
 

 

TYDZIEŃ MÓZGU 2018 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa  

 

Tydzień Mózgu jest coroczną imprezą edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy 

o mózgu i jego działaniu. W dniach 12-17 marca w Instytucie Biologii Doświadczalnej               

im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie odbędzie się kolejny Tydzień Mózgu, 

współorganizowany przez Instytut Nenckiego, Polskie Towarzystwo Badań Układu 

Nerwowego oraz Komitet Neurobiologii PAN. Z ramienia Instytutu Nenckiego w tym roku 

imprezę organizują dr hab. Iwona Szatkowska i dr Krystyna Rymarczyk z Pracowni 

Psychofizjologii. Tym razem hasłem przewodnim części wykładowej będzie MŁODY MÓZG. 

W jaki sposób czynniki wrodzone i środowisko kształtują budowę i funkcjonowanie mózgu? 

Co wpływa na rozwój mózgu u niemowląt? Czym charakteryzuje się życie emocjonalne 

głodnego mózgu? Jak funkcjonuje dwujęzyczny umysł? Czy nowoczesne technologie mogą 

być przydatne w edukacji matematycznej? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można 

poznać podczas WYKŁADÓW, wygłoszonych podczas pierwszych pięciu dni (12-16 marca, 

godz. 17.00) przez wybitnych specjalistów z dziedziny szeroko rozumianej neuronauki. 

Podczas wykładów prezentowane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu neurobiologii, 

psychologii i psychiatrii, mające duże znaczenie nie tylko naukowe, ale i praktyczne.                   

W ostatnim, szóstym dniu (17 marca) uczestnicy będą mogli wziąć udział                                      

w WYSTAWACH I POKAZACH (godz. 11.00-15.00), których celem jest zainteresowanie dzieci, 

młodzieży i dorosłych tajemnicami mózgu i umysłu. Będą też mogli obejrzeć film PHOTON 

(godz. 15.30) i wziąć udział w dyskusji z udziałem twórcy filmu. 

 

 

 

 

 



WYKŁADY (12-16 marca, godz. 17.00) 

12.03 (poniedziałek) 

dr hab. Przemysław Tomalski (Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, Wydział Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa):  

„Do czego mózg niemowlaka potrzebuje rodziców?" 

Mózg małego dziecka rozwija się „zanurzony" w świecie społecznym. Zdecydowana 

większość naszych wczesnych doświadczeń jest związana z interakcjami z ludźmi, co ma 

kluczowe znaczenie dla kształtowania funkcji mózgu. Noworodki od pierwszych dni preferują 

twarze i głosy ludzkie i bardzo wcześnie angażują się w zabawę twarzą-w-twarz. Ostatnie 

badania wskazują, że taka zabawa ma istotne znaczenie dla rozwoju wielu umiejętności,           

w tym kontroli uwagi oraz języka. W trakcie wykładu dowiemy się, w jaki sposób wczesne 

interakcje z rodzicami kształtują funkcje mózgu niemowlaka i jakie to ma znaczenie dla 

rozumienia zaburzeń rozwoju takich jak autyzm. 

dr hab. Przemysław Tomalski pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 

gdzie kieruje BabylabUW – laboratorium badania rozwoju mózgu i poznawczego niemowląt 

(www.psychologia.pl/babylab). W 2009 r. uzyskał stopień doktora Uniwersytetu Londyńskiego 

(Wielka Brytania) w zakresie neurokognitywistyki rozwojowej, a w kolejnych latach badał 

wczesny wpływ doświadczenia ubóstwa na rozwój neuropoznawczy niemowląt w centrach 

wczesnej interwencji SureStart w Wielkiej Brytanii. Jego badania dotyczą związków 

wczesnych interakcji społecznych z rozwojem uwagi oraz czynników ryzyka rozwoju 

neuropoznawczego z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania mózgu (EEG, 

NIRS). Od 2013 roku w ramach europejskich konsorcjów Eurosibs/EU-AIMS poszukuje 

wczesnych predyktorów autyzmu u niemowląt z rodzinnym ryzykiem tych zaburzeń. 

