
 

 

 
 

 

Młode gwiazdy polskiej nauki wyróżnione 
Stypendystki 22. edycji programu L’ORÉAL-UNESCO DLA KOBIET I NAUKI  

 
Nagradzanie osiągnięć naukowych polskich badaczek, wsparcie finansowe oraz promocja 

różnorodności i równości w nauce to główne założenia programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet 

i Nauki. W jego tegorocznej, już 22. edycji kolejne sześć utalentowanych naukowczyń 

otrzymało wyróżnienie, powiększając grono stypendystek programu w Polsce do 117 

badaczek. Osiągnięcia wszystkich nagrodzonych są dowodem na to, że współczesny świat 

nauki potrzebuje kobiet. Stypendia wręczono w Centrum Nauki Kopernik podczas uroczystej 

gali, która została wpisana w program konferencji naukowej z okazji 200. rocznicy urodzin L. 

Pasteura, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski. 
 

Już po raz 22. w ramach programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznano nagrody 

młodym naukowczyniom. Partnerami programu są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polski Komitet 

ds. UNESCO, Polska Akademia Nauk oraz UN Global Compact Network Poland. 

 

Jury złożone z 18 wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli polskiej nauki wyróżniło 

nowatorskie badania w dziedzinie nauk o życiu i środowisku. Spośród najlepszych aplikacji Jury 

wybrano 6 obiecujących projektów badawczych, przyznając ich autorkom: 3 stypendia 

habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i stypendium magistranckie w 

wysokości 20 000 zł.  

 

Ludzkość stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Nauka jest zdecydowanie jednym ze sposobów 

ich rozwiązania. W L'Oréal wspieramy badaczki, ponieważ jesteśmy przekonani, że świat 

potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet. Dziś posiadanie talentu czasami nie wystarcza, 

aby kobiety w pełni wyraziły swój potencjał i zostały docenione za wartość, którą wnoszą w 

świat współczesnej nauki. Zbyt wiele historycznych przeszkód – kulturowych, akademickich lub 

instytucjonalnych – wpływa na ich wybory oraz przebieg ich kariery. Promowanie badań 

naukowczyń, wspieranie ich w rozwoju oraz praca na rzecz wyrównywania szans w świecie 

nauki jest celem programu Dla Kobiet i Nauki – powiedział Valéry Gaucherand, Prezes Zarządu 

L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, podczas uroczystości wręczenia nagród.  
 

W tym roku do programu aplikowały 122 kandydatki. Po szczegółowej, trzyetapowej analizie 

zgłoszeń, Jury wyłoniło stypendystki 22. edycji programu. Niesłabnące zainteresowanie 

udziałem w programie po raz kolejny potwierdza, że młode kobiety, poszukują wsparcia, aby 

rozwijać swój potencjał na polu naukowym. Łącznie z tym rokiem, w ramach L’Oréal-UNESCO 

Dla Kobiet i Nauki w Polsce nagrodzono 117 wybitnych naukowczyń. 

 

Kobiety, badaczki wnoszą poważny wkład do polskiej nauki i są coraz bardziej widoczne. 

Program powstał, aby dodać kobietom siły i pewności, że mogą być równe swoim partnerom, 

badaczom. Na przestrzeni lat rolę kobiet w nauce i nie tylko, zaczęto doceniać. Sytuacja się 

zmienia, ale musimy pracować nad nią stale. Coraz więcej kobiet uzyskuje stopień dr hab. i 

profesorski, ale jest ich wciąż za mało w ciałach zarządzających nauką i ją organizujących 

– powiedziała prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal-UNESCO 

Dla Kobiet i Nauki. 

 



 

 

 

Sylwetki  stypendystek 22. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: 

 

KATEGORIA MAGISTRANCKA: 

 

Lek. Karolina Brzegowy od II roku studiów medycznych związana jest z Katedrą Anatomii 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie do teraz prowadzi działalność 

naukową. Za swoje wyniki i osiągnięcia naukowe otrzymała m.in. nagrodę przyznawaną 

przez Polską Akademię Nauk - Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla, stypendium Ministra 

Edukacji i Nauki i stypendium rektora UJ dla najlepszych studentów. Była laureatką programu 

„Najlepsi z Najlepszych! 4.0.” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2022 r. jest także 

kierownikiem grantu PRELUDIUM 20, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.  

 

Projekt naukowy: Badanie związku między składem histologicznym skrzepliny udarowej a 

skutecznością leczenia udaru metodami wewnątrznaczyniowymi. 

