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Nina Cielica- studentka fizyki na University 
of Groningen. Autorka projektu "Huragan 
w filiżance- ruch trochoidalny i efekty 
niestabilności w trakcie dyfuzji", który 
przyniósł jej kilka nagród: 
-1. miejsce w konkursie Explory 2021, 
-tytuł finalistki Regeneron ISEF, 
-trzecia nagroda GYSTB, 
-srebro INTOC Global, 
-wyróżnienie Genius Olympiad, 
-srebrny medal, Best Woman Inventor 
Award oraz International Special Award 
(OCIIP) w konkursie iCAN. 
Projekt ten w znacznym stopniu przyczynił 
się też do znalezienia się w gronie 50. 
finalistów Global Student Prize. Od 2023 
prowadząca formatu #7minutonauce na 
Youtube Explory 
 

 

 
 
Igor Kaczmarczyk - doktorant w Grupie 
Badawczej Maxa Plancka w MCB w 
Krakowie, absolwent Instytutu Weizmana 
w Izraelu. Laureat i finalista wielu 
konkursów naukowych, m.in. Explory 
(2014, 2015, 2016), EUCYS (2016), Złoty 
Medal Chemii (2019). Współpracował z 
laureatką Nagrody Nobla z chemii, Prof. 
Adą Yonath. Jest współodkrywcą nowej 
rodziny receptorów światła, która w 2022 
roku została opisana w czasopiśmie Nature 
Structural and Molecular Biology. 
Aktualnie pracuje nad strukturami 
enzymów modyfikujących RNA. W 2022 
roku znalazł się na liście 25under25 
magazynu Forbes w kategorii Nauka. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Szymon Gaca- student technologii 
chemicznej na Politechnice Poznańskiej. 
Dzięki prowadzonym badaniom z zakresu 
fizjologii roślin został laureatem Konkursu 
Naukowego E(x)plory 2017 i reprezentował 
Polskę podczas MILSET Milset Expo-
Sciences Europe 2018. W swojej pracy 
inżynierskiej poruszał tematy z zakresu 
chemii organicznej oraz analitycznej. 
Obecnie zajmuje się inżynierią 
materiałową oraz chemią polimerów. W 
minionych edycjach programu 
mentorskiego pomagał uczestnikom w 
planowaniu badań, poszukiwaniu źródeł 
oraz przygotowaniu biznesplanów. 

 

 

 

Anna Skierska- studentka Environmental 
Sciences na Wageningen University & 
Research w Holandii, naukowczyni, 
pasjonatka nauki i innowacji. Związana od 
kilku lat ze zrównoważonym rozwojem. 
Trzykrotna laureatka Konkursu Explory 
oraz IV miejsca w kategorii Energia: Fizyka 
na Intel ISEF.. W ramach programu Explory 
prowadzi cykl spotkań #EksplorujzAnią na 
Instagramie. W 2022 roku ukończyła 
Sustainable Management Program na 
International Business Management 
Institute ( IBMI). Jest jedną z bohaterek 
książki dziennikarki edukacyjnej Justyny 
Sucheckiej-Jadczak „Young power – 30 
historii o tym jak młodzi zmieniają świat”. 
W 2022 roku została umieszczona na liście 
magazynu Forbes "25 under 25" w 
kategorii zrównoważony rozwój i klimat za 
swoją działalność naukową. 

 

 

 


