ten obejmuje ocenę odległych skutków skażenia wody i gleby metalami

ciężkimi oraz PCB (polichlorowane bifenyle), powstałych w latach 70-tych XX wieku w rejonie
Akwesasne, w epidemiologii chorób układu immunologicznego i nerwowego u dzieci.
Profesor Lawrence Schell zaprezentował interesujący cykl wykładów i seminariów cieszący się
dużym zainteresowaniem zarówno wśród kadry akademickiej, jak również studentów wrocławskich
uczelni wyższych.
We wtorek 9 października br. prof. Schell wygłosił referat zatytułowany What does physical growth
mean? Growth as an adaptation vs growth as an index of health.

Fot. 1. Profesor Lawrence Schell w trakcie wykładu

W środę 10 października 2012 roku prof. Schell uświetnił swoją obecnością posiedzenie członków
oddziału wrocławskiego PTA prezentując wykład Evidence of endocrine disruption: pollution and
human biology. Po niezwykle ciekawym i porywającym spotkaniu uczestnicy posiedzenia
kontynuowali dyskusję naukową w pięknych i nastrojowych wnętrzach Salonu Śląskiego,
przeplatając ją opowieściami o zwyczajach i tradycjach kulinarnych w różnych częściach Polski.

Fot. 2. Uczestnicy spotkania oddziału wrocławskiego PTA

Fot. 3. Uczestnicy spotkania we wnętrzach Salonu Śląskiego

11 października prof. Lawrence Schell zaprezentował kolejny wykład zatytułowany Challenges of
urbanism to human health and child growth: past and prezent, natomiast w poniedziałek 15
października odbył się wykład, podczas którego prof. Schell przedstawił ostatni w trakcie tego
pobytu we Wrocławiu referat: A new paradigm for research in human biology: working with
communities for their benefit and better science.

Fot. 4. Profesor Lawrence Schell w trakcie prezentacji ostatniego wykładu

Poza sferą naukową profesor Lawrence Schell był świetnie przygotowany do wędrówek po
Wrocławiu i okolicach wykazując żywe zainteresowanie historią miasta, kraju czy też degustując
specjały tradycyjnej polskiej kuchni. Okazało się również, że jest entuzjastą motoryzacji. W trakcie
wizyty w Muzeum Motoryzacji w Topaczu wyjątkową uwagą obdarzył stare modele motocykli.

Fot. 5. Profesor Lawrence Schell w Muzeum Motoryzacji w Topaczu

Fot. 6. Stare modele samochodów były również atrakcyjne…

Fot. 7. …ale motocykle ponad wszystko

Bardzo serdecznie dziękujemy Profesorowi Schellowi za wizytę we Wrocławiu, wygłoszenie cyklu
niezwykle interesujących wykładów oraz inspirujące dyskusje i wskazówki badawcze na
przyszłość!
Dnia 15 października 2012 roku w budynku Collegium Anthropologicum Uniwersytetu
Wrocławskiego odbyło się seminarium Komitetu Antropologii PAN, podczas którego profesor
Joachim Cieślik z Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Antropologii Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu wygłosił referat zatytułowany Metodologiczne aspekty badań w biologii
człowieka. Wyjaśnianie strategii adaptacyjnej człowieka metodami genetyki ilościowej.
Wyjątkowa charyzma prelegenta, rozmach oraz energia, z jaką przedstawił on słuchaczom
zagadnienia genetyki ilościowej wzbudziły entuzjazm i duże zainteresowanie wśród wszystkich
uczestników seminarium.
W środę 12 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie członków oddziału, podczas którego dr
hab. prof. nadzw. Halina Kołodziej z Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
wygłosiła referat zatytułowany: „Na zawsze młodzi? Antropolog jako poszukiwacz eliksiru
młodości”.
Monika Krzyżanowska

AWF Wrocław
Uzyskane stopnie naukowe
Z radością informujemy, że w dniu 15 listopada 2012 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego
AWF we Wrocławiu odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Jadwigi Pietraszewskiej − członka
wrocławskiego Oddziału PTA i pracownika Zakładu Antropologii Fizycznej tej Uczelni. Monografia
habilitacyjna zatytułowana „Zmienność rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik
możliwości funkcjonalnych dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat. Wyniki wrocławskich badań
longitudinalnych wiejskich populacji” jest pozycją ukazującą efekty badań nad wzajemnymi
zależnościami występującymi między rozwojem podłoża strukturalnego a cechami funkcjonalnymi
u dzieci i młodzieży. Dr hab. Jadwiga Pietraszewska uzyskała jednogłośne poparcie członków
Rady Wydziału.
Anna Burdukiewicz

