
Szanowni Państwo,  

W grudniu 2017 roku w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, rozpoczęło przygodę z nauką Koło Naukowe 

Biochemików URCell, otwierając swoją działalność z myślą 

przewodnią zawartą w nazwie URCell i dedykacja do edukacji ścisłej w 

zakresie medycyny. Krótko po powstaniu bo już w 2018 i następnie 

2019 roku Koło Naukowe Biochemików URCell otrzymało Dyplomy 

Uznania za promocję nauki dla najmłodszych i członków Małego 

Uniwersytety Rzeszowskiego na Pikniku Nauki i Zlocie Nauki. 

Dyplomy były wyrazem uznania dla wyjątkowego podejścia młodych 

adeptów medycyny do najmłodszych i prezentowania odkryć 

naukowych z naukową dokładnością i oryginalnością badaczy 

zarówno dla bardzo młodych, i młodych, i dla starszych osób na 

licznych Festiwalach Nauki na Podkarpaciu.  

Członkowie Koła Naukowego Biochemików URCell to osoby, które 

wnoszą wybitny wkład w promocję biochemii i nauk pokrewnych na 

Uniwersytecie Rzeszowskim poprzez działania pobudzające 

aktywność społeczną, popularyzatorską i okazywane 

zainteresowanie nauką lub rozwijanie umiejętności naukowych w 

koleżankach i kolegach ze starszych i młodszych roczników kierunku 

lekarskiego a także wśród studentów zagranicznych kierunku 

lekarskiego w języku angielskim. 

Członkowie Koła Naukowego Biochemików URCell nieustannie 

poszukują kreatywnych sposobów zaangażowania studentów i 

rozbudzają ciekawość nauką. Przez krótki trzyletni okres działalności 

Koło Naukowe Biochemików URCell opracowało trzy wydania 

książkowe którymi są: 

-Sławni Biochemicy, w druku, wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Polska  

34 Rozdziały w języku polskim i tożsame w języku angielskim 



-Historia Biochemii, w druku, wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Polska 

16 rozdziałów w języku polskim i tożsame w języku angielskim 

-Medicinal Plants, Nova Science Publishers, NY, USA, 45 rozdziałów 

w języku angielskim, w druku 

  

Projekty publikacyjne odniosły sukces w kraju i za granicą i po raz 

kolejny zostaliśmy zaproszeni do pisania zespołowej książki w języku 

angielskim.  

Młodzi naukowcy i badacze zrzeszeni w Kole naukowym wielokrotnie 

przygotowywali demonstracje, eksperymenty i pokazy eksponatów, 

aby przybliżyć do świata nauki ludzi w każdym wieku - od małych 

dzieci po emerytów - z całego południowo-wschodniego rejonu kraju.  

Do udziału w naukowych pokazach zapraszają wszystkich z 

Podkarpacia, ale siedziba Koła jest stolica Podkarpacia - miasto 

Rzeszów. Liczba członków Koła Naukowego Biochemików URCell 

rośnie z każdym rokiem wraz ze wzrostem jego reputacji, z 33 do 

ponad 50 członków w 2020 roku. Każdy dzień działalności obfituje w 

niezwykłe i udane wydarzenia, które przyniosły nam wiele ciekawych 

doświadczeń. 

Koło Naukowe Biochemików URCell oferuje edukację naukową i 

działania informacyjne skierowane do szerokiego grona odbiorców. 

Każdego roku Koło, korzystając z innowacyjnego formatu 

demonstracji takich jak mała konferencja lub warsztat, który po raz 

pierwszy opracowano w 2017 roku przedstawia około 15 prezentacji 

na wybrany temat na Podkarpaciu. Dzięki pomysłowej kombinacji 

sprzętu naukowego i systemu audiowizualnego prezentacje Koło 

Naukowe Biochemików URCell pozwalają słuchaczom obserwować 

zaskakujące zjawiska naukowe, wykraczające daleko poza samo ich 

wyjaśnianie. Członkowie Koła Naukowe Biochemików URCell 



koncentrują się na aktualnych i historycznych kontrowersjach 

naukowych, botanicznych i osiągnięciach, które mają skłonić 

uczestników spotkania do myślenia o naturze nauki i technologii, i nie 

są pozbawione aspektów kulturowych i społecznych. Pokazy i 

konferencje podkreślają również główny wkład, jaki biochemicy 

wnieśli do postępu naukowego. Oprócz tych wydarzeń Koło 

Naukowe Biochemików URCell podejmuje wiele innych inicjatyw i 

wykorzystuje wiele innych zasobów, aby pobudzić zainteresowanie 

społeczeństwa nauką, takich jak kabarety naukowe, audycje radiowe 

i liczne projekty we współpracy z muzeami, programy telewizyjne i 

wydarzeniami na żywo. 

