
 
 

 

Gdańsk, 9 stycznia 2013 r. 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALO ŚCI KOŁA NAUKOWEGO „HOMUNCULUS” 

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2012 R. 

 

 

W dniu 13 stycznia 2012 r. Koło uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji Noc Biologów. 

W ramach imprezy organizowanej na naszym Wydziale przeprowadziliśmy warsztaty  

pt. „Testy behawioralne u zwierząt”, „Zbadaj swój refleks” oraz „Sprawdź jak Twoje serce 

pracuje w nocy”. Zorganizowaliśmy także stoisko informacyjne o naszym Kole.  

 

W okresie od stycznia do kwietnia członkowie Koła kontynuowali realizację projektu 

badawczego pt. „Wpływ muzyki na uczenie się u szczurów”. Prace przeprowadzone zostały 

w Katedrze Fizjologii Zwierząt i objęły doświadczenia na 20 szczurach. Doświadczenia 

zrealizowane zostały z funduszy Parlamentu Studentów UG oraz środków Katedry Fizjologii 

Zwierząt UG.  

 

W okresie od lutego do kwietnia członkowie Koła realizowali we współpracy  

ze Studenckim Kołem Naukowym Neurobiologii Uniwersytetu Warszawskiego projekt  

pt. „Homologia struktur anatomicznych mózgowia człowieka i szczura”. Celem projektu było 

zapoznanie się ze szczegółową anatomią przekrojów mózgowia człowieka i szczura oraz 

porównanie mózgowia człowieka i szczura, a w szczególności porównanie struktur 

węchowych i formacji hipokampa u obu gatunków. Podczas pierwszej części projektu (która 

odbyła się w Warszawie) członkowie Koła uczestniczyli w sekcji mózgu człowieka 

zorganizowanym we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Podczas 



drugiej części projektu (która odbyła się w Gdańsku) przeprowadzona została sekcja mózgu 

szczura. Projekt zrealizowany został z funduszy Parlamentu Studentów UG oraz środków 

Katedry Fizjologii Zwierząt UG. Wyniki projektu zostały zaprezentowane podczas 'Neuronus' 

Student Neuroscience Conference (IBRO Young Neuroscience Forum) w Krakowie. Abstrakt 

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

 

Dnia 16 marca zorganizowaliśmy na naszym Wydziale, wspólnie z KN „Empiria”  

z SWPS w Sopocie, II edycję Dnia Mózgu. Impreza okazała się wielkim sukcesem.  

W „święcie mózgu” wzięło udział ponad tysiąc osób, które uczestniczyły w 7 wykładach,  

18 warsztatach oraz 2 pokazach laboratoryjnych. W transmitowanych na żywo wykładach 

wziąć udział mogli również internauci. Impreza wzbudziła szerokie zainteresowanie mediów. 

Dzień Mózgu relacjonowały zarówno regionalne, jak i ogólnopolskie telewizje, rozgłośnie 

radiowe oraz serwisy internetowe. Wszystkie informacje o Dniu Mózgu, w tym fotorelację  

z imprezy, można znaleźć na stronie Dnia Mózgu 2012: www.biology.ug.edu.pl/dzienmozgu. 

 

Dnia 20 marca 2012 r., przedstawiciele Koła wzięli udział w Targach Akademia 2012. 

Na scenie głównej Targów przedstawiliśmy nasz dorobek oraz przeprowadziliśmy konkurs 

wiedzy fizjologicznej z nagrodami, a także krótkie warsztaty, na których uczestnicy Targów 

mogli poznać jak pracują mięśnie oraz serce. 

 

W okresie od kwietnia do maja Koło realizowało projekt pt. „Wpływ długości trwania 

wykładów na zdolności umysłowe studentów”. Badania zostały przeprowadzone na 

studentach Wydziału Biologii. Celem badań było określenie czy długość trwania wykładów  

w ciągu dnia wpływa na zdolności umysłowe studentów. 

 

Dnia 13 kwietnia 2012 r. wzięliśmy udział w zjeździe Polskiej Akademii Dzieci. 

Przedstawiliśmy wykład pt. „Każda chwila to przygoda – poznaj swoje zmysły, a przekonasz 

się o tym” oraz serię warsztatów poświęconych pięciu zmysłom – wzrokowi, węchowi, 

słuchowi, smakowi oraz dotykowi. W imprezie wzięło udział 60 dzieci. 