Serdecznie gratulujemy Paniom dr hab. Annie Lipowicz oraz
dr hab. Jadwidze Pietraszewskiej uzyskania stopnia doktora
habilitowanego i życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz
pomyślności w życiu osobistym.
Koleżanki i Koledzy
z Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Szczecin
Działalność Oddziału Szczecińskiego PTA
W dniu 9.12.2011 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Ogólne Zebranie Oddziału
szczecińskiego

PTA. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowy

Zarząd, w skład którego weszły następujące osoby:
Przewodniczący: dr n med. Iwona Teul
Sekretarz: prof. dr hab. n med. Lilianna Wdowiak
Skarbnik: dr Ewa Rębacz
Członkowie naszego Oddziału są pracownikami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
i Uniwersytetu Szczecińskiego, a od miesiąca dołączyło do nas dwóch kolejnych członków
z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Spotkania naukowe
W ostatnim czasie odbyły się 4 posiedzenia członków oddziału, podczas których
przedstawiono następujące referaty:
- dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk, prof. PUM – „Wspomnienie poświęcone ś. p. prof. dr
hab. n. med. Tadeuszowi Marcinkowskiemu”
- dr n. med. Andrzej Ossowski „Uwagi dotyczące badań stanowisk szkieletowych ofiar II
Wojny Światowej,”
- mgr Maciej Mularczyk „Wskaźnik długości palców (2D:4D) u muzyków oraz członków
polskiej MENSy”.
- dr n med. Iwona Teul, „Rola i znaczenie antropologa w pracach ekshumacyjnych sprawozdanie z udziału w pracach archeologiczno-antropologicznych na Ukrainie”.
- dr Ewa Rębacz "Pojęcie czasu w Afryce Wschodniej".
Odsłonięcie pomnika Profesora Jana Czekanowskiego
19 maja br. w parku im. gen. Władysława Andersa odbyło się odsłonięcie pomnika wybitnego
polskiego afrykanisty Profesora Jana Czekanowskiego, który w Szczecinie wielokrotnie
odwiedzał swoich przyjaciół, tu także zmarł. Profesor był antropologiem, etnografem i
pomysłodawcą zastosowania statystyki matematycznej w antropologii. Przez odsłonięcie
pomnika upamiętniono również fakt, że 50 lat temu ze Szczecina do Afryki wyruszyła
wyprawa naukowa, dzięki której Szczecin ma jedną z najlepszych afrykańskich kolekcji
muzealnych w Polsce. Pomnik przedstawia profesora Czekanowskiego naturalnych
rozmiarów, siedzącego na skrzyni podróżnej. Rzeźbę wykonał afrykański artysta Yossoufa

Toure z Burkina Faso, a ufundowały ją Uniwersytet Szczeciński, Urząd Miasta Szczecina,
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Stowarzyszenie Afryka Nowaka oraz osoby prywatne.

Działalność studenckiego Koła Naukowego
Studenci z Koła Naukowego antropologii klinicznej działającego przy Katedrze i Zakładzie
Anatomii Prawidłowej i Klinicznej po raz drugi uczestniczyli w Ogólnopolskiej Studenckiej
Konferencji Antropologicznej pt. „Odkryć to co zakryte – biologia i kultura człowieka”
organizowanej przez Zakład Antropologii UŁ. Jedna z przygotowanych przez studentkę koła
praca pt.

„Badanie

biomechanicznych

obciążeń

stawu

skroniowo-żuchwowego

na

przykładzie wybranych czaszek wczesnośredniowiecznych” została nagrodzona II miejscem.
Instytut Pamięci Narodowej oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie powołały
Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów a Nasz kolega dr Andrzej Ossowski został
Koordynatorem projektu PBGOT z ramienia PUM.

W ramach tego projektu IPN podjął

działania m.in. na terenie Cmentarza Powązkowskiego w kwaterze „Ł”. Oprócz metod
identyfikacji

ofiar,

np.

na

podstawie

przedmiotów

kultury

materialnej

i

badań

antropologicznych, wykonuje identyfikację genetyczną ofiar. Polska Baza Genetyczna Ofiar
Totalitaryzmów to pierwsza tego typu, tak kompleksowa, baza w Europie.
22–23 listopada 2012 w Zakładzie Medycyny Sadowej PUM odbyło się IV Seminarium
Genetyków Sądowych na które zaproszeni zostali członkowie naszego Oddziału.

