KOBIETY - IKONY SUKCESU (TZW. „ROLE MODELS”)
W ŚRODOWISKU SEKTORA B+R
Statystyki pokazują ogromne dysproporcje w obecności obu płci w naukach ścisłych.
Z opracowanego przez koncern kosmetyczny - L’Oreal - raportu „Piękne umysły – rola kobiet w świecie
nauki” wynika, że w Unii Europejskiej kobiety stanowią tylko 11 proc. spośród najwyższych stopniem
naukowców, 28 proc. profesorów studiów humanistycznych i 19 proc. nauk społecznych
oraz niespełna 8 proc. w inżynierii i technologii1.
Statystyki pokazują również, że liczba kobiet naukowców rośnie bardzo wolno. Na przestrzeni lat
1990–2010 zwiększyła się z 26 proc. do zaledwie 29 proc2.
Na warszawskich uczelniach wyższych kobiety stanowią około połowę całkowitej liczby studentów.
Natomiast funkcję rektora pełni tylko 11 kobiet (na 58 mężczyzn). Sytuacja wygląda podobnie
w całym kraju. Przykładowo, w Krakowie na 34 uczelnie tylko trzy zarządzane są przez kobiety3.
Autorzy raportu z 2016 r. wskazują, że w nauce nadal widoczne są
niekorzyść kobiet. W dziedzinach ścisłych kobiety zajmują zaledwie
stanowisk akademickich. Mężczyznom przypada większość nagród
laureatów Nagrody Nobla w dziedzinach ścisłych, takich jak medycyna,
kobiety4.
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Aby poprawić ww. statystyki zaangażowania kobiet w naukę i szeroko pojęty sektor B+R potrzebne
jest:
• przyznawanie grantów i programów stypendialnych,
• promowanie kobiecych osiągnięć naukowych,
• oraz wynikająca m.in. z powyższego zmiana społecznego postrzegania roli kobiet w
omawianym obszarze5.
Niniejsza publikacja w dalszej części będzie miała na celu właśnie krótką prezentację KOBIET IKON
SUKCESU (tzw. „ROLE MODELS” ) i ich osiągnięć naukowych w środowisku B+R.
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Maria Skłodowska-Curie - autorka teorii promieniotwórczości, odkrywczyni radu i
polonu, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla6
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Maria Curie-Skłodowska (1867-1934) - polska fizyczka i chemiczka. Życie i karierę zawodową
poświęciła badaniu właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Jest autorką teorii
promieniotwórczości, przełomowych badań nad promieniowaniem. Niemniej jej najbardziej znanym
dokonaniem było odkrycie dwóch pierwiastków: radu i polonu8.
Maria Curie-Skłodowska to nie tylko pierwsza Polka, ale w ogóle pierwsza kobieta, która otrzymała
Nagrodę Nobla oraz jedyna dwukrotna laureatka tej nagrody wśród kobiet. Curie-Skłodowska jest
ponadto jedyną uczoną w historii uhonorowaną Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk
przyrodniczych (1903 – fizyka, 1911 – chemia). To również jedyna kobieta, która spoczęła w
paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym9.
Osiągnięcia Marii Curie-Skłodowskiej robią tym większe wrażenie, gdy mamy świadomość
dyskryminacji kobiet przez komisję noblowską w tamtym czasie. Kobiety w najlepszym wypadku były
bowiem dostrzegane przez komitet, gdy pracowały razem z mężami. Bardzo rzadko doceniano ich
samodzielną pracę10.
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Warto zaznaczyć, że Maria Skłodowska-Curie wyjechała z Polski, ponieważ chciała studiować. W tym
czasie bowiem kobiety nie mogły studiować na ziemiach polskich, które były pod zaborami. Studentki
mogły zapisać się na Uniwersytet Jagielloński dopiero w 1894 roku, a na Uniwersytecie Warszawskim
mogły studiować dopiero od 1915 roku11.

Rita Levi-Montalcini - autorka przełomowych badań nad układem nerwowym12
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Rita Levi-Montalcini (1909-2012) - włoska uczona, lekarka embriolog i neurolog, laureatka Nagrody
Nobla w dziedzinie medycyny (1986)14.
W latach 1930–1936 studiowała na wydziale medycznym Uniwersytetu Turyńskiego. Karierę
akademicką, jako osobie pochodzenia żydowskiego, zamknęły jej ustawy faszystowskie (Manifesto
della razza). Utworzyła prowizoryczne, tajne laboratorium we własnej sypialni, by kontynuować
analizę wzrostu komórek nerwowych. Ponieważ nie mogła publikować artykułów we Włoszech,
swoje prace wysyłała do redakcji czasopism naukowych w Szwajcarii i Belgii15.
W 1947 roku wyjechała do USA na zaproszenie Washington University w Saint Louis – w latach 1956–
1977 była profesorem tej uczelni. W latach 1969–1978 kierowała Instytutem Biologii Komórki
Narodowej Rady Nauki w Rzymie. Została przyjęta m.in. w poczet Papieskiej Akademii Nauk16.
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Prowadziła badania dotyczące wzrostu komórek nerwowych. Następnie zajęła się badaniem wzrostu
unerwienia czuciowego w zarodkach kury, którym przeszczepiono komórki nowotworowe do myszy.
Levi-Montalcini odkryła tzw. czynnik wzrostu nerwu (NGF), pobudzający wzrost komórek
nerwowych. W 1986 roku, w wieku 77 lat, otrzymała nagrodę Nobla (wspólnie ze Stanleyem
Cohenem) za odkrycia o istotnym/przełomowym znaczeniu dla zrozumienia mechanizmów
regulujących wzrost komórek i narządów zarówno zwierząt, jak i ludziJest autorką wielu publikacji
naukowych, m.in. tak znanych jak „In Praise of Imperfection” (1988)17.
W 1987 została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. W 2008 otrzymała
francuską Legię Honorową V klasy18. 1 sierpnia 2001 prezydent Carlo Azeglio Ciampi w uznaniu zasług
mianował ją dożywotnim senatorem19.

