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– Na po cząt ku był Ber lin, gdzie 
przez ja kiś czas miesz ka łam w ra -
mach pro gra mu wy mia ny stu denc kiej. 

To tam w 2006 ro ku za in spi ro wa łam się 
ak cją Girls Day i po sta no wi łam prze nieść tę 

ideę do Pol ski – wspo mi na dr Bian ka Si wiń -
ska, CEO Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy.  

– Po my śla łam jed nak, że za miast pro pa go wać 
obec ność ko biet w za wo dach w ob sza rze tech no -
lo gii (Girls Day sku pia ło się na dzia ła niach pro wa -
dzo nych w przed się bior stwach), war to się gnąć ni -
żej, do eta pu edu ka cji, i wy pro mo wać 
w spo łe czeń stwie ideę stu dio wa nia ko biet na kie -
run kach tech nicz nych. I kie dy przed sta wi łam swój 
po mysł rek to rom uczel ni tech nicz nych, spo tka łam 
się z po zy tyw ną re ak cją. Ko niecz ność zmia ny po -
dej ścia do kan dy da tów na stu dia in ży nier skie 
szcze gól nie wy raź nie zro zu miał ów cze sny prze -
wod ni czą cy Kon fe ren cji Rek to rów Pol skich Uczel -
ni Tech nicz nych i jed no cze śnie rek tor Po li tech ni -
ki Łódz kiej, prof. Jan Kry siń ski [wy po wiedź 
prof. Ja na Kry siń skie go moż na prze czy tać na str 
16. – przyp. red.]. To po stać dla ak cji DNP klu -
czo wa, bo dzię ki prof. Kry siń skie mu od był się pi -
lo ta żo wy Dzień Otwar ty Tyl ko dla Dziew czyn 
na Po li tech ni ce Łódz kiej (2007) i Po li tech ni ce Bia -
ło stoc kiej, i po tem do pie ro in ne uczel nie tech nicz -
ne do strze gły war tość ak cji.  

 
START OD ZE RA 

Kie dy w 2007 r. Fun da cja Edu ka cyj na Per -
spek ty wy wspól nie z Kon fe ren cją Rek to rów 
Pol skich Uczel ni Tech nicz nych za czy na ły kam -
pa nię Dziew czy ny na Po li tech ni ki, dzia łań pro -
ko bie cych w ob sza rze no wo cze snych tech no -
lo gii w Pol sce by ło jak na le kar stwo. Ja ko 
Per spek ty wy z du mą mo że my wręcz stwier -
dzić, że by li śmy w tym za kre sie pio nie ra mi 
– i to nie tyl ko w ska li na sze go kra ju, ale też 
w ca łej Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej.  

Dziś kra jo braz w dzie dzi nie STEM (ang. 
Scien ce, Tech no lo gy, En gi ne ering, Ma the ma tics) 
się zmie nił, tak że dzię ki nam – pro ko bie cych 
ini cja tyw jest mnó stwo. Mi mo to kam pa nia 
DNP nie tra ci swe go bla sku. Za an ga żo wa ni 
w nią part ne rzy (uczel nie tech nicz ne, 
a od 2010 r. tak że uni wer sy tec kie wy dzia ły na -
uk ści słych – w ra mach młod szej sio stry kam -
pa nii DNP, czy li Dziew czy ny do Ści słych 
– DDŚ) zgod nie pod kre śla ją, że si łą ak cji jest jej 
nie prze rwa na od 15 lat hi sto ria, a tak że sta ty -
sty ki ja sno wska zu ją ce na od dzia ły wa nie kam -
pa nii, w któ rej jak do tąd udział wzię ło po -
nad 200 ty się cy uczen nic szkół śred nich.  

– Zmia na, ja ka na stą pi ła na uczel niach tech -
nicz nych i na uni wer sy tec kich wy dzia łach ści słych 
dzię ki ak cji DNP i DDŚ, jest bar dzo waż na. To na -
sza ce gieł ka w re ali za cji idei bu do wa nia rów -
no wa gi płci, ba lan su, któ ry jest ko niecz ny w kon -

tek ście in no wa cyj no ści, kre atyw no ści i two rze nia 
roz wią zań sta no wią cych od po wiedź na wy zwa nia 
współ cze sne go świa ta – tłu ma czy dr Si wiń ska.  