dr Iwona Teul współpracuje z Radą Pamięci i Walk Męczeństwa i w sierpniu 2011 roku
uczestniczyła w pracach ekshumacyjnych na Wołyniu, a w maju 2012 we Lwowie w pracach
ekshumacyjnych Marszałka Konstantego Wolnego.
Publikacje członków Oddziału
Jarosław Piątek, Andrzej Ossowski, Mirosław Parafiniuk, Aleksandra Pudło et al. Ychromosomal haplotypes for the AmpFlSTR Yfiler PCR amplification kit in a population
sample of Bedouins residing in the area of the Fourth Nile Cataract. Forensic Sci. Int. Genet.
2012,vol. 6, nr 6, s. 176-e177.
Violetta Dziedziejko, Mateusz Kurzawski, Krzysztof Safranow, Andrzej Ossowski, Jarosław
Piątek, Mirosław Parafiniuk et al. CAG repeat polymorphism in the androgen receptor gene
in women with rheumatoid arthritis. J. Rheumatol. 2012, vol. 39, nr 1, s. 10-17.
Agnieszka

Kempińska-Podhorodecka,

Oktawian

M.

Knap,

Arleta

Drozd,

Mariusz

Kaczmarczyk, Mirosław Parafiniuk et al. Analysis for genotyping Duffy blood group in
inhabitants of Sudan, the Fourth Cataract of the Nile. Malar. J. 2012, vol. 11, 15, 8.
Edyta Dzięciołowska-Baran, Iwona Teul-Świniarska, Aleksandra Gawlikowska-Sroka et al.
Rhinitis as a cause of respiratory disorders during pregnancy. Adv. Exp. Med. Biol.2012, vol.
755, s. 213-220.
Sylwia Baran, Iwona Teul-Świniarska, Edyta Dzięciołowska-Baran, Jacek Lorkowski, et al.
Mental health of Polish students and the occurrence of respiratory tract infections. Adv. Exp.
Med. Biol. 2012, vol. 755, s. 275-281.
Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Edyta Dzięciołowska-Baran, Jacek Szczurowski, Iwona
Teul, et al. Cigarette smoking among students and the influence of legal regulations on
passive smoking. Adv. Exp. Med. Biol. 2012,vol. 755, s. 189-194.
Iwona Teul

Z życzeniami Zdrowych Spokojnych i Rodzinnych Świąt oraz pomyślności
i sukcesów w 2013 Nowym Roku dla wszystkich członków Oddziału PTA
W imieniu Oddziału Szczecińskiego życzy
Przewodnicząca dr n med. Iwona Teul

Łódź
Działalność Oddziału Łódzkiego PTA
W dniu 29 listopada 2012 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyła się konferencja
naukowa

podsumowująca

dwuletni

(2011-2012)

projekt

naukowo-badawczy

„Ukierunkowanie specjalistycznej opieki medycznej nad dzieckiem otyłym – ocena
społecznych dystansów w odniesieniu do nadmiarów i niedoborów masy ciała u dzieci i
młodzieży łódzkiej w okresie ostatniego 25-lecia” Projekt był realizowany przez Katedrę
Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego (kierownik – dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. nadzw.
UŁ, wykonawcy: dr Iwona Rosset, dr Aneta Sitek) we współpracy z Katedrą Biofizyki
Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładem
Biofizyki, Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi.
W ramach realizacji projektu uzupełniono wyposażenie laboratorium auksologii molekularnej
Katedry Antropologii UŁ, wzbogacając je o niezbędny system do rejestracji obrazów blotów i
żeli wraz z oprogramowaniem do analizy jakościowej i ilościowej (Molecular Imager GelDoc
XR+ system with ImageLab software) – sfinansowany z środków grantu Prezydenta Miasta
Łodzi.
W połowie grudnia 2012 roku ukaże się monografia podsumowująca wyniki badań, w której
znajdą Państwo wygłoszone podczas konferencji referaty.
W dniu 16 października br. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ odbyła się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kurek nt.: „Zmienność parametrów szkliwa
prenatalnego, postnatalnego i linii neonatalnej zębów mlecznych człowieka”. Promotorem
pracy była dr hab. Elżbieta Żądzińska prof. nadzw. UŁ.

Nowe publikacje:
Lorkiewicz W., 2012, Skeletal trauma and violence among the early farmers of the North
European Plain: evidence from Neolithic settlements of the Lengyel Culture in Kuyavia,
north-central Poland, [in] Sticks, stones and broken bones. Neolithic violence in a European
Perspective (eds.) R. Schulting, L. Fibiger (2012), Oxford University Press, Oxford, UK.
Lorkiewicz W., 2011, Unusual burial from an Early Neolithic site of the Lengyel Culture in
central Poland: punishment, violence or mortuary behavior? Int J Osteoarch 21: 428-434.