 

 

 

 

 

 

 



13.03 (wtorek) 

dr hab. n. med. prof. nadzw. Katarzyna Kucharska (Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości            

i Odżywiania; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa):  

„Życie społeczne głodnego mózgu.” 

Deficyty funkcjonowania społeczno-emocjonalnego w zaburzeniach odżywiania stanowią 

osiowy objaw w psychopatologii tych zaburzeń, w szczególności jadłowstrętu psychicznego. 

W pierwszej części wykładu zostanie przedstawiony przegląd badań dotyczących deficytów 

strukturalnych i funkcjonalnych mózgu społecznego – poznamy życie emocjonalne 

niedożywionego mózgu, a może też zmienionego neurorozwojowo? W drugiej części 

wykładu podjęta zostanie tematyka oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych               

na poprawę dysfunkcji społecznego poznania (treningi społecznego poznania                                

i oddziaływania psychoterapeutyczne). 

dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska - profesor nadzwyczajny Instytutu Psychiatrii i Neurologii 

(IPiN) w Warszawie; specjalista psychiatra; kierownik Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości            

i Odżywiania IPiN oraz Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity. W Wielkiej Brytanii 

(2004-2014) pracowała na stanowiskach: Consultant Psychiatrist, Honorary Senior Lecturer            

i Medical Director. Była współzałożycielem i kierownikiem Specjalistycznego Centrum 

Leczenia Zaburzeń Odżywiania w NE Lincolnshire, Wielka Brytania. Opiekun i główny 

wykonawca wielu projektów naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; 

autorka i współautorka 4 książek, 7 rozdziałów książkowych oraz licznych publikacji polskich   

i zagranicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.03 (środa) 

dr hab. Zofia Wodniecka (Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności, Instytut 

Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków):  

„Dwujęzyczny mózg - czy(m) różni się od jednojęzycznego?” 

Ostatnie lata przyniosły rosnące zainteresowanie badaczy problematyką dwujęzyczności. 

Powody ku temu są dwa - rosnąca liczba osób uczących się i używających dwóch języków       

na co dzień, a także coraz bardziej rozpowszechnione przekonanie, że badanie neuronalnych 

korelatów dwujęzyczności jest też jedną z dróg do poznania mózgu w ogóle,                                 

a w szczególności poznania granic jego plastyczności. Podczas wykładu zostaną omówione 

najważniejsze odkrycia ostatnich lat dotyczące tego, w jaki sposób doświadczenie 

dwujęzyczności zmienia mózg - zarówno pod względem strukturalnym jak i funkcjonalnym.  

dr hab. Zofia Wodniecka kieruje Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta 

w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Wodniecka bada 

funkcjonowanie dwujęzycznego umysłu, w szczególności mechanizmów poznawczych 

umożliwiających tej samej osobie porozumiewanie się wieloma językami. W latach             

2002–2003 była stypendystką Fulbrighta na Penn State University w USA. W latach 2005–

2007 odbyła staż podoktorski na York University i w Rotman Research Institute w Toronto.                 

W 2009 otrzymała australijskie stypendium Go8 European Fellowship. W 2010 uzyskała 

subsydium Fundacji Nauki Polskiej w programie FOCUS, dzięki któremu mogło powstać 

laboratorium LangUsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.03 (czwartek) 

dr Małgorzata Gut (Katedra Psychologii Wydziału Humanistycznego, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika, Toruń):  

„Gry komputerowe, tablety i konsole na lekcjach matematyki? O wspomaganych 

komputerowo metodach w edukacji matematycznej i w terapii dyskalkulii.” 

Czym jest dyskalkulia? Czy umiejętność operowania liczbami ma swoje mózgowe podłoże? 

Które zdolności matematyczne są wrodzone, a które rozwijamy w procesie edukacji?             

Czy niemowlęta potrafią liczyć? Podczas wykładu poznamy odpowiedzi na te i inne pytania. 