Jak da lej mó wi ini cja tor ka kam pa nii DNP 
i DDŚ, już na star cie ak cji prze kaz kie ro wa ny 
do dziew czyn miał ogrom ną wa gę: – Sta no wił 
czy tel ną de kla ra cję skie ro wa ną do każ dej 
z uczen nic li ce ów i tech ni ków i za pro sze nie „stu -
dia in ży nier skie i ści słe są tak że dla cie bie, po ra -
dzisz so bie, cze ka my spe cjal nie na cie bie”. 

 
CHRAP KA NA TECH NO LO GIE 

Bę dą ce z na mi u sa mych po cząt ków uczel nie 
(Po li tech ni ka Łódz ka i Po li tech ni ka Bia ło -
stoc ka od 2008 r., Po li tech ni ka Czę sto chow -
ska od 2009 czy Wy dział Fi zy ki Uni wer sy te -
tu War szaw skie go od 2010) nie kry ją, że 
obec nie ich ka len da rze nie mo gły by się już obejść 
bez ta kich punk tów pro gra mu dni otwar tych, jak 
choć by słyn ne już Bie gi w Ka sku (w tym ro ku 
po pan de micz nej prze rwie wzna wia ten zwy czaj 
Po li tech ni ka Czę sto chow ska) czy spo tka nia z wy -
kła dow czy nia mi i ab sol went ka mi po szcze gól nych 
kie run ków stu diów (przez kan dy dat ki na stu dia 
wska zy wa ne ja ko nie wąt pli wy atut kam pa nii), 
a tak że roz ma ite kon kur sy, pre zen ta cje dzia łal no -
ści kół na uko wych czy wi zy ty w la bo ra to riach.  

– Każ da uczel nia po swo je mu pod cho dzi do wy -
zwa nia, ja kim jest pro mo wa nie stu diów tech nicz -
nych i ści słych wśród kan dy da tek – wy ja śnia  
dr Si wiń ska. – Nam za le ży na tym, by wszyst -
kie te dzia ła nia pro wa dzi ły do wspól ne go 
wnio sku: by dziew czy ny (i chłop cy) zro zu -
mia ły, że stu dia in ży nier skie i ści słe są cie -
ka we, zo ba czy ły, z kim i nad czym bę dą 
pra co wać w cza sie stu diów, a przede 
wszyst kim by otwo rzy ły się im oczy na zna -
ko mi te per spek ty wy za wo do we, ja kie 
otwie ra ją się po dy plo mie ukoń cze nia stu -
diów tech nicz nych i ści słych. 

JUŻ OD 15 LAT ROŚNIE SIŁA INŻYNIEREK

TO KOBIETY SĄ 
ZMIANĄ…



Kiedy w 2017 r. kampania Dziewczyny na Politechniki obchodziła jubileusz 10-lecia, dr Bianka Siwińska, 
pomysłodawczyni tej inicjatywy, a także wielu innych prokobiecych działań (na zdjęciu z lewej), pisała, że należy już 
mówić o Pokoleniu Inżynierek DNP, dzięki którym „ma miejsce cicha rewolucja kobiet w obszarze STEM”. Dziś,  
w pięć lat od tamtego jubileuszu, możemy śmiało ogłosić, że rewolucja kobiet w technologiach dawno przestała być 
cicha – tak jak dynamicznie zmienia się świat nowoczesnych technologii, tak i rośnie w siłę głos kobiet w tym świecie. 
Kobiety zmieniają STEM! 
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spa dek za in te re so wa nia kan dy da tów stu dia mi 
in ży nier ski mi i do strze gły ko niecz ność zmia ny 
wi ze run ku na uk tech nicz nych, by uświa do mić 
spo łe czeń stwu, jak waż na i lu kra tyw na mo że 
być pra ca in ży nie ra (pi sał tak na 10-le cie DNP 
prof. dr hab. inż. Ta de usz Słom ka, b. rek -
tor Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie 
i b. prze wod ni czą cy KRPUT). Pol skie po li tech -
ni ki do strze gły więc w ak cji DNP bar dzo prag -
ma tycz ną war tość.  

– W tam tym cza sie każ da ak cja pro mo cyj -
na skie ro wa na do po ten cjal nych kan dy da tów 
na stu dia in ży nier skie by ła cen nym ko łem ra tun -
ko wym dla uczel ni tech nicz nych – mó wi wprost 
dr Si wiń ska. 

Z cza sem, gdy uda ło się osią gnąć po sta wio ne 
przed kam pa nią ce le, moż na by ło zmie nić na -
zwę na sze go dnia otwar te go na Ogól no pol ski 
Dzień Otwar ty (nie tyl ko) dla Dziew czyn.  