 

KATEGORIA DOKTORANCKA: 

 

Mgr Kalina Andrysiak: absolwentka biologii oraz biologii molekularnej na Wydziale Biochemii, 

Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 roku rozpoczęła studia 

doktoranckie, w ramach których bada mechanizmy rozwoju kardiomiopatii u pacjentów z 

dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD). W trakcie studiów doktoranckich trzykrotnie 

otrzymała stypendium z dotacji projakościowej oraz dwukrotnie stypendium Rektora UJ. W 2019 

roku uzyskała grant naukowy na zbadanie roli utrofiny w kardiomiopatii u pacjentów z DMD w 

ramach konkursu PRELUDIUM organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.  

 

Projekt naukowy: Badanie molekularnych mechanizmów kardiomiopatii u pacjentów z 

dystrofią mięśniową Duchenne'a. 

 

Mgr Marta Kędziora: absolwentka neurobiologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 

doktorantka w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się 

farmakoterapią choroby zwyrodnieniowej stawów oraz badaniem nowych związków 

mających potencjał do uśmierzania bólu towarzyszącego pacjentom cierpiącym na tę 

chorobę. Odbyła także dwumiesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Bordeaux we 

Francji oraz pięciomiesięczny pobyt badawczy w USA, na Virginia Commonwealth University. 

Jest laureatką stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia oraz 

kierownikiem grantu PRELUDIUM20. 

Projekt naukowy: Farmakoterapia choroby zwyrodnieniowej stawów – charakterystyka 

mechanizmów oraz poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych. 

 

KATEGORIA HABILITACYJNA: 

 

Dr Sylwia Judycka: absolwentka biologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i 

Badań Żywności PAN w Olsztynie. Jest w nim również kierowniczką Pracowni Biotechnik 

i Biotechnologii Rozrodu. Uzyskała finansowanie na projekt Preludium z Narodowego Centrum 

Nauki pt. „Mechanizmy regulujące dojrzewanie plemników oraz powstawanie kriouszkodzeń w 

kriokonserwowanym nasieniu neosamców pstrąga tęczowego”. Otrzymała stypendium 

Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców oraz wyróżnienia Komitetu Nauk 

Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk w 2022 roku za zespołowe osiągnięcie 

naukowe. Jest także laureatką Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w 

Olsztynie i Białymstoku. 

 

Projekt naukowy: Opracowanie i optymalizacja procedur kriokonserwacji nasienia ryb. 

 

Dr Katarzyna Bandyra: absolwentka biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie 

studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Cambridge zgłębiała metabolizm RNA poprzez 

badania nad oddziaływaniami białek z RNA i uzyskiwanie trójwymiarowych struktur takich 

kompleksów. Na Uniwersytecie tym otrzymała stypendium BBSRC oraz Cambridge European 

Trust. Obecnie pełni funkcję adiunktki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest 



 

 

laureatką europejskiego stypendium Marie Skłodowskiej-Curie Widening Fellowship oraz 

grantów Narodowego Centrum Nauki (POLS oraz Sonata) i EMBO Installation Grant od 

Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. 

 

Projekt naukowy: Rola ludzkiego białka PNPazy w mitochondrialnym metabolizmie RNA. 

 

Dr Monika Gawałko: doktor nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Odbyła staż kliniczno-badawczy w Maastricht University Medical Center w dziedzinie 

kardiologii oraz staże na Wydziale Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego (Dania) 

oraz w Instytucie Farmakologii Uniwersytetu Duisburg-Essen (Niemcy). W ośrodkach tych 

wykonuje badania ze szczególnym uwzględnieniem mobilnych rozwiązań zdrowotnych w 

migotaniu przedsionków oraz parakrynnego efektu osierdziowej tkanki tłuszczowej i mikroflory 

jelitowej na migotanie przedsionków. Jest laureatką krajowych oraz międzynarodowych 

nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Fundacji 

na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych 

Naukowców.  

 

Projekt naukowy: Rozwiązania zdrowia mobilnego (ang. mobile health, mHealth) w wykrywaniu 

i leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków. 

 
O Programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki   

 

Celem Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzonego W Polsce od 2001 roku jest 

promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac 

zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski 

Komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Akademia Nauk i UNGC Network Poland. Do 

2022 roku w Polsce wyróżniono 117 naukowczyń. Wyboru, co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem 

prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej. 

 

Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia dla 

utalentowanych badaczek. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in 

Science, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. L’Oréal-UNESCO  For Women in Science 

Award, przyznawane co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week 5 laureatkom z całego 

świata, których odkrycia dostarczają odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości.   

  

 

Kontakt dla mediów:   

   

L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie  

Barbara Stępień    

Dyrektorka Komunikacji Korporacyjnej   

Menedżerka Programu Dla Kobiet i Nauki  

(For Women in Science)   

tel. 509 526 026   

barbara.stepien@loreal.com   

On Board Think Kong   

Anna Wrzosk-Piechowska 

Biuro Programu Dla Kobiet i Nauki    

(For Women in Science)   

tel. 662 206 692 

awrzosk@obtk.com   
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