Poznamy też wyniki badań nad skutecznością nowoczesnych technologii stosowanych             

w edukacji matematycznej i w pokonywaniu dyskalkulii. Dowiemy się również, dlaczego gry        

i zabawy ruchowe są ważne w nauce matematyki. 

dr Małgorzata Gut jest biologiem i psychologiem. Ukończyła studia na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w swoim rodzinnym mieście, Krakowie, zaś pracę doktorską zrealizowała             

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN w Warszawie. Obecnie prowadzi 

badania naukowe i jest wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.                

Jej zainteresowania badawcze dotyczą neuronalnych podstaw umiejętności 

matematycznych i zależności numeryczno-przestrzennych (umysłowej osi liczbowej). 

Realizowane przez nią aktualnie projekty koncentrują się na badaniu skuteczności 

komputerowej gry matematycznej oraz zaangażowania ruchu w kształtowaniu się bazy 

zdolności arytmetycznych. Zajmuje się także opracowywaniem wspieranych komputerowo 

metod diagnostycznych w zakresie problemów z matematyką u dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.03 (piątek) 

prof. dr hab. Krzysztof Turlejski (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet                    

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW, Warszawa):  

„Jak powstaje układ nerwowy?” 

Rozwój układu nerwowego jest niezwykle złożony i przechodzi przez wiele faz. W każdej            

z nich dominują inne procesy, kształtujące stopniowo jego strukturę i połączenia.                    

Nie wszystkie te procesy zwiększają liczbę nowych elementów – równie ważne jest usuwanie 

nadmiarowych lub nieefektywnych elementów i połączeń. W tym okresie rozwoju niezbędny 

jest wpływ czynników środowiskowych, w tym bodźców sensorycznych. Zatem układ 

nerwowy jest kształtowany zarówno przez czynniki wrodzone i środowisko,                                   

a jego przekształcanie trwa przez całe życie.  

prof. dr hab. Krzysztof Turlejski jest obecnie pracownikiem UKSW. Większa część jego kariery 

naukowej była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN                      

w Warszawie. Przez wiele lat pracował naukowo także w innych placówkach, np. University   

of Pennsylvania, Salk Institute, University of Sydney. Badał percepcję wzrokową, połączenia 

układu wzrokowego i ich rozwój, neurogenezę w mózgu dorosłego zwierzęcia, zachowanie 

szczurów i oposów, porównywał budowę mózgu ssaków, badał molekularne mechanizmy 

rozwoju. Obecnie prowadzi wykłady z zakresu neurofizjologii, neuroanatomii i zachowania 

zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POKAZY (17 marca) 

 

Ostatni dzień imprezy (sobota) jest Dniem Pokazów, w tym roku podzielonym na cztery 

sekcje: 

1. Dzień mózgu dla najmłodszych (godz. 11.00 – 15.00) 

To pokazy, gry i eksperymenty dla dzieci w wieku 5-15 lat (i nie tylko!). 

2. Jak wygląda mózg z zewnątrz i od środka (godz. 11.00 – 15.00) 

To wystawa pokazująca, czym różnią się między sobą mózgi różnych zwierząt i jak wyglądają 

pod mikroskopem. 

3. Nowoczesne technologie w badaniach ludzkiego mózgu (godz. 11.00 – 15.00) 

Na uczestników czekać będzie wiele technologicznych atrakcji, między innymi: wirtualna 

rzeczywistość (Neurodevice), EEG (Pracownia Psychofizjologii IBD), Interfejs Mózg-Komputer 

(BrainTech), czy nowoczesny program neurorehabilitacyjny Neuroforma (Titanis). 

4. Projekcja filmu PHOTON (godz. 15.30) 

PHOTON jest artystyczną podróżą od początków istnienia wszechświata i materii,                 

przez ewolucję życia, w tym ewolucję możliwości mózgu, aż po wizję tego, jak może 

wyglądać nasza przyszłość. Zdobył kilka prestiżowych nagród (Złote Lwy 2017 - Złoty Pazur - 

Konkurs Inne Spojrzenie - najlepszy film konkursu; Nowe Horyzonty 2017 - nagroda 

publiczności; Paszport Polityki - kategoria sztuki wizualne - za budowanie pomostu między 

nauką i sztuką). Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji z twórcą filmu,             

Normanem Leto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


