
 

Światowy Tydzień Wiedzy o Mózgu  
21 ciekawostek o naszym mózgu, które warto poznać. 

 

 

 

„Ludzie powinni wiedzieć, że nasze odczuwanie przyjemności, wszelka radość, śmiech i rozkosze,  

podobnie jak ból, troska, zgryzota i nasze łzy oraz w szczególny sposób zdobywana wiedza i mądrość, 

to, co widzimy i słyszymy, wiemy, co prawdziwe, a co złudne, co dobre, a co złe, co słodkie, a co niesmaczne. 

I przez ten sam organ stajemy się szaleni, a lęki i strachy atakują nas. Wszystko to pochodzi tylko z mózgu….. Jestem 

zdania, że mózg sprawuje największą siłę w człowieku.” 
(-) Hipokrates (IV BC), O świętej chorobie. 

 

W tym roku Światowy Tydzień Wiedzy o Mózgu przypada w dniach od 15 do 21 marca. Wpisując 

się w atmosferę interesującego tygodnia nauki, chciałam Państwu przybliżyć kilka ciekawostek z „życia 

mózgu”.  

Jak wskazuje cytat z The Hippocratic Corpus już Hipokrates wiedział, że mózg ludzki jest jedną 

z najbardziej skomplikowanych, enigmatycznych i najdoskonalszych kreacji we wszechświecie, 

a jednocześnie tak bardzo powszechną, że wręcz pospolitą.  

Jednak pomimo jego wszechobecności oraz upływu wielu lat skupionych na badaniach, nadal 

wiedza na temat mózgu pozostawia duży niedosyt. Na przykład, gdy uświadamiamy sobie, że w ciszy 

każdego poranka na Ziemi dochodzi do niezwykłego zdarzenia, budzą się miliardy świadomości, by po 

chwili każdy z nas zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje, podejmował aktywność i czerpał 

radość z nowych doświadczeń. Natychmiast rodzą się pytania; W jak sposób mózg buduje 

świadomość? Jak tworzy nasze myśli,  marzenia, plany? Ja, czyli kto….?  

Niestety odpowiedzi, wciąż stanowią tajemnicę budzącą słuszną atencję. D. Eaglemana neurolog, 

badacz, naukowiec, autor inspirującej publikacji - Mózg. Opowieść o nas w ciekawych słowach ujął 

podejście wielu badaczy do omawianego zjawiska. 

„…Mimo, że neurologia to mój chleb powszedni za każdym razem kiedy trzymam w ręku mózg, 

czuję dziwny respekt. Oprócz niewielkiej wagi, dość trywialnej konsystencji - sztywnej galaretki, 

pomarszczonej powierzchni uderza jego zwyczajna fizyczność, która zupełnie nie przystaje do 

procesów, jakie w nim zachodzą. Ten nieszczególny kawałek materii odpowiada bowiem za wszystko, 

co dzieje się w naszym życiu zarówno podczas snu, jak i po przebudzeniu. Oddychanie, połykanie, 

widzenie, słuchanie, dotykanie, manipulowanie, czytanie, pisanie, śpiew, taniec, myślenie po cichu lub 

głośne rozmowy, miłość lub nienawiść, chodzenie lub bieganie, planowanie lub spontaniczne działania, 

odwzorowywanie lub tworzenie” (Eagleman D., 2018). 

Całe życie przepełnione nadającymi mu koloryt radościami, smutkiem, lękiem, wszystkie myśli, 

marzenia, wspomnienia mają swój początek w „niewielkim kawałku pomarszczonej galaretki”, a to kim 

jesteśmy jest zapisane w miliardach połączeń komórek nerwowych i skomplikowanych wzorcach 

wystrzałów impulsów elektrochemicznych. 

Kiedy zmienia się charakter opisanej aktywności, czy to w wyniku urazu, choroby, czy substancji 

psychoaktywnych ramie w ramię idą zmiany w naszym „ja„, a czasem nawet w naszym charakterze. 



Może warto zatem w tygodniu dedykowanym mózgowi, „puścić do niego oczko” i poznać 

21 ciekawostek na jego temat. 

Zapraszam ;). 

1. Ludzki mózg waży niewiele więcej, niż siatka z małymi zakupami – około 1,5 kilograma, średnio 

stanowiąc niecałe 2% naszej wagi.  

2. Mózg Alberta Einsteina ważył 1230 gramów, a Anatole France francuskiego pisarz i noblisty 

tylko 1 kg. Cóż - nie zawsze większy, oznacza lepszy. 

3. Ważąc tak niewiele zużywa natomiast moc energii, ponad 20 %. Jest to 10 krotnie więcej, 

niż inne, nasze tkanki. Niestety w przyrodzie nie ma nic za darmo, musi zatem zapracować na 

swój byt. Czyni to pięknie nami sterując. Tak właściwie, to on utrzymuje nas przy życiu 

i o wszystkim decyduje.  

4. Około 90% decyzji podejmuje nasza podświadomość.  

Warto o tym pamiętać mówiąc: .Byłam w pełni świadoma, podejmując decyzję zjedzenia 

kolejnej kostki czekolady. 

5. Nieomal w 80% mózg składa się z wody.  

W tej sytuacji zdanie, że ktoś - Robi nam wodę z mózgu, nabiera innego znaczeni 😊. Może 

warto, to rozważyć, a już na pewno codziennie dbać o właściwą ilość jej spożycia. Odwodnienie 

organizmu wpływa bardzo negatywnie na nasz organizm, szczególnie na procesy poznawcze. 

