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w na uce, wy ka zy wa ły ini cja ty wę, bar dzo do brze 
wy pa da ły na uczel niach za gra nicz nych. Wie le 
z nich zro bi ło ka rie rę w fir mach fran cu skich.  

Dla te go m.in. na spo tka niu w Kra ko wie ak cję 
DnP po par łem na tych miast. Szcze gól ne za in te -
re so wa nie wy ka za li nią też rek tor AGH prof. 
An to ni Taj duś i rek tor Po li tech ni ki War szaw -
skiej prof. Wło dzi mierz Kur nik. Nie by ło 
gło sów prze ciw nych.  

Tak ru szy ła ak cja DnP, któ ra szyb ko (w 2010) 
zo sta ła uzu peł nio na ak cją Dziew czy ny do Ści -
słych. Wy zwa niem sta ło się upo wszech nie nie 
jej na wszyst kich uczel niach tech nicz nych. Zro -
zu mie nie war to ści tej ini cja ty wy by ło po -
wszech ne, choć przed wła dza mi uczel ni sta nę -
ły trud ne za da nia. Przede wszyst kim na le ża ło 
na wią zać kon takt ze szko ła mi, w tym z na uczy -
cie la mi ma te ma ty ki i fi zy ki. To oni za chę ca li 
dziew czy ny do stu dio wa nia na po li tech ni kach. 
W ma tu ral nych kla sach pra cow ni ce uczel ni 
przed sta wia ły kie run ki stu diów i moż li wo ści 
za trud nie nia po stu diach.  

Na uczel niach or ga ni zo wa no dni otwar te dla 
dziew czyn, na któ re za pra sza no ab sol went ki 
kie run ków tech nicz nych, by opo wia da ły o stu -
diach, pra cy i wy na gro dze niu. Ce lem by ło 
szyb kie roz wi nię cie ak cji i po tem utrzy ma nie 
jej dy na mi ki.  

Spo łecz ność aka de mic ka (jej żeń ska część) 
z en tu zja zmem włą czy ła się do dzia łań. Trze ba 
by ło też zna leźć oso bę z pa sją, któ ra na uczel -
ni kie ro wa ła ak cją. W PŁ zo sta ła nią pa ni Mał -
go rza ta Tro cha, nie zmor do wa na i za wsze 
peł na en tu zja zmu.  

Naj więk szym suk ce sem tej ak cji jest fakt, że 
dziś DnP ob cho dzi ju bi le usz 15-le cia. Na le ży 
pod kre ślić wiel ki suk ces Fun da cji Per spek ty wy, 
któ ra od po cząt ku pa tro nu je ak cjom DnP 
i DdŚ, co rocz nie pu bli ku je ra por ty i mo bi li zu je 
uczel nie do dzia łań.  

Dzię ki tej ak cji wzro sła licz ba ko biet stu diu ją -
cych na kie run kach tech nicz nych, zwa nych kie -
dyś mę ski mi. Na przy kła dzie PŁ mo gę po wie -
dzieć, że na stą pił du ży przy rost stu den tek 
na ty po wo mę skich (z tra dy cyj nie naj niż szą licz -
bą stu diu ją cych ko biet) wy dzia łach: me cha nicz -
nym i elek trycz nym. Na Wy dzia le Me cha nicz -
nym PŁ w 2008 r. by ło 9% stu den tek, a obec nie 
jest po nad 15%. Z ko lei na Wy dzia le Elek tro -
tech ni ki, Elek tro ni ki, In for ma ty ki i Au to ma ty ki 
PŁ na stą pił 3,5-krot ny wzrost licz by ko biet 
(z 4% do po nad 14%). Ma my też du żo wię cej 
ko biet na stu diach dok to ranc kich – obec -
nie 45%. Co raz wię cej ko biet obej mu je sta no -
wi ska pro fe sor skie. Wie le z nich jest dzie ka na -
mi – na PŁ z 9 wy dzia łów już 4 kie ru ją ko bie ty. 

Do dziś ży wo pa mię tam jed no 
z ze brań Kon fe ren cji Rek to rów Pol -
skich Uczel ni Tech nicz nych, któ re 

od by ło się w Kra ko wie, w Aka de mii 
Gór ni czo -Hut ni czej, 15 lat te mu (25-26 stycz -
nia 2007) – mó wi prof. Jan Kry siń ski. Na tym 
ze bra niu wy stą pi ła pa ni dr Bian ka Si wiń ska, 
wte dy jesz cze stu dent ka w Niem czech. Opo -
wia da ła o or ga ni zo wa nych w tym kra ju im pre -
zach Girls Day, któ rych ce lem by ło m.in. prze -
ko na nie dziew czyn do stu diów na kie run kach 
tech nicz nych. To wy stą pie nie by ło bar dzo rze -
czo we, za sy py wa ła rek to rów ar gu men ta mi nie 
do od par cia i ro bi ła to z wręcz z za raź li wym 
prze ko na niem. By ła to iskra, któ rą wy wo ła ła pło -
mień w po sta ci ak cji DnP. 

