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W kwietniu br. już po raz trzeci odbył się w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim ogólnopolski konkurs neuro-
biologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
w ramach międzynarodowego konkursu – Internatio-
nal Brain Bee Championship. Organizatorem konkur-
su w Polsce było Polskie Towarzystwo Przyrodników 
im. Kopernika i Koło Neuronaukowców „Neuronus” 

UJ. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem 
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagielloń-
skiego prof. dr hab. Karola Musioła. 

Pierwszy etap konkursu przeprowadzony został  
w szkołach, które zgłosiły chęć uczestniczenia  
w konkursie, a reprezentanci wyłonieni przez szkoły 
spotkali się 14 kwietnia 2012 r. w Instytucie Zoologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i mieli okazję wykazać 
się wiedzą z zakresu neurobiologii. 

Eliminacje szkolne (I etap konkursu) wyłoniły  
40 uczniów, którzy mieli reprezentować swoje szko-
ły podczas dalszych etapów konkursu. Uczestnicy  
w trakcie II etapu konkursu rozwiązywali test wielo-
krotnego wyboru, a następnie 10 finalistów z najwyż-
szym wynikiem punktowym, przeszło do etapu III. 
W trzecim, ustnym etapie konkursu, finaliści odpo-
wiadali na pytania otwarte przed komisją w składzie: 
prof. Barbara Przewłocka z Instytutu Farmakologii 
Polskiej Akademii Nauk, prof. Krzysztof Janeczko  
z Zakładu Neuroanatomii UJ oraz mgr Joanna Da-
nielewicz z Zakładu Neurofizjologii i Chronobiologii 
UJ. Wszyscy finaliści wykazali się bardzo szeroką 

wiedzą z zakresu neurobiologii, a najlepszymi uczest-
niczkami okazały się: Barbara Nowacka (I miejsce)  
z I LO w Bytomiu, Anna Jarzębska (II miejsce) z V LO  
w Krakowie oraz Aleksandra Knot (III miejsce)  
z III LO w Tarnowie. Nagroda pieniężna, w wyso-
kości 1000 zł dla laureatki konkursu, roczna prenu-
merata czasopisma przyrodniczego Wszechświat oraz 
nagrody książkowe dla laureatek I–III miejsca zosta-
ły ufundowane przez Polskie Towarzystwo Przyrod-
ników im. Kopernika. Fundatorem nagród książko-
wych był też Dyrektor Instytutu Zoologii UJ. 

Laureatka polskiego konkursu weźmie udział  
w międzynarodowym konkursie, który odbędzie się 
w Kapsztadzie, w lipcu br.

Ryc. 1. Komisja konkursowa.

Ryc. 2. Laureatka konkursu Barbara Nowacka.
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