Sitek A., Fijałkowska M., Żądzińska E., Antoszewski B., 2012, Biometric Characteristics of
the Pelvis in Female-to-MaleTranssexuals, Arch Sex Behav doi: 10.1007/s10508-012-99894.
Żądzińska E., Nieczuja–Dwojacka J., Borowska-Strugińska B., 2012, Primary tooth
emergence in Polish children: timing, sequence and the relation between morphological and
dental maturity in males and females, Anthrop Anz - J Biol Clinic Anthrop, (fast track article),
doi: 10.1127/0003-5548/2012/0235.
Beata Borowska-Strugińska

WARTO PRZECZYTAĆ

Health and Well-Being in Adolescence

praca zbiorowa pod redakcją Marii Kaczmarek
Part I Physical Health and Subjective Well-Being s.356
Part II Media s.132
2011 Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe ISBN 978-83-62662-67-8
Publikację można otrzymać od autorów (makac@amu.edu.pl)
jest również dostępna w wersji elektronicznej pod adresem
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/simple-search?query=health+and+well+being+in+adolescence&submit

W monografii prezentujemy wyniki badań wykonanych w ramach wielodyscyplinarnego projektu
badawczego pt. „At the doorstep to adulthood: adolescent health and quality of life in a variety of
socio-economic backgrounds ADPOLNOR”, realizowanego w latach 2008-2011. Celem projektu
była wieloaspektowa ocena stanu zdrowia i jakości życia młodych ludzi w zależności od statusu
społeczno-ekonomicznego rodzin w których się wychowują oraz własnych zachowań związanych
ze zdrowiem. Zbadaliśmy prawie 5000 chłopców i dziewcząt w wieku 10-18 lat, mieszkańców
Poznania i Wielkopolski. Badania zostały wykonane przez antropologów, lekarzy rodzinnych,
pediatrów i lekarzy różnych specjalności, badaczy kultury fizycznej, socjologa i socjolingwistów.
Projekt został zrealizowany przez konsorcjum obejmujące Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (promotor projektu), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
oraz Universitetet i Agder w Kristiansand w Norwegii, przy wsparciu finansowym ze środków na
badania naukowe 2004-2009 oraz poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.

Wyniki badań socjologicznych i socjolingwistycznych, opublikowane w tomie drugim pt. „Media”,
nie będą tutaj omówione; zainteresowanych odsyłamy do repozytorium AMUR.
Treści zawarte w tomie pierwszym rozdzielono do czterech części:
1. Health and Environment, w której przedstawiliśmy szczegółową charakterystykę przyrodniczych
i społecznych warunków życia w regionie; w oparciu o tę charakterystykę wyznaczyliśmy kategorię
zdrowia zależną od środowiska życia (environmental health).
2. Physical Growth and Fitness, w której opisaliśmy stan rozwoju fizycznego chłopców i dziewcząt
oraz poziom ich sprawności fizycznej ocenionej w oparciu o testy Eurofit.
3. Quality of Life ukazująca dobrostan psychiczny chłopców i dziewcząt w okresie adolescencji.
4. Health Problems and Chronic Conditions, w której scharakteryzowaliśmy przewlekłe
schorzenia, stopień niesprawności fizycznej oraz potrzeby zdrowotne chłopców i dziewcząt
w okresie adolescencji.
W
w

monografii

zaproponowaliśmy

nowe

ujęcia

metodologiczne

możliwe

do

stosowania

transdcysycplinarnych badaniach stanu rozwoju fizycznego, zdrowia i jakości życia

adolescentów, w tym model biokulturowy do wyjaśniania interakcji czynników biologicznych,
środowiska przyrodniczego oraz społecznie i kulturowo determinowanych zachowań związanych
ze zdrowiem, definiowanych jako styl życia adolescentów.
Przedstawiliśmy

kompletną

charakterystykę

zmiennych

środowiskowych

województwa

wielkopolskiego warunkujących stan biologiczny/zdrowie mieszkańców a przydatną w analizach
auksologicznych i epidemiologicznych.
Pokazaliśmy mechanizm przełączenia środowiskowego (environmental switch) w strukturze
czynników modyfikujących rozwój fizyczny chłopców i dziewcząt w okresie pokwitania i dorastania:
pierwszoplanową rolę odgrywa styl życia młodych ludzi a nie status społeczno-ekonomiczny
rodziny. To twierdzenie, jak sądzimy, zmienia dotychczasowe myślenie o adolescentach i otwiera
nowe pole badań w auksologii epidemiologicznej.
Opracowaliśmy siatki centylowe do oceny: ciśnienia tętniczego chłopców i dziewcząt w wieku
10-18 lat w zależności od wartości BMI (wysokie BMI jest czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby
nadciśnieniowej); poszczególnych elementów sprawności fizycznej i stanu rozwoju fizycznego oraz
zmienności składu ciała z wiekiem. Wyznaczyliśmy wartości referencyjne dla składu ciała
chłopców i dziewcząt w wieku 10-18 lat, które oprócz wartości poznawczej, mogą mieć
zastosowanie w medycynie wieku rozwojowego.
Wykreśliliśmy profil zdrowotny i zakres potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży w regionie,
przydatny w przygotowaniu specjalistycznych programów promocji i ochrony zdrowia.
W sposób kompleksowy przedstawiliśmy psychospołeczne aspekty jakości życia adolescentów
przy wykorzystaniu precyzyjnego instrumentu do badania zadowolenia z życia i postrzegania
własnego ciała (body image) oraz wielowymiarowych metod