6. Uważa się, że informacje krążą w mózgu z prędkością 100 megabajtów na sekundę. To niezły 

wynik, ale niestety w tej konkurencji przegrywamy z nowoczesnymi sieciami internetowymi. 

7. Na szczęście zupełnie inaczej jest w przypadku pamięci. Naukowcy uważają, że jest ona 

nieomal nieskończona.  

Pamiętajmy o tym, gdy znów nie będziemy wiedzieli, gdzie położyliśmy klucze lub zapomnimy 

kupić mleko . 

8. Neuron, najważniejszy element układu nerwowego ma ok. 0,1 mm średnicy, a jego długość 

może osiągnąć kilka metrów. Najdłuższy akson należy do żyrafy i ma około 457 cm długości. 

Biorąc pod uwagę długość szyj żyrafy, nie dziwi fakt, że nie mieliśmy szans w tej konkurencji. 

9. Nasz mózg jest ciągle „zamyślony”, tworzy około 70 tysięcy myśli dziennie. 

10. W naczyniach krwionośnych obecnych w mózgu, w ciągu minuty przepływa około 1 litra krwi. 

Należy dbać o to, by była ona mocno dotleniona.  

11. Aktualne badania wskazują, że ziewanie nie jest oznaką zmęczenia, znudzenia czy senności, 

jak jeszcze niedawno sądzono. Zdaniem naukowców pomaga ono raczej dotlenić i schłodzić 

mózg. W czasie ziewania zwiększa się ciśnienie krwi i dzięki temu tlen szybciej dociera do 

mózgu. Ziewanie powoduje też odprowadzenie ciepła z organizmu, co zapobiega jego 

przegrzaniu. Im bardziej złożony mózg, tym organizm dłużej ziewa. Wśród ssaków najdłużej 

ziewają ludzie i słonie.  

Warto o tym pamiętać, kiedy nasz uczeń będzie ziewał. Może jednak się nie nudzi, tylko 

schładza swój mózg . 

12. Kiedy jesteśmy aktywni mózg generuje około 25 watów energii. Jej ilość wystarczałaby 

na rozświetlenie żarówki.  

Cóż, to w pełni wyjaśnia znaczenia słów: jasność umysłu lub proszę oświeć mnie. 

13. Informacje w ludzkim mózgu przesyłane są z średnią prędkością 431 km/h. 

Może warto o tym pamiętać, gdy zastanawiamy się, dlaczego nasz uczeń tak wolno myśli?  



14. Mózg, a szczególnie komórki glejowe uwielbiają rozmiar - plus size. Stąd około 25% procent 

całego, naszego cholesterolu znajduje się w mózgu. Ważne by był to dobry cholesterol. 

Starannie zatem dobierajmy cognitive menu. 

15. W związku z intensywnym krążeniem około 90% energii cieplnej „ucieka” przez głowę. 

Pamiętajmy o tym, gdy mroźną zimą lub upalnym latem usłyszymy hasło: Czapki z głów . 

16. Tomografia komputerowa wykazała, że w trakcie aktywności paranormalnych mózg pracuje 

inaczej, niż zwykle. Jego obie półkule są wykorzystywane synchronicznie podczas, gdy zwykle 

działają naprzemiennie, asynchronicznie. 

Cóż może należałoby częściej żonglować piłeczkami, zamiast faktami i emocjami.  

17. Mamy przebogatą infrastrukturę do wymiany informacji, łącznie około 160 000 km aksonów, 

która cały czas jest w rozbudowie i to bez dodatkowych dotacji z UE , wystarczy prawidłowo 

się odżywiać, codziennie ćwiczyć i myśleć. 

18. Mózg nie odczuwa bólu ponieważ nerwy czuciowe znajdują się w układzie obwodowym, a nie 

w samej „centrali”. 

19. Screen time a mózg - gry komputerowe wpływają na nasze funkcjonowanie poznawcze bardzo 

specyficznie. W zależności od tego, jakiej aktywności oraz jakich działań określona gra od nas 

„wymaga”, tego poprawy lub pogorszenia możemy się spodziewać.  

Na przykład po długich treningach w grach strategicznych czasu rzeczywistego wymagających 

bardzo szybkich reakcji, wręcz błyskawicznego naciskania klawiszy, gracze mają istotnie 

większe trudności z zahamowaniem reakcji motorycznych, które są jedną z ważniejszych 

funkcji wykonawczych.  

20. Mózg jest jak perpetuum mobile, nigdy się nie przepracuje. Im bardziej go stymulujemy, tym 

lepiej działa i jest odporny na proces starzenia.  

21. Pomimo swojej niezwykłej genialności jednej rzeczy mózg zupełnie nie umie, nie potrafi się 

nudzić. 

 

Warto zatem pamiętać, że nasz mózg bardzo nie lubi, gdy kładziemy się spać bez marzeń i budzimy 

rano bez celów. Wobec tego: Mentem inextimtam facere - Czyńmy myśl niegasnącą. 

 

Mam nadzieję, że przytoczona garść ciekawostek wzbudziła u Państwa apetyt na kolejną porcję 

wiedzy, stąd poniżej zamieściłam rekomendacje lekturowe, które pozwolą rozwinąć poruszany wątek. 
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