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FINAŁ 22. EDYCJI NAGRÓD NAUKOWYCH POLITYKI 

16 października już po raz 22. tygodnik „Polityka” ogłosi laureatów Nagród Naukowych 

POLITYKI. Pięcioro młodych wybitnych naukowców otrzyma stypendia w wysokości 15 tys. 

złotych. 

Grono naukowców wyróżnionych w ciągu 22 lat przez kapituły Nagród Naukowych POLITYKI 
liczy już 362 osoby. Powiększyło się w tym tygodniu, gdy ogłoszona została w tygodniku 
„Polityka” piętnastka finalistek i finalistów tegorocznej edycji. Podczas październikowej 
uroczystości w redakcji „Polityki” dowiemy się, kto spośród tej piętnastki otrzyma pięć 
stypendiów po 15 tys. zł, a kto dziesięć nagród finałowych po 5 tys. zł. Nagrodami dodatkowym 
dla laureatów są wywiady z nimi, publikowane w tygodniku „Polityka”. 

Finaliści 22. Nagród Naukowych POLITYKI: 

NAUKI HUMANISTYCZNE 

dr PAWEŁ KORPAL – Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 
JĘZYKOZNAWSTWO 

dr KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA – Instytut Slawistyki PAN – KULTUROZNAWSTWO 

 

NAUKI SPOŁECZNE 

dr hab. JOANNA RAK, prof. UAM – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – NAUKI POLITYCZNE 

dr EWELINA KOWALEWSKA – Klinika Psychiatrii, Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego – PSYCHOLOGIA 

dr JAKUB CIĄŻELA – Instytut Nauk Geologicznych PAN – GEOGRAFIA, NAUKI O ZIEMI 

dr hab. KATARZYNA CZERNEK-MARSZAŁEK – Wydział Zarządzania, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach - EKONOMIA 

 

NAUKI O ŻYCIU 

dr KRZYSZTOF MILER – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN – BIOLOGIA  

dr n. med. JAN KRZYSZTOF NOWAK – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu – MEDYCYNA 

dr n. med. i n. o zdr. MATEUSZ SPAŁEK – Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i  
Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej – Państwowy Instytut 
Badawczy – MEDYCYNA 

 

 

 

 



     INFORMACJA PRASOWA, 13 września 2022 
 

NAUKI ŚCISŁE 

dr hab. KRZYSZTOF JACHYMSKI – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski – FIZYKA 

dr inż. KLAUDIA KOSEK – Instytut Oceanologii PAN – CHEMIA 

dr inż. MAŁGORZATA K. WŁODARCZYK-BIEGUN – Centrum Biotechnologii, Politechnika 
Śląska - BIOTECHNOLOGIA 

 

NAUKI TECHNICZNE 

dr hab. inż. ŻANETA ŚWIDERSKA-CHADAJ – Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska – 
NAUKI TECHNICZNE/INFORMATYKA 

dr hab. inż. MARIA KURAŃSKA, prof. PK – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 
Politechnika Krakowska – NAUKI TECHNICZNE 

dr inż. arch. ANNA MIŚNIAKIEWICZ – Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska – 
ARCHITEKTURA 

 

 
 

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do 

młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. 

Poprzez akcję prowadzoną na łamach tygodnika POLITYKA promujemy wartościowy wzór 

kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które 

niepostrzeżenie stały się walorami drugorzędnymi. Poszukujemy osób, które w ciągu 

ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym. Nie zamykamy 

listy możliwych dokonań: może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł 

naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej 

funkcji w instytucji naukowej. 

 
Spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu kategoriach nauk: nauki 
humanistyczne, społeczne, nauki o życiu, ścisłe i techniczne. Piątka najlepszych otrzymuje 
Nagrodę Naukową – stypendium, a pozostała dziesiątka nagrody finansowe. W realizacji 
programu towarzyszą nam firmy i fundacje, a także czytelnicy „Polityki” wpłacający 
darowizny i 1% podatku na konto naszej Fundacji. Dzięki nim 22. edycję programu 
zamkniemy kwotą ponad 6 mln 875 tys. zł przekazanych w ręce 362 utalentowanych młodych 
naukowców.  
 

Finalistów programu wybiera spośród setek kandydatów Kapituła Profesorska, znakomita 

większość jej członków towarzyszy nam od samego początku programu, czyli od 2001 roku. 

 

 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1576045,1,sklad-kapitul-nagrod-naukowych-polityki-2021.read


     INFORMACJA PRASOWA, 13 września 2022 
 

 

Pięciu laureatów spośród piętnastu finalistów wskazuje Kapituła Obywatelska, składająca się 

z osób mocno zaangażowanych w życie obywatelskie, znanych z przenikliwych sądów, 

odważnych komentarzy, intelektualnej dojrzałości czy sukcesów w biznesie. 

 

Dodatkowe informacje, regulamin i składy Kapituł znajdują się na: 

www.polityka.pl/stypendia 

 

Fundatorami Nagród Naukowych POLITYKI w roku 2022 są: 

Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

DR IRENA ERIS S.A. 
oraz czytelnicy POLITYKI, którzy przekazali darowizny i 1% podatku dochodowego na fundusz 

stypendialny. 

Patronem medialnym w roku 2022 jest:  

Radio TOK FM 

 

 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1576045,1,sklad-kapitul-nagrod-naukowych-polityki-2021.read
http://www.polityka.pl/stypendia
https://www.facebook.com/Fundacja-Onkologii-Do%C5%9Bwiadczalnej-i-Klinicznej-648597845234088/
https://zaiks.org.pl/
https://www.drirenaeris.com/
https://www.tokfm.pl/Tokfm/0,0.html