statystycznych do oszacowania

wzajemnych sprzężeń między czynnikami społecznymi, kulturowo warunkowanym stylem życia
a jakością życia.
Zaprezentowaliśmy wyniki pierwszych w Polsce badań epidemiologicznych nosicielstwa wirusów
z grupy herpes, które oprócz wartości poznawczych mogą być wykorzystane w praktyce
w podejmowaniu decyzji o szczepieniach ochronnych.
Wykazaliśmy związek między polimorfizmem rejonu regulatorowego genu IGF-1 a zwiększoną
podatnością do chorób układu sercowo-naczyniowego wśród chłopców i dziewcząt w okresie
adolescencji.
Obok ważnego poznawczo zagadnienia rozwoju fizycznego, zdrowia i jakości życia chłopców
i dziewcząt w okresie adolescencji, wyniki naszych badań mogą mieć praktyczne zastosowanie
w medycynie wieku rozwojowego, mogą stanowić naukową podstawę polityki zdrowotnej
w regionie. Sądzimy ponadto, że dzięki rozbudowanej części teoretycznej wraz z metodologią
badań, przeglądem najnowszej literatury przedmiotu, wielowymiarowymi metodami statystyki
matematycznej, monografia może służyć jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu studentów
zainteresowanych zagadnieniami antropologii zdrowia.
Zapraszamy do lektury,
Autorzy

Tomasz Kozłowski
Stan biologiczny i warunki życia
ludności in Culmine na Pomorzu
Nadwiślańskim (X-XIII wiek)
Studium antropologiczne. Mons Sancti
Laurentii, t. 7, 2012, Wydawnictwo
Naukowe

Uniwersytetu

Mikołaja

Kopernika w Toruniu, s. 1-391. (ISBN
978-83-231-2778-9).
Książka do nabycia m.in. w księgarni
wysyłkowej:
http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_7
3881_Stan_biologiczny_i_warunki_zyc
ia_ludnosci_in_Culmine_na_
Pomo.html
Niniejszy, siódmy już tom serii Mons Sancti Laurentii, tym razem pióra antropologa
Tomasza Kozłowskiego w całości poświęcony został populacji ludności pochowanej
w głównym ośrodku społeczno-gospodarczym i kulturowym ziemi chełmińskiej we
wczesnym

średniowieczu,

utożsamianym

z

historycznym

Chełmnem.

Jego

pozostałości odkryte pod Górą św. Wawrzyńca na terenach obecnie należących do
wsi Kałdus

już w 2 połowy XIX wieku wzbudzały zainteresowanie badaczy

niemieckich i polskich, głównie ze względu na bogactwo wyposażenia występujących
tu grobów. W rezultacie wieloletnich badań trzech cmentarzysk położonych na
południe od Góry odkryto ponad 1500 grobów składających się na największą,
rozpoznaną jak dotąd nekropolię na Pomorzu Nadwiślańskim pochodzącą z
przełomu I i II tysiąclecia n.e. Wyniki tych prac w większości opublikowane zostały w
dwóch, analityczno-źródłowych tomach naszej serii

(Wczesnośredniowieczne

cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie, stanowisko 1, tom 3, Toruń 2005; stanowisko
4, tom 5, Toruń 2010). W obu zaprezentowano szczegółowe katalogi grobów
odkrytych w tym miejscu pod koniec lat 50-tych XX wieku przez Elżbietę Kaszewską
z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz w latach 1997-2004
przez zespół badawczy pod auspicjami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika w Toruniu, który przeprowadził zasadniczą część prac wykopaliskowych.
Katalogi

uwzględniały

wyposażenia,

jak

zarówno
i

cechy

podstawowe

grobów,
elementy

układ

pochówków,

wstępnego

rodzaj

rozpoznania

antropologicznego, zaprezentowanego w formie syntetycznej w zasadniczej części
obu opracowań.
Rozprawa, którą oddajemy do rąk Państwa, stanowi natomiast pogłębione studium
antropologiczne dotyczące problemów w większości nie poruszanych dotąd w
literaturze przedmiotu, poświęconej wczesnośredniowiecznej populacji ludności in
Culmine. Zakres rzeczowy pracy obejmuje kwestie, których opracowanie stanowiło
podstawę do określenia, tytułowego w niniejszej pracy, stanu biologicznego i
warunków życia lokalnej ludności.