– Dziś ode szli śmy od wy klu cza ją ce go prze ka zu 
i cie pło za pra sza my na uczel nie tech nicz ne oraz 
na wy dzia ły ści słe tak że chło pa ków – pod kre śla dr 
Si wiń ska. – Ale wciąż z mo cą chce my wszyst kim 
uświa da miać, jak istot ny we współ cze snym świe cie 
jest ba lans per spek tyw, do świad czeń i płci we wszel -
kich pro jek tach, któ re ma ją in no wa cyj ne am bi cje. 

7 kwiet nia 2022, w 15 lat od star tu kam pa nii 
i z kil ko ma ty sią ca mi prze pro wa dzo nych z po -
wo dze niem wy da rzeń na kon cie, or ga ni zu je -
my Ogól no pol ski Dzień Otwar ty wspól nie 

 
UCZEL NIE OTWAR TE  
– NIE TYL KO DLA DZIEW CZYN! 

Tra dy cyj nym zwień cze niem co rocz ne go cy klu 
wy da rzeń w ra mach kam pa nii Dziew czy ny na Po -
li tech ni ki i Dziew czy ny do Ści słych jest Ogól no -
pol ski Dzień Otwar ty (w tym ro ku od by wa 
się 7 kwiet nia), któ ry ko or dy nu ją Per spek ty wy. 
War to przy oka zji ju bi le uszu na kre ślić je go krót -
ką hi sto rię, któ ra do sko na le ob ra zu je pro ces 
prze mia ny ob sza ru STEM w szko łach wyż szych.  

Za czy na li śmy pro wo ka cyj nie, z buń czucz ną 
na zwą Ogól no pol ski Dzień Otwar ty tyl ko 
dla Dziew czyn. Bu dzi ło to kon tro wer sje, skła -
nia ło do dow ci pów i ko men ta rzy (a na wet hej -
tu). – Na sze za mie rze nie by ło ja sne: zwró cić 
uwa gę na pro blem nie do sta tecz nej licz by 
ko biet w bran ży no wo cze snych tech no lo gii 
i wy ni ka ją cych z te go re al nych strat (brak 
róż no rod no ści ze spo łów opra co wu ją cych in no wa -
cyj ne roz wią za nia ozna cza mniej szą kre atyw ność 
i mniej szą gru pę ad re sa tów tych że roz wią zań) 
– opo wia da dr Si wiń ska.  

Sto ją cą za tym sta nem rze czy men tal ną ba rie -
rę naj le piej opi su ją sło wa prof. dr. hab. inż. 
Ja na Kry siń skie go, prze wod ni czą ce go 
KRPUT w la tach 2005-2008: Gdy usły sze li śmy 
o tym po my śle, to by ło tak, jak by na gle w gło -
wach otwo rzy ła się ja kaś no wa prze strzeń. Jak by 
na gle wszy scy za da li so bie py ta nie: „Dziew czy ny 
na po li tech ni ki? A dla cze go wła ści wie nie?”. 

War to też przy po mnieć, że kie dy za czy na li -
śmy, w 2008 r., uczel nie tech nicz ne no to wa ły 



TO KOBIETY SĄ 
ZMIANĄ…

Politechnika  Śląska
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z 18 już (!) part ne ra mi – z ty mi, któ rzy jak 
Po li tech ni ka Łódz ka są z na mi od sa me go 
po cząt ku, i z ty mi, któ rzy do łą czy li do nas nie -
daw no (jak np. Aka de mia Tech nicz no -Hu -
ma ni stycz na z Biel ska -Bia łej czy Aka de -
mia Mor ska w Szcze ci nie). Co cie szy nas 
szcze gól nie, te go rocz ne wy da rze nie po dwóch 
la tach on li ne’owej for mu ły od bę dzie się hy bry -
do wo: uczel nie znów otwo rzą swo je po dwo -
je dla kan dy da tek i kan dy da tów (kam pa nia re -
ali zo wa na sta cjo nar nie w 18 punk tach 
na aka de mic kiej ma pie Pol ski), na to miast on li -
ne bę dzie moż na śle dzić trans mi sję (start 
o godz. 12.00) po świę co ną ju bi le uszo wi kam -
pa nii. Jak co ro ku w cza sie dnia otwar te go 
opu bli ko wa ny też zo sta nie ra port „Ko bie ty 
na Po li tech ni kach” przy go to wa ny przez 
Fun da cję Edu ka cyj ną „Per spek ty wy” wspól nie 
z Ośrod kiem Prze twa rza nia In for ma cji. W ra -
por cie moż na bę dzie prze ana li zo wać szcze gó -
ło we da ne sta ty stycz ne na te mat licz by ko biet 
w ob sza rze STEM w Pol sce i zmian, ja kie się 
w tym za kre sie do ko na ły. 