 

W dniach 20 – 22 kwietnia członkowie Koła uczestniczyli w odbywającej się  

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

Forum). Na konferencji zaprezentowano w formie plakatów wyniki trzech doświadczeń Koła: 

„Modulation of social status in rats by the influence on food competition”, „Smell or 



appearance? What determines partner preference in rats?” oraz „The insight into animal 

models of olfactory disorders - comparative study of human and rat rhinencephalon”. 

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

Udział członków Koła w Konferencji oraz druk plakatów został sfinansowany ze środków 

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

Katedry Fizjologii Zwierząt UG.  

 

W dniach 25 i 27 maja członkowie Koła współorganizowali X Bałtycki Festiwal Nauki.  

W ramach festiwalu Koło włączyło się w przygotowanie i przeprowadzenie imprez  

pt. „Ile trwa odruch?” oraz „Jak pracuje serce?”. Warsztaty odbywały się zarówno w budynku 

naszego Wydziału (25 maja) oraz podczas Pikniku Naukowego w Gdyni (27 maja). 

 

Dnia 16 listopada zorganizowaliśmy na naszym Wydziale akcję „Krwawy Piątek”, 

której celem – zgodnie z hasłem „o krwi i dla krwi” – było z jednej strony propagowanie 

wiedzy o krwi, a z drugiej wsparcie idei krwiodawstwa. W "święcie krwi" wzięło udział 

ponad pół tysiąca osób, które uczestniczyły w wykładach, warsztatach oraz pokazach 

laboratoryjnych. Podczas wykładów można było wzbogacić swoją wiedzę na temat budowy  

i diagnostyki krwi, chorób krwi i układu krwiotwórczego, a także odporności. W czasie 

warsztatów można było własnoręcznie przeprowadzić badania swojej własnej krwi. Podczas 

pokazów każdy mógł zapoznać się z współczesnymi oraz dawnymi metodami badania 

poszczególnych parametrów krwi. W czasie akcji można było wykonać darmowe badania 

morfologii krwi obwodowej – wykonaliśmy tych analiz ponad 150. W ramach akcji 

krwiodawstwa udało się zebrać ponad 20 litrów krwi. Wszystkie informacje o Krwawym 

Piątku, w tym fotorelację z imprezy, można znaleźć na stronie Krwawego Piątku: 

www.biology.ug.edu.pl/krwawypiatek. 

 

Dnia 24 listopada 2012 r. zorganizowaliśmy warsztaty dla Uniwersytetu Dziecięcego 

Unikids w Trójmieście. Tytuł warsztatów brzmiał „Szaleni naukowcy i ich badania, czyli 

kilka przykładów z fizjologicznej szuflady”. Zajęcia przeprowadziliśmy w dwóch grupach 

wiekowych: 6-8 lat oraz 9-12 lat. W czasie zajęć dzieci doświadczalnie poznały odpowiedzi 

na następujące pytania: (1) Ile trwa odruch?, (2) Która ręka jest bardziej wytrzymała?,  

(3) Jak wywoływany jest skurcz mięśni?, (4) Czy każdy potrafi narysować 'dom'?,  

(5) Czy mózg można oszukać? oraz (6) Czy serce działa na prąd? 

 



Z początkiem 2012 r. włączyliśmy się w realizację programu edukacyjnego Wydziału 

Biologii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj pracę biologa”. W ramach 

programu prowadzimy warsztaty pt. „Testy behawioralne u zwierząt”, na których uczniowie 

zapoznają się z testami behawioralnymi stosowanymi w badaniach neurobiologicznych.  

Do tej pory przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów z czterech trójmiejskich liceów. 

 

Przez cały rok członkowie Koła uczestniczyli ponadto w projektach realizowanych 

przez pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt oraz organizowali regularne zebrania Koła,  

w tym spotkania integracyjne oraz świąteczne. 

 

W październiku przeprowadzono nabór nowych członków Koła. Liczba członków koła 

na koniec roku 2012 wynosiła 67. 

 

W listopadzie przeprowadzono wybory do Zarządu Koła. Prezesem został Kacper 

Ptaszek, I wiceprezesem Aleksandra Plotta, II wiceprezesem Aldona Michalska, natomiast 

sekretarzem Ewelina Kurowska. 

 

 

/ – / 

Opiekun SKN Homunculus 

dr Wojciech Glac 

 