Dzięki temu możliwe stało się wszechstronne

wnioskowanie o przeobrażeniach społeczno-kulturowych zachodzących pod Górą
św. Wawrzyńca i uwarunkowaniach środowiskowych, interpretowanych dotąd jedynie
przez pryzmat odkrytego tam bogatego zespołu źródeł archeologicznych i
przyrodniczych. Opracowanie źródeł antropologicznych dopełnia ten obraz i pozwala
na podjęcie zupełnie nowych tematów badawczych, rozpatrywanych

w ujęciu

interdyscyplinarnym (przede wszystkim dotyczących ekologii lokalnej populacji).
Prof. dr hab. Wojciech Chudziak
Monografia Tomasza Kozłowskiego dotyczy ciągle aktualnej problematyki związanej
z rekonstrukcją warunków życia w oparciu o biologiczne i kulturowe pozostałości po
dawno

żyjących

populacjach

ludzkich.

Dzięki

rzetelnemu

opisowi

cech

antropologicznych i śladów pozostawionych przez schorzenia i urazy, które były
udziałem średniowiecznych mieszkańców in Culmine, oraz wielce prawdopodobnym i
z dużą dbałością o realia odtworzonym warunkom życia całość nabiera nowego,
bliższego nam i bardziej zrozumiałego charakteru.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Guido Kriesla

Monografię napisaną przez Tomasza Kozłowskiego uważam za cenny wkład do
poznania

biologicznej,

ekologicznej

i

kulturowej

historii

populacji

ludzkich

zamieszkujących dorzecze Odry i Wisły w okresie średniowiecza. Jest ona
poświęcona środowiskowym i kulturowym uwarunkowaniom stanu biologicznego i
ekologicznego badanych populacji. Ukazuje również współczesne możliwości badań
różnych zjawisk biologicznych na podstawie analizy cech szkieletu ludzkiego.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Janusza Piontka

INFORMACJA O KSIĄŻCE WYDANEJ WE WROCŁAWIU:

„Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia”
pod redakcją Włodzimierza Wysoczańskiego, wyd. Oddział PAN we Wrocławiu
oraz Komisja Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu, Wrocław 2012;
Spis treści:
Włodzimierz Wysoczański: Słowo wprowadzające, s. 5-8;
Andrzej Żelaźniewicz: Rodowody kulturowe współczesnego Wrocławia – refleksja
otwierająca, s. 9-12;
Jan Waszkiewicz: Rodowód kultury współczesnego Wrocławia – refleksje osobiste,
s. 13-28;
Tadeusz Zipser: Swoi ludzie, cudze domy, s. 29-38;
Antoni Furdal: Niektóre problemy rodowodu kulturowego Wrocławia, s. 39-48;
Józef Łukaszewicz: Z Wilna do Wrocławia, s. 49-52;
Mieczysław Inglot: Obraz kultury Wrocławia w świetle listy patronów szkół miejskich,
s. 53-62;
Paweł Bergman: Kształtowanie się wielkomiejskiej populacji Wrocławia od 1945 roku
w świetle zmian struktury pochodzenia regionalnego i struktury społecznej ze
szczególnym uwzględnieniem zmian struktury zawierania małżeństw, s. 63-86;
Zofia Jasińska: Zmiany w krajobrazie przyrodniczo-rolniczym okolic Wrocławia, s. 8791;
Krzysztof Migoń: Słowo na zakończenie, czyli o potrzebie refleksji nad rodowodem
kulturowym miasta, s. 92-95;

PR ZYPOM NIEN IE
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

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

PRZYPOMNIENIE
Na życzenie przypominamy:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Składa członkowska wynosi 50,00 zł (studenci 25 zł) rocznie.
Wysokość składki ustaliło Walne Zgromadzenie PTA w dniu 11 września 2009 r.
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.

ZAPROSZENIE
Szanowne Panie i Panowie,
Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy do publikowania na łamach
Anthropological Review
Anthropological Review, oficjalne wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,
ukazujący się od 1926 roku, stanowi forum dla prezentacji osiągnięć naukowych antropologii
fizycznej, biologii człowieka, auksologii człowieka, nauk o kulturze fizycznej i innych
dyscyplin, których obiektem badań jest gatunek ludzki. Język angielski umożliwia
umiędzynarodowienie tych osiągnięć. Prace mogą mieć formę artykułów poglądowych,
przeglądu literatury i meta analiz, oryginalnych prac badawczych,

krótkich komunikatów

sygnalizujących np. rozpoczęcie nowej tematyki badawczej, czy prezentację stanowiska
antropologów wobec istotnych dla dyscypliny kwestii.
Pragniemy