 Praca członków Koła Naukowego Biochemików URCell to nie tylko 

pokazy, ale ścisła współpraca z innymi instytucjami edukacyjnymi w 

całym Podkarpaciu. Członkowie Koła zapewnia narzędzia 

dydaktyczne i zajęcia szkoleniowe z różnych przedmiotów 

naukowych dla nauczycieli na poziomie podstawowym, średnim i 

wyższym. Ponadto co roku Koło Naukowe Biochemików URCell 

wysyła zespół studentów nauk medycznych jako ambasadorów nauki, 

którzy prowadzą warsztaty naukowo-badawcze, pokazy i szkolenia w 

szkołach na obszarze miasta Rzeszów, Krosna a nawet na terenie 

lotniska Jasionka. Koło Naukowe Biochemików URCell koordynuje 

także konkurs naukowy Science, on tourne! dla młodzieży szkolnej.  

Koło Naukowe Biochemików URCell stara się o szeroki dostęp do 

różnych grup wiekowych. Na przykład projekt realizowany przez Koło 

Naukowe Biochemików URCell wykorzystuje wideokonferencje do 

prowadzenia konferencji, pokazów i konwersacji w szkołach, 

odległych obszarach poza granicami. Koło Naukowe zapewnia 

również bezpłatne pokazy dla szkół. Członkowie Kola dają innym 

młodszym do siebie uczniom szkól podstawowych i średnich wiarę w 

ogromne możliwości i zachęcają do mierzenia wyżej. Są przekonani, 

że cała młodzież przychodząca na spotkania w zakresie Pikników 



Nauki zasługuje na szansę rozwoju swoich umiejętności naukowych i 

zostanie liderami w swoich społecznościach. 

Koło Naukowe Biochemików URCell wierzy, że w promowaniu nauki 

wśród młodych ludzi jest klucz do sukcesu i partnerstwa. Wydarzenia, 

w których członkowie Koła biorą udział daje młodzieży wspaniałą 

okazję do zaprezentowania reszcie świata swojego talentu 

naukowego. 

Koło Naukowe Biochemików URCell stara się być inspiracja dla 

tysięcy studentów na Uniwersytecie Rzeszowskim do odkrywania 

fascynującego świata nauki. Zaś programy edukacyjne dla dzieci 

sprawiają, że Koło Naukowe pokazuje, że nauka może być zabawna i 

umożliwia jednocześnie prowadzenie badań z prawdziwymi 

naukowcami nawet w młodszym wieku. Członkowie Koła dzieląc się 

emocjami związanymi z odkryciami naukowymi, zachęcają młodych 

ludzi do rozważenia kariery naukowej. Wykorzystując naukę jako 

narzędzie informacyjne w celu wzbudzenia uznania dla różnych 

działań motywują młodzież do przyszłości w ekscytującej dziedzinie i 

zachęcają społeczeństwo do dokonywania wyborów, które szanują i 

chronią zdrowie. 

Jedną z głównych atrakcji jest cykl wykładów otwartych, trwający już 

trzeci rok, w którym prezentacje przyciągają wiele osób. Koło 

aktywnie uczestniczy w festiwalach, dniach otwartych i spotkaniach 

w rejonie Podkarpacia i całej Polski. 

Ponadto członkowie Koło Naukowego podróżują, zapewniając 

prezentacje w klasie dla uczniów szkół średnich oraz specjalne 

warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ścisłych poza Podkarpaciem. 

Pokazy obejmują prezentacje i sesje mentorskie. Nauczyciele 

korzystają również z lekcji pokazujących, jak sprawić, by nauka w 

klasie była żywa i interesująca. Wszyscy uczestnicy opuszczają 

warsztaty z materiałami, które pomogą im śmiało wyjaśnić tajemnice 

nauki. 



Koło naukowe brało udział również w organizacji wystaw tj:  

-Inauguracja jesienno-zimowej edycji wystawy interaktywnej: 

Eksploratorium w dniach 12-15 pazdziernika 2019 

Jesienno-zimowa edycji wystawy interaktywna organizowana jest 

cyklicznie przez Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenie 

Upowszechniana Wiedzy Explores. W programie są wystawy 

interaktywne eksponatów, można wypróbować działanie 

eksponatów przybliżających wiedzę z zakresu biochemii i przyrody.  

-Wiosenna edycji wystawy interaktywnej: Eksploratorium w dniach 8-12 

czerwca 2019 

W pokazach wzięło ponad 500 uczniów szkol podstawowych i 

średnich. 

- Piknik nauki EKSPLORACJE 

W dniach 24 - 26 maja 2019 przy współpracy Stowarzyszenia Explores 
i Stowarzyszenia EKOSKOP odbył się Piknik Nauki EKSPLORACJE. 
Przedsięwzięcie skierowane było do dzieci, młodzieży i dorosłych, 
w którym każdy może odkrywać, doświadczać, nabywać nowych 
umiejętności i uczyć się poprzez zabawę. 
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