
 
 

 

Gdańsk, 5 stycznia 2012 r. 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALO ŚCI KOŁA NAUKOWEGO „HOMUNCULUS” 

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2011 R. 

 

 

W okresie objętym sprawozdaniem członkowie Koła Naukowego „Homunculus” 

realizowali cele statutowe organizacji, a w szczególności kształtowali życie naukowe wśród 

studentów, prowadzili w ramach i pod kierownictwem uczelni prace naukowe w celu 

wyrobienia samodzielności badawczej oraz uczestniczyli w konferencji naukowej. 

 

W okresie od stycznia do kwietnia członkowie Koła kontynuowali realizację projektu 

badawczego pt. „Modulacja pozycji socjalnej u szczurów poprzez wpływ na 

współzawodnictwo o pokarm”. Prace przeprowadzone zostały w Katedrze Fizjologii Zwierząt 

i objęły doświadczenia na 20 szczurach. Wyniki doświadczeń zaprezentowane zostały na 

konferencji naukowej. Doświadczenia zrealizowane zostały z funduszy Parlamentu 

Studentów UG oraz środków Katedry Fizjologii Zwierząt UG. Dokumentacja wyników 

doświadczeń została zamieszczona na stronie koła: www.biotech.ug.gda.pl/users/homunculus.  

 

W okresie od lutego do marca członkowie Koła realizowali część „ludzką” projektu 

badawczego pt. „Zapach czy wygląd – czyli co decyduje o wyborze partnera u ludzi  

i zwierząt”. Prace przeprowadzone zostały na Wydziale Biologii oraz Dniu Mózgu  

(por. niżej) i objęły badania na 135 ludziach. Dokumentacja wyników doświadczeń została 

zamieszczona na stronie koła: www.biotech.ug.gda.pl/users/homunculus. 

 



Dnia 18 marca 2011 r. Koło Naukowe "Homunculus" wraz z Kołem Naukowym 

Empiria (SWPS) Kołem Naukowym Integra (SWPS), Kołem Nauk Psychologicznych Anima 

(UG) oraz Pismem AVANT (UMK) współorganizowało Dzień Mózgu w ramach Światowego 

Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week). Podczas odbywającego się po raz pierwszy  

w Trójmieście Dnia Mózgu przeprowadziliśmy warsztaty pt. "Czy to jest uzależniające? – 

czyli jak testuje się potencjał uzależniający różnych substancji u zwierząt" w oparciu o test 

warunkowanej preferencji miejsca, zaprezentowaliśmy różne testy behawioralne u szczurów 

(m.in. test nowości, test otwartego pola, test light-dark box, test uniesionego labiryntu 

krzyżowego, test interakcji socjalnych, test labiryntu) oraz pokazaliśmy jak ważny jest zapach 

w odczuwaniu smaku pożywienia. Przeprowadziliśmy także drugą turę badań u ludzi  

w ramach naszego projektu pt. "Zapach czy wygląd – czyli co decyduje o wyborze partnera  

u ludzi i zwierząt". 

 

W dniu 18 marca, członkowie Koła – Maciej Dylewski, Magdalena Gappa, Adam 

Kozłowski, Izabela Michalska i Kacper Ptaszek – uczestniczyli w odbywającej się  

w Gdańsku I Konferencja Kół Naukowych i Magistrantów Wydziału Biologii Uniwersytetu 

Gdańskiego. Na konferencji członkowie wygłosili referat pt. „Projekty Studenckiego Koła 

Naukowego "Homunculus" realizowane w latach 2006 – 2010”. Abstrakt został zamieszczony 

na stronie koła: www.biotech.ug.gda.pl/users/homunculus.  

 

W dniach 5 – 8 kwietnia, prezes Koła – Kacper Ptaszek – uczestniczył w odbywającej 

się we Lwowie na Ukrainie VII International Scientific Conference for Students and Phd 

Students 'Youth and Progress of Biology'. Na konferencji wygłosił referat pt. „The influence 

of 'smarts' (designer drugs) on animal behavior”. Abstrakt został zamieszczony na stronie 

koła: www.biotech.ug.gda.pl/users/homunculus. Wyjazd został dofinansowany ze środków 

Prorektora ds. Studenckich. 