kontynuować

linię

zapoczątkowaną

przez

poprzedniego,

wieloletniego

Redaktora, prof. dr hab. Jana Strzałko. Równocześnie, jeśli chcemy pozostać na liście
czasopism punktowanych i występować o wyższą punktację, musimy zwiększyć liczbę
i jakość naszych prac w AR oraz ich cytowanie. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW,
czasopisma ukazujące się tylko raz w roku nie otrzymają punktów. W celu spełnienia
wymogów ministerialnych, planujemy wprowadzić procedury zapewniające najwyższe
standardy etyczne (zapobiegające między innymi takim zjawiskom jak ghost writing i guest
authorship).
Zależy nam na wysokiej randze czasopisma. Nie będzie to jednak możliwe bez
aktywnego udziału Państwa.
Szczegółowe informacje zamieściliśmy w portalu PTA w zakładce Anthropological Review.
Z poważaniem

Prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Prof. dr hab. Maciej Henneberg
Dr hab. Sławomir Kozieł prof. nadzw.

INFORMACJE O KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 Przypominamy o XLIV konferencji PTA Warszawa 2013.
Warszawa, 11 grudnia 2012 r.
Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło powiadomić Państwa o korektach wysokości opłaty konferencyjnej.
W Komunikacie znajdziecie Państwo także numer konta, na które można już dokonywać wpłaty.
Wszystkie informacje znajdują się poniżej:
I. Zaktualizowane tematy sesji
Członkowie zarządu głównego PTA zaproponowali zmiany nazw niektórych sesji. Ci z Państwa, którzy
zgłosili swój udział w sesji ‘Auksologia i promocja zdrowia’ zostaną przypisani do sesji ‘Ontogeneza
(rozwój dzieci i młodzieży)’.
– Ewolucja człowieka (Human evolution)
– Psychologia ewolucyjna (Evolutionary psychology)
– Ontogeneza (rozwój dzieci młodzieży) [Ontogeny (growth and development)]
– Ontogeneza (faza dorosłości i starzenia) [Ontogeny (adulthood and aging)]
– Biologia populacji pradziejowych (Biology of past populations)
– Antropomotoryka (Anthropology and physical/motor fitness)
– Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym (Anthropology in sport and physical
education)
– Antropologia stosowana: ergonomia, kliniczna, sądowa (Applied anthropology: ergonomics,
clinical, forensic anthropology)
– Biodemografia (Biodemography)
– Odontologia (Odontology)
– Paleopatologia (Paleopathology)
– Varia (sesja, w której można umieścić tematykę nie mieszcząca się w proponowanych
powyżej)
Sesje naukowe uzupełnią prezentacje aparatury badawczej oraz nowości wydawniczych.
II. Typy prezentacji
– Prezentacje ustne: przewidywany czas wystąpienia 15 minut, w tym czas na krótkie pytania
oraz 15 minut przeznaczone na dyskusję podsumowującą sesję.
– Prezentacje plakatów: przewidziano tradycyjny sposób przygotowania plakatów i konkurs o
nagrodę PTA za najlepszy plakat dla młodych adeptów antropologii - studentów i
doktorantów.
III. Streszczenie – informacja dla Autorów
Streszczenie napisane w języku polskim należy wysłać na adres mailowy XLIVKonferencjaPTA@wp.pl
w formie elektronicznej, w formacie Microsoft Word 2007 lub niższym (*.doc, *.docx):
– czcionka Times New Roman 12p., odstęp 1,5 wiersza
– marginesy 2,5 cm
– pierwszy wiersz każdego akapitu powinien rozpoczynać się wcięciem
– maksymalnie 500 słów tekstu
– podtytuły: cel, materiał i metoda, wyniki, wnioski
– strona z abstraktem powinna także zawierać: tytuł pracy, pełne imiona i nazwiska autorów,
afiliacja (pełne adresy naukowe wszystkich autorów, wraz z adresem e-mail pierwszego
autora), 3-5 słów lub wyrażeń kluczowych, które nie są powtórzeniem słów zawartych w
tytule

