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Informacja prasowa (News Release)  

Ceremonia wręczenia nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie dla młodych 

kobiet naukowiec z Japonii 

 

W dniu 17 maja br. w siedzibie Ambasady RP w Tokio odbyła się ceremonia wręczenia nagród 
pierwszej edycji konkursu zorganizowanego wspólnie przez placówkę oraz Japońską Agencję Badań i 
Technologii (JST). Nagroda dla młodych kobiet naukowiec z Japonii powołana została w celu promocji 
polskiego pochodzenia Marii Skłodowskiej - Curie, wsparcia zaangażowania kobiet w pracę naukową 
oraz w prowadzenie współpracy międzynarodowej z przedstawicielami polskich ośrodków naukowo-
badawczych. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główną laureatką tegorocznej, pierwszej edycji została Pani Mayuko Yamashita – 26-letnia 
matematyczka z Uniwersytetu Kioto specjalizująca się w geometrii niekomunikatywnej pracująca 
obecnie jako adiunkt na Uniwersytecie Kioto. W ramach nagrody Pani Yamashita odbędzie podróż 
naukową do Polski jesienią br. w celu nawiązania kontaktów z polskimi naukowcami oraz podjęcia 
współpracy z polskimi ośrodkami uniwersyteckimi.  

Pozostałe laureatki to Pani Mariko Kimura (Astrofizyka, Instytut RIKEN), Kayoko Shioda 
(Epidemiologia, Uniwersytet Emory) oraz Marie Saito (Genetyka, Norweski Uniwersytet Nauk 
Przyrodniczych). Wszystkie laureatki konkursu otrzymały także nagrody pieniężne od firmy JEOL – 



uznanego w Japonii producenta sprzętu laboratoryjnego, pamiątkowe albumy o życiu i działalności 
Marii Skłodowskiej – Curie oraz dyplomy przygotowane przez dwóch głównych organizatorów 
konkursu - Ambasadę oraz Japońską Agencję Nauki i Technologii (JST). 

W uroczystej ceremonii w formule zasiadanej kolacji przy polskich daniach w sali recepcyjnej 
Ambasady udział wzięło 50 uczestników, w tym przedstawiciele JST, firmy JEOL (fundator nagród 
pieniężnych), wybitni przedstawiciele japońskiego świata nauki, organizacji wspierających badania 
naukowe i współpracę międzynarodową. Obecni podczas ceremonii byli także członkowie komitetu 
selekcyjnego, w skład którego weszło ośmiu wybitnych japońskich naukowców oraz jeden naukowiec 
z Polski na stałe mieszkający w Japonii.  

Gościem specjalnym ceremonii była przedstawicielka Rodziny Cesarskiej, Księżna Takamado, 
która przyjęła rolę Honorowej Przewodniczącej Komitetu Wręczającego Nagrodę. Księżna przekazała 
zwyciężczyni konkursu statuetkę zaprojektowaną przez młodego artystę z Polski, którego projekt 
wyłoniony został w konkursie zorganizowanym przez IP w Tokio spośród prac nadesłanych przez 
studentów akademii sztuk pięknych. Pozostałymi członkami Komitetu Wręczającego Nagrodę były – 
Pani Masako Mori (Specjalna Doradczyni Premiera Japonii ds. Aktywizacji Kobiet) oraz Pani Mizue 
Kissho (przedstawicielka Tokijskiego Uniwersytetu Nauk Ścisłych oraz założycielka Science Studio 
Marie). 

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem młodych pań 
naukowiec – swoje kandydatury zgłosiło aż 80 osób. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu będą 
cieszyły się takim samym, jak nie większym zainteresowaniem i że przyczynią się do dalszej promocji 
polskiego pochodzenia M. Skłodowskiej-Curie oraz do rozwoju japońsko – polskiej współpracy w 
dziedzinie nauki i technologii.  
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