Sy tu acja uczel ni tech nicz nych nie by ła wte dy 
ła twa. Po wszech nie mło dzież chcia ła stu dio wać 
za rzą dza nie, pra wo i psy cho lo gię, a kie run ki 
tech nicz ne nie cie szy ły się po wo dze niem, 
zwłasz cza wśród dziew czyn. Od lat po ku to wa -
ły ste reo ty py, że stu dia in ży nier skie nie od po -
wia da ją „ce chom nie wie ścim”.  

Sam mia łem bar dzo do bre do świad cze nie 
z pra cy ze stu dent ka mi. Wy kła da łem po fran cu -
sku na stu diach pro wa dzo nych w tym ję zy ku 
i w oko ło 30-oso bo wej gru pie trzy czwar te sta -
no wi ły stu dent ki, któ re mia ły świet ne wy ni ki 
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wo wa łam roz wój na uko wy i za wo do wy stu -
den tek Po li tech ni ki Łódz kiej bio rą cych udział 
w ak cji, a po tem na szych ab sol wen tek. To 
w wie lu przy pad kach ko bie ty suk ce su, któ re 
chęt nie wra ca ją na uczel nię, aby opo wie dzieć 
o swo ich ścież kach ka rie ry za wo do wej i za chę -
cić dziew czę ta do stu dio wa nia na kie run kach 
tech nicz nych.  

Suk ce sem jest rów nież fakt, że ak cja na sta łe 
wpi sa ła się w ka len darz wy da rzeń uczel nia nych 
i jest przez wszyst kich roz po zna wal na. Du że 
zna cze nie ma za an ga żo wa nie się w nią władz 
uczel ni i mia sta. Han na Zda now ska, pre zy -
dent Ło dzi, jest na szą ab sol went ką i każ de go 
ro ku wspie ra na szą ak cję, spo ty ka jąc się 
z uczest nicz ka mi lub na gry wa jąc do nich spe -
cjal ny ma te riał fil mo wy.  

 
DRUGI FILAR – WYDZIAŁY ŚCISŁE 
UNIWERSYTETÓW 

Je stem peł no moc ni kiem ak cji Dziew czy ny 
do Ści słych na Wy dzia le Fi zy ki UW od 2010 r., 
kie dy to ak cja Dziew czy ny na Po li tech ni ki zy -
ska ła dru gi fi lar – wy dzia ły ści słe uni wer sy te tów 
– mówi Agata Meissner. 

Za na mi wie le otwar tych dni (nie tyl ko) dla 
dziew czyn. Co ro ku oprócz warsz ta tów, wy -
kła dów, zwie dza nia la bo ra to riów sta ra my się 
przy go to wać coś spe cjal ne go: mia no kul to we -
go zy skał za pro jek to wa ny i wy ko na ny przez 
na szych stu den tów na dru kar ce 3D ga dżet 
– kol czy ki w kształ cie sta łej Planc ka – czy gra, 
któ rej bo ha ter ka mi są ko bie ty na uki. Kim by ła 
ślą ska Pal las? Kto wy na lazł ke vlar? – nie któ re 
py ta nia wca le nie by ły ła twe, a gra wcią gnę ła 
nie tyl ko uczniów czy stu den tów, ale i na szych 
pra cow ni ków. Strza łem w dzie siąt kę oka za ły 
się też po ko je od kryw ców, np. pe łen na uko -
wych za ga dek po kój Ali cji w kra inie cza rów. 

Dzię ki uczest nic twu wy dzia łu w ak cji na sze 
stu dent ki ko rzy sta ją z sze ro kiej ofer ty pro gra -
mów men to rin go wych, warsz ta tów czy sta ży, 
któ re nie jed no krot nie prze ra dza ją się w dłuż -
szą współ pra cę z fir ma mi tech no lo gicz ny mi. 
Bra ły udział w Per spek ty wy Wo men in Tech 
Sum mit (6 ty się cy uczest ni czek z ca łe go świa -
ta w ha li Expo ro bi ło wra że nie!), a tak że 
w Dniu Otwar tym „Kie run ki Wi ru so od por ne” 
– ze spół Fun da cji Per spek ty wy wzor co wo po -
ra dził so bie z pio nier skim wy zwa niem zor ga ni -
zo wa nia jed ne go z pierw szych wir tu al nych wy -
da rzeń w pan de mii.  

Gdy do łą cza li śmy do ak cji, dziew czy ny sta no