Każdy z uczestników może być pierwszym autorem tylko jednego streszczenia, natomiast liczba
współautorów nie jest limitowana.
IV. Publikacje
Nie przewiduje się publikacji materiałów pokonferencyjnych, gdyż nie są one uwzględniane w ocenie
parametrycznej jednostek. Redakcja Anthropological Review udostępni łamy dla artykułów
naukowych przygotowanych na bazie prezentacji konferencyjnych zgodnie
z wymogami
redakcyjnymi czasopisma.
V. Komitet Naukowy Konferencji
Jest nam miło poinformować Państwa, że w skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą:
– Dr hab. Anna Latawiec, prof. UKSW, Warszawa
– Dr hab. Alicja Budnik, prof. UAM, Poznań
– Dr hab. Anna Burdukiewicz, prof. AWF, Wrocław
– Prof. dr hab. Joachim Cieślik, UAM, Poznań
– Prof. dr hab. Stanisław Gołąb, AWF, Kraków
– Dr hab. Elżbieta Haduch, prof. UJ, Kraków
– Prof. dr hab. Maria Kaczmarek, UAM, Poznań
– Dr hab. Danuta Kornafel, prof. UWr, Wrocław
– Prof. dr hab. Guido Kriesel, UMK, Toruń
– Dr hab. Sławomir Kozieł, ZA, PAN, Wrocław
– Prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska, Warszawa
– Prof. dr hab. Janusz Piontek, UAM, Poznań
– Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, UWr, Wrocław
– Prof. dr hab. Napoleon Wolański, Warszawa
– Dr hab. Ewa Ziółkowska-Łajp, prof. AWF, Poznań
– Prof. dr hab. Ryszard Żarów, AWF, Kraków
– Dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. UŁ, Łódź
VI. Inne ważne terminy - przypomnienie
– do 31 grudnia 2012 – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji
– do 28 lutego 2013 – nadsyłanie streszczeń
– do 30 marca 2013 – informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu prezentacji konferencyjnej
VII. Terminy płatności - przypomnienie
– do 15 kwietnia 2013 – I termin wniesienia opłaty konferencyjnej, zachęcamy do wnoszenia
wcześniejszych wpłat (konto jest już aktywne)
– do 30 czerwca 2013 – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej i zgłoszenia
uczestnictwa
w konferencji
VIII. Koszt Konferencji
I termin (do 15 kwietnia 2013):
– 450 zł – członkowie PTA, którzy posiadają opłacone składki członkowskie
– 500 zł – sympatycy PTA, osoby zalegające z opłatą składek członkowskich oraz opłata
konferencyjna dokonana po I terminie
– 250 zł – doktoranci i studenci, osoby towarzyszące
II termin (15 kwietnia - 30 czerwca 2013):
– 500 zł – członkowie PTA, którzy posiadają opłacone składki członkowskie
– 550 zł – sympatycy PTA, osoby zalegające z opłatą składek członkowskich
– 300 zł – doktoranci i studenci, osoby towarzyszące
Opłata zawiera koszt materiałów konferencyjnych, posiłków, spotkania powitalnego i bankietu.

IX. Numer konta Banku Zachodniego WBK, na które można już dokonywać płatności
Nr konta: 58 1090 2734 0000 0001 2015 4207
Tytuł przelewu: XLIV Konferencja PTA Imię i Nazwisko
Uprzejmie prosimy o przesłanie na maila XLIVKonferencjaPTA@wp.pl potwierdzenia wpłaty (skan
rachunku lub dokument PDF).
X. Dane kontaktowe
1. Komitet Organizacyjny Konferencji
– Przewodnicząca: Anna Siniarska-Wolańska (UKSW Warszawa)
– Urszula Czerniak (AWF Poznań)
– Joanna Grzelak (UKSW Warszawa)
– Joanna Nieczuja-Dwojacka (UKSW Warszawa)
– Jacek Tomczyk (UKSW Warszawa)
– Joanna Lewandowska (AWF Warszawa)
– Henryk Piechaczek (AWF Warszawa)
– Ewa Kalka (AWF Warszawa)
2. Sekretariat Konferencji
– Joanna Nieczuja-Dwojacka; e-mail: XLIVKonferencjaPTA@wp.pl

3. Adres do korespondencji
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
ul. Wóycickiego1/3, 01-938 Warszawa
Tel.: 22 569 97 24; Fax.: 22 569 68 40
e-mail: XLIVKonferencjaPTA@wp.pl

Zapraszamy do Warszawy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Anna Siniarska-Wolańska

 International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
http://www.iuaes2013.org

Inter-Congress 2012 (Bhubaneswar, India)
*The deadline for submitting Individual Abstract
is extended upto 30 June 2012. *Flyer
World Congress 2013 (Manchester, UK)
*The call for panels is now closed.
*The call for individual papers closes on July
13, 2012.

INFORMACJE O GRANTACH NAUKOWYCH

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.parkesfoundation.org.uk/grants
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Uro k i zi m y i j a k z ni c h s k o rz y s t a ć ….
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Redakcja:
prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Instytut Antropologii UAM Poznań
makac@amu.edu.pl
Skład i łamanie:
dr Urszula Czerniak
Katedra Antropologii i Biometrii
AWF Poznań
czerniak@awf.poznan.pl
Autorom tekstów serdecznie dziękujemy
i liczymy na dalszą współpracę.
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przejmują autorzy tekstów.
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czerniak@awf.poznan.pl

