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OD REDAKTORÓW 
 
Według Profesora Wolańskiego, związki człowieka z przyrodą są bardzo zło-

żone, bowiem populacje ludzkie są częścią ekosystemów. Zmienione środowisko 
oddziałuje przez sprzężenie zwrotne na człowieka w postaci zamierzonych sut-
ków (utrwalonych w procesie ewolucji stając się właściwościami gatunku) oraz 
nieoczekiwanych. Te ostatnie oddziaływania są najczęściej niekorzystne,   a na-
wet szkodliwe, do których zaliczyć można między innymi niedożywienie, cho-
roby, stresy.  

Nauką badającą związki organizmu ze środowiskiem przyrodniczym i społecz-
nym, jego kulturowymi sposobami przystosowania do środowiska jest ekologia 
człowieka. Kładzie ona „pomost” między naukami biomedycznymi a humani-
stycznymi i społecznymi.  

Dokonujące się w Polsce dynamiczne zmiany społeczno-ekonomiczne niosą 
za sobą nie tylko nowe wyzwania i możliwości, ale także zagrożenia zdrowotne 
ludności. Stąd też niezbędna jest naukowa obserwacja i racjonalna prognoza dla 
przedstawicieli administracji państwowej. 

Zawarte w prezentowanej monografii rozdziały, to teksty oryginalne, oparte 
na badaniach zespołowych ukazujące szeroki zasięg zainteresowań  wyrażający 
się w całościowym spojrzeniu na człowieka. Mamy nadzieję, że zamieszczone  w 
monografii prace będą inspiracją do podejmowania nowych badań w różnych 
środowiskach związanych z ochroną i promocją zdrowia. 

Redaktorzy dziękują Autorom prac oraz Recenzentom za cenne uwagi           i 
wskazówki, które wpłynęły na ostateczny kształt prezentowanej monografii. 
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