tech no lo gii. Ale też wi dzi my, w któ rych ob sza rach ko -
biet wciąż bra ku je lub jest ich za ma ło. To przede 
wszyst kim kie run ki in for ma tycz ne i no wo tech no lo -
gicz ne, na nich chce my te raz sku pić na szą uwa gę. 
Słu żą te mu nie tyl ko dzia ła nia w ra mach kam pa nii 
DNP i DDŚ, ale też in ne z na szych ini cja tyw, któ re 
spra wia ją, że ko bie ty – od eta pu wy bo ru stu diów 
do cza su wkro cze nia na za wo do wą ścież kę są przez 
nas „za opie ko wa ne”.  

Stąd in ne ini cja ty wy Per spek tyw – obo zy 
i warsz ta ty dla dziew czyn, sty pen dia, pro gra -
my men to rin go we i star tu po we, wresz cie 
kon fe ren cja Per spek ty wy Wo men in Tech 
Sum mit, czy li naj więk sza im pre za dla ko biet 
w tech no lo giach w Eu ro pie. Jak prze ko nu je dr 
Si wiń ska: – W Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty -
wy wie rzy my w si łę ko biet. Wie rzy my też, że to 
ko bie ty mo gą przy nieść klu czo we z punk tu wi -
dze nia po trzeb współ cze sne go świa ta zmia ny, 
bo… to ko bie ty są zmia ną! Dla te go nie zmien nie, 
jak przez ostat nie 15 lat, na ma wia my: dziew czy -
ny, rusz cie na po li tech ni ki, rusz cie na kie run ki 
ści słe. Wa sze star sze ko le żan ki, któ re prze tar ły 
Wam szla ki i od wa ży ły się to zro bić już przed la -
ty, naj le piej do wo dzą, że ko bie ty do sko na le so bie 
ra dzą na kie run kach in ży nier skich i ści słych, sta -
jąc się ce nio ny mi eks pert ka mi po szu ki wa ny mi 
na ryn ku pra cy.  

Dla te go 7 kwiet nia war to od wie dzić po li tech -
ni ki i uni wer sy tec kie wy dzia ły ści słe. Tam 
dziew czy ny (i chłop cy też) oso bi ście bę dą się 
mo gły prze ko nać o war to ści stu diów in ży nier -
skich i ści słych, m.in. po zna jąc ab sol went ki kie -
run ków z ob sza ru STEM. 

MAG DA TY TU ŁA

 Po li tech ni ka 
Bia ło stoc ka

JUŻ OD 15 LAT ROŚNIE SIŁA INŻYNIEREK

Dziewczyny 
na POLITECHNIKI 

2017

www.dziewczynynapolitechniki.pl

 
PO STA WIĆ NA PRZY SZŁOŚĆ  
KO BIET W TECH NO LO GIACH 

Na stro nie dziew czy ny na po li tech ni ki.pl 
na pi sa li śmy 15 lat te mu, że kam pa nie DNP 
i DDŚ za naj waż niej szy cel sta wia ją so bie prze -
ła my wa nie ste reo ty pów w my śle niu. I dziś jak 
przed kil ku na stu la ty: na uka i tech no lo gia wciąż 
po trze bu ją ko biet – ich kre atyw no ści, umie jęt -
no ści or ga ni zo wa nia so bie cza su i pra cy, pre cy -
zyj no ści, ela stycz no ści czy rze tel ne go po dej ścia 
do za dań. Szcze gól nie te raz, w do bie kul tu ry 
in no wa cji, kie dy in no wa cyj ność bar dziej niż 
kie dy kol wiek wcze śniej słu ży roz wo jo wi spo -
łe czeń stwa i go spo dar ki opar tej na wie dzy, 
a po lem, na któ rym naj le piej wi dać zna cze nie 
in no wa cyj nych roz wią zań, są wła śnie no wo -
cze sne tech no lo gie. 

– Do bra wia do mość jest ta ka: mi mo że udział 
dziew czyn na po li tech ni kach i na kie run kach ści słych 
dzię ki na szym dzia ła niom wzrósł do 40 i wię cej pro -
cent, nie koń czy my kam pa nii DNP i DDŚ – de kla ru -
je dr Si wiń ska. – Wie my bo wiem, że ta ak cja do da -
ła skrzy deł wie lu dziew czy nom, kie ru jąc je na ścież kę 




