
Sprawozdanie z Warsztatów "Od laika do przyrodnika" 

przeprowadzonych przez członków Koła Naukowego Studentów 

Biotechnologii "Operon" w czerwcu 2013 roku 

 

 Warsztaty "Od laika do przyrodnika" przeprowadzone zostały od 3 do 21 czerwca, 

łącznie dla 237 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej oraz 

Pomorza. Zajęcia w trakcie Warsztatów prowadzone były przez członków Koła pod nadzorem 

kadry naukowej Katedr, w których się odbywały. Składały się z trzech zasadniczych części: 

krótkiego wykładu wprowadzającego, ćwiczeń laboratoryjnych  oraz wycieczki po Katedrze 

Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności. Całość trwała od 4 do 5 godzin zegarowych. 

Zarówno wykład wprowadzający jak i ćwiczenia były skupione na trzech różnych sekcjach: 

1. biochemicznej - w trakcie której uczestnicy izolowali DNA z zarodków pszenicy; 

2. mikrobiologicznej - gdzie wykonywano i obserwowano przy pomocy mikroskopu 

preparaty przyżyciowe i barwione grzybów, bakterii i alg; 

3. fizjologii zwierząt - podczas której uczestnicy zapoznali się z działaniem żółci, obsługą 

ciśnieniomierz, spirometru i kilku innych. 

 Nad Warsztatami patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i 

Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Wiesław Koziara oraz 

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. 

dr hab. Jan Michniewicz. Natomiast patronat medialny objął portal e-biotechnologia.pl. 

  W trakcie Warsztatów "Od laika do przyrodnika" gościliśmy następujące szkoły: 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - 60 osób; 

2. Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie -

 16 osób; 

3. Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim - 

45 osób; 

4. Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu - 30 osób; 

5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie 

Wielkopolskim - 40 osób; 

6. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu - 46 osób. 

 Warsztaty "Od laika do przyrodnika", w których udział był nieodpłatny, zostały 

zorganizowane dzięki życzliwości kierowników i pracowników Katedr, w których się 

odbywały. Były to poniższe jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  a szczególne 

podziękowania chcielibyśmy złożyć: 



1. Katedra Biochemii i Biotechnologii, specjalne podziękowania dla Pana prof. dr 

hab. Ryszarda Słomskiego, Pana prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka, Pani dr inż. Marioli 

Galbas, Pani dr Doroty Narożnej, Pani dr inż. Agnieszce Nowak, Pana dr inż. Krzysztofa 

Pudełko, Pana dr inż. Piotra Dullina, Pani mgr inż. Joanny Króliczak oraz Pani mgr inż. 

Hanny Przystałowskiej; 

2. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, specjalne podziękowania dla Pana 

prof. dr hab. Włodzimierza Grajka, Pani dr hab. Katarzyny Czaczyk, prof. nadz., Pani 

mgr inż. Anny Dobrowolskiej, Pani mgr inż. Doroty Pranke, Pana mgr inż. Mariusza 

Lesieckiego, Pani mgr inż. Joanny Pawlickiej, Pani mgr inż. Anny Janickiej, Pani mgr 

inż. Pauliny Worsztynowicz oraz Pani mgr inż. Dagmary Leśniak; 

3. Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt, specjalne podziękowania dla Pana prof. dr 

hab. Pawła Maćkowiaka oraz Pana mgr Pawła Kołodziejskiego; 

4. Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, specjalne podziękowania dla Pani dr 

Grażyny Durskiej, Pani dr inż. Justyny Starzyk oraz Pani dr inż. Katarzyny 

Głuchowskiej. 

 Dziękujemy również Rzecznikowi prasowemu naszej Uczelni, Panu Jerzemu 

Lorychowi, za pomoc w organizacji i zaproszenie do nas Radia Merkury, w którym pojawiła 

się informacja o Warsztatach oraz Pani Joannie Kędrze z Centrum Kształcenia Ustawicznego 

naszej Uczelni za pomoc w organizacji i skontaktowania nas z uczniami z Gorzowa 

Wielkopolskiego. 

 Nad organizacją Warsztatów "Od laika do przyrodnika" czuwał komitet organizacyjny 

w składzie: 

 Przemysław Piotr Olejnik - przewodniczący, 

 dr inż. Piotr Dullin 

 Monika Kowalska, 

 mgr inż. Mariusz Lesiecki, 

 Natalia Mazurkiewicz, 

 Przemysław Olejnik, 

 mgr inż. Joanna Pawlicka. 

 Członkami Koła zaangażowanymi w przeprowadzenie Warsztatów "Od laika do 

przyrodnika" byli: 

 Alicja Komur 

 Ewa Dzwonkowska 

 Ilona Mądrawska 

 Jakub Kowalski 

 Kacper Nowacki 

 Kamila Karoń 

 Katarzyna Wiesner 



 Klaudia Wieczorek 

 Magdalena Kędziora 

 Marta Cieślik 

 Mateusz Antoszewski 

 Michał Walczak 

 Monika Drobna 

 Monika Kowalska 

 Monika Roszkowska 

 Natalia Dąbrowska 

 Natalia Mazurkiewicz 

 Patrycja Nycz 

 Paulina Walkowiak 

 Paweł Śledziński 

 Przemysław Olejnik 

 Przemysław Piotr Olejnik 

 Rafał Nowak 

 Tomasz Jamruszka 

 Witold Światowy 

 Zuzanna Kowalewska 

  W trakcie Warsztatów "Od laika do przyrodnika" ankietyzowano uczestników 

zarówno przed jak i po zajęciach. Sprawdzano ich informacje z zakresu prowadzonych zajęć 