Rosalyn Yalow - opracowała kluczową technikę diagnozowania poważnych chorób
i defektów20
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Rosalyn Sussman Yalow (1921-2011) – amerykańska fizyczka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie
fizjologii i medycyny w 1977 roku, za stworzenie radioimmunologicznych metod wykrywania białek
i prace nad hormonami peptydowymi. Pierwsza kobieta, której przyznano Nagrodę Laskera za
Podstawowe Badania Medyczne (w 1976)22.
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Rosalyn Sussman Yalow w 1941 ukończyła Hunter College i rozpoczęła studia na University of Illinois,
gdzie była jedyną kobietą na Wydziale Inżynierii i pierwszą studiującą od 1917 r. W 1945 otrzymała
tytuł doktora w dziedzinie fizyki jądrowej. Następnie pracowała jako inżynier, a potem jako
wykładowca fizyki w Hunter College. Od 1947 pracowała w Bronx Veterans Administration Hospital,
gdzie zajmowała się zastosowaniem radioizotopów w medycynie23.
W latach 50. XX wieku Rosalyn Yalow i Solomon Berson opracowali nową, czułą metodę
wykrywania insuliny we krwi, która wykorzystywała reakcję antygen-przeciwciało oraz
radioizotopy. Opracowana przez nich metoda, zwana RIA, może być stosowana także do
wykrywania innych białek i związków24. Dzięki pracy Rosalyn Yalow możemy rozróżnić też cukrzycę
typu 1 od typu 225.

Esther Lederberg - odkryła, że bakterie potrafią losowo mutować26
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Esther Miriam Zimmer Lederberg (1922–2006) − amerykańska mikrobiolożka, immunolożka
i genetyczka. Urodziła się w rodzinie żydowskiej, jako córka Davida Zimmera i Pauline z domu Geller.
Esther Lederberg ukończyła Hunter College w 1942, następnie studiowała genetykę na Uniwersytecie
Stanforda, gdzie w 1946 uzyskała tytuł magistra. W 1950 uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie
Wisconsin. Następnie wróciła na Uniwersytet Stanforda, gdzie pracowała w Departamencie
Mikrobiologii i Immunologii aż do emerytury w 1985 roku, a w latach 1976-1986 także jako szefowa
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Plasmid Reference Center. Wraz ze swoim mężem (w latach 1946-1966), Joshuą Lederbergiem
zajmowała się też genetyką bakterii28.
Opracowała technikę, która sprawiła, że znacznie łatwiej jest dziś badać kolonie bakterii. Udało jej
się odkryć, że bakterie potrafią mutować przypadkowo i że nabywają odporność na niektóre
antybiotyki, zanim zostaną wystawione na działanie konkretnej substancji chemicznej29. Esther
Lederberg odkryła faga lambda, który stał się organizmem modelowym i narzędziem do
klonowania używanym w genetyce i biologii molekularnej30.

Francoise Barre-Sinoussi - dzięki niej wiemy, co powoduje AIDS31
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Françoise Barré-Sinoussi (ur. 1947) – francuska lekarka, wirusolog33.
Na początku lat 70. XX wieku rozpoczęła pracę w Instytucie Pasteura, gdzie prowadziła badania nad
retrowirusami. W 1983, pracując wspólnie z Lukiem Montagnierem, wyizolowała ludzkiego wirusa
niedoboru odporności (HIV). W 1984 wirus ten został niezależnie wyizolowany przez Amerykanina
Roberta Gallo34.
W latach 80. XX wieku aktywnie współpracowała z organizacjami zajmującymi się zwalczaniem
epidemii AIDS w krajach rozwijających się. Była konsultantem ds. AIDS Światowej Organizacji Zdrowia
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oraz programu Organizacji Narodów Zjednoczonych UNAIDS. Od 1998 roku kieruje grupą zajmującą
się biologią retrowirusów w Instytucie Pasteura35.
W 2008 wraz z Lukiem Montagnierem została uhonorowana Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii i
medycyny za ich wspólne odkrycie ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV). Drugą połowę
nagrody otrzymał Niemiec Harald zur Hausen36.

Wkład ww. kobiet w rozwój nauki wydaje się nie do przecenienia i winien być m.in. podstawą do
refleksji nad modelami zarządzania nauką, kształtowaniem ścieżek kariery i współzawodnictwa37.
Stąd potrzeba wykorzystywania potencjału kobiet we wszystkich dyscyplinach dla harmonijnego i
dynamicznego rozwoju nauki, ale też szeroko rozumianej gospodarki38. Zwłaszcza, że wspieranie
kobiet w rozwoju kariery zawodowej przekłada się na wymierne korzyści dla firm i instytucji, nie tylko
w wymiarze finansowym39.
Powyższe potwierdzają badania naukowe, które pokazują, że różnorodność w firmach jest bardzo
korzystna. Zespoły, w których pracują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, są bardziej kreatywne40.
Biorąc pod uwagę powyższe, PPF Hasco–Lek S.A. w realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacji
procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania
komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni
projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i
oprogramowania” podejmować będzie działania przyczyniające się do zwiększenia trwałego
udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnianiu i rozwoju ich kariery, ograniczeniu segregacji na rynku
pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią oraz propagowania godzenia pracy i życia
osobistego.
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