 

W dniach 15 – 17 kwietnia, członkowie Koła – Maciek Dylewski, Weronika Formela, 

Lidia Gaffke, Magda Gappa, Justyna Kostiuk, Karolina Krawczyk, Kinga Pis, Max 

Rykaczewski, Martyna Siudak, Klaudia Fic, Adam Kozłowski, Ewelina Kurowska, Kacper 

Ptaszek, Gosia Tomys, Julia Wrzeciono i Piotr Zawistowski   – uczestniczyli w odbywającej 

się w Krakowie 'Neuronus' Student Neuroscience Conference (IBRO Young Neuroscience 

Forum). Na konferencji zaprezentowano w formie plakatów wyniki dwóch doświadczeń 

Koła: „The exploratory activity of rats determines their social status” oraz „ Sex differences in 



the effect of sexual stimuli on anxiety in rats”. Abstrakty oraz miniatury plakatów zostały 

zamieszczone na stronie koła: www.biotech.ug.gda.pl/users/homunculus. Udział członków 

Koła w Konferencji oraz druk plakatów został sfinansowany ze środków Prorektora  

ds. Studenckich, Dziekana Wydziału Biologii UG, Parlamentu Studentów UG oraz Katedry 

Fizjologii Zwierząt UG.  

 

W okresie od kwietnia do czerwca członkowie Koła realizowali część „zwierzęcą” 

projektu badawczego pt. „Zapach czy wygląd – czyli co decyduje o wyborze partnera u ludzi  

i zwierząt”. Prace przeprowadzone zostały w Katedrze Fizjologii Zwierząt i objęły badania na 

16 szczurach. Doświadczenia zrealizowane zostały z funduszy Parlamentu Studentów UG 

oraz środków Katedry Fizjologii Zwierząt UG. Dokumentacja wyników doświadczeń została 

zamieszczona na stronie koła: www.biotech.ug.gda.pl/users/ homunculus. 

 

Dnia 27 maja członkowie Koła współorganizowali IX Bałtycki Festiwal Nauki.  

W ramach festiwalu Koło włączyło się w przygotowanie i przeprowadzenie imprez  

pt. „Wydolność wysiłkowa organizmu” oraz „Krew pod mikroskopem”. 

 

W październiku przeprowadzono nabór nowych członków Koła. Liczba członków koła 

na koniec roku 2011 wynosiła 60, w tym 29 z ostatniego naboru. 

 

W listopadzie przeprowadzono wybory do Zarządu Koła. Prezesem został Kacper 

Ptaszek, I wiceprezesem Beata Kwiatkowska, II wiceprezesem Max Rykaczewski, natomiast 

sekretarzem Ewelina Kurowska. 

 

W grudniu członkowie Koła rozpoczęli realizację trzech projektów: „Wpływ długości 

trwania wykładów na zdolności umysłowe studentów”, „Wpływ pory dnia na uczenie się  

u ludzi” oraz „Wpływ muzyki na uczenie się u ludzi i zwierząt”.  

 

Dnia 16 grudnia odbyło się uroczyste, otwarte zebranie Koła z okazji 10-lecia 

działalności SKN „Homunculus”. W programie uroczystości znalazły się m.in. prezentacja 

dokonań naukowych Koła, film o kole, wykład pt. „Co to jest Homunculus?” (wygłoszony 

przez jednego z założycieli Koła – dr. Tomasza Cecora), finał konkursów zorganizowanych  

z okazji 10-lecia Koła: Fizjologicznego Konkursu Artystycznego oraz Konkursu na Projekt 

Badawczy. Laureaci konkursów otrzymali cenne nagrody, natomiast wszyscy zebrani (w tym 



obecni i byli członkowie Koła, władze dziekańskie, pracownicy Katedry Fizjologii Zwierząt 

oraz studenci Wydziału Biologii) pamiątkowe przypinki z logo SKN Homunculus.  

Po zakończeniu części oficjalnej, zebrani udali się na poczęstunek. Relację z uroczystości, 

zapis video spotkania oraz galerię zdjęć zamieszczono na stronie koła: 

www.biotech.ug.gda.pl/ users/ homunculus. 

 

Przez cały rok członkowie Koła uczestniczyli ponadto w projektach realizowanych 

przez pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt oraz organizowali regularne zebrania Koła. 
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Opiekun KN „Homunculus” 

dr Wojciech Glac 

 