(pytanie oceniano w skali punktowej od 0 przez 0,5 do 1), a także proszono o podanie w skali 

1-10 chęci studiowania na naszej Uczelni. Zebrane dane przedstawiono w poniższych 

tabelach. 
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Ocena chęci studiowania na  
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 

Zmiana chęci studiowania na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu  

po udziale w Warsztatach "Od laika do przyrodnika" 

Przed warsztatami Po warsztatach Liniowy (Przed warsztatami) Liniowy (Po warsztatach) 
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Ilość punktów uzyskanych po odpowiedzi na pytania z wiedzy uczestników Warsztatów "Od laika 
do przyrodnika" 

Zmiana stanu wiedzy licealistów po udziale  
w Warsztatach "Od laika do przyrodnika" 

Stan wiedzy PRZED warsztatami Stan wiedzy PO warsztatach 



 Jak widać Akcja bardzo pozytywnie wpłynęła na ocenę Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu przez przyszłych kandydatów na studia wyższe, a także zwiększyła poziom ich 

wiedzy z zakresu przeprowadzanych ćwiczeń. Uczestnicy w ankietach, z jednym wyjątkiem, 

odpowiedzieli, że podobały im się zajęcia i praktycznie nic by w nich  nie zmieniali (nieliczne 

odpowiedzi: "więcej ćwiczeń" itp.) 

 W Załączniku I przedstawione zostały ankiety, które wypełniali uczestnicy. Natomiast 

w Załączniku II fotorelacja z przeprowadzonej akcji. 

 Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu naszej 

akcji i zapraszamy do udziału w jej kontynuowaniu w przyszłym roku akademickim. Będzie 

ona przeprowadzana jako warsztaty, ale także, bo widocznym ich sukcesie, jako wykłady 

otwarte i konkurs "Od laika do przyrodnika". 

 

Przemysław Piotr Olejnik 

Poznań, 9 lipca 2013 roku. 



Załącznik Ia 

Ankieta dla uczestników części fizjologicznej warsztatów 

„Od laika do przyrodnika” 

 

Poniższa ankieta jest anonimowa prosimy aby jej nie podpisywać. Celem ankiety jest ocena 

wiedzy uczestników warsztatów  przed jak i po uczestnictwie w zajęciach. 

 

1. Żółć to 

A) enzym lipolityczny ( rozkładający tłuszcze) 

B) wydzielina komórek wątroby 

C) jeden z komponentów tłuszczy złożonych 

2.  Wymień i krótko opisz metody pomiaru ciśnienia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jak nazywa się urządzenie do badania zmęczenia mięśni ? 

…………………………………………………………….. 

4. Jaka jest funkcja żółci? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5.  Co to jest objętość oddechowa płuc i w jaki sposób możemy ja zmierzyć? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.  W skali od 1 do 10 oceń swoje chęci aby w przyszłości studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu. 

……………………………………….. 

7. Czy podobały Ci się dzisiejsze zajęcia? 

…………………………………………… 

8. Co chciałbyś abyśmy zmienili? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Załącznik Ib 

Ankieta dla uczestników części mikrobiologicznej warsztatów 

„Od laika do przyrodnika” 

Poniższa ankieta jest anonimowa prosimy aby jej nie podpisywać. Celem ankiety jest ocena 

wiedzy uczestników warsztatów w zakresie mikrobiologii   przed jak i po uczestnictwie w 

zajęciach. 

1. Opisz budowę mikroskopu 

 

2. Czym różni się barwienie proste od złożonego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. W barwieniu metodą Grama bakterie gram dodatnie barwią się na kolor…………………….., natomiast 

gram ujemne na kolor………………… 

4. Do czego w barwieniu metodą Grama służy roztwór I w KI ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.  Do czego służy olejek imersyjny? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Dlaczego posiewy mikrobiologiczne należy wykonywać w odległości 15 cm od płomienia palnika? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7.  W skali od 1 do 10 oceń swoje chęci aby w przyszłości studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu. 

……………………………………….. 

8. Czy podobały Ci się dzisiejsze zajęcia? 

…………………………………………… 

9. Co chciałbyś abyśmy zmienili? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Załącznik Ic 

Ankieta dla uczestników części biochemicznej Warsztatów 

„Od laika do przyrodnika” 

Poniższa ankieta jest anonimowa prosimy aby jej nie podpisywać. Celem ankiety jest ocena 

wiedzy uczestników warsztatów w zakresie budowy i izolacji  DNA  przed jak i po 

uczestnictwie w zajęciach. 

1. Czym są nukleazy? Podaj przykłady ich występowania. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Na czym polega denaturacja DNA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wymień znane Ci czynniki denaturujące. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jaką metodą możemy oczyścić roztwór z białek? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Opisz probówkę: faza wodna, faza organiczna, kwasy deoksyrybonukleinowe, tłuszcze 

 

 

 

 

6. Co to jest efekt hiperchromowy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  W skali od 1 do 10 oceń swoje chęci aby w przyszłości studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu. 

……………………………………….......................................................................................................................... 

8. Czy podobały Ci się dzisiejsze zajęcia? 

…………………………………………….................................................................................................................... 

9. Co chciałbyś abyśmy zmienili? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 



Załącznik II 





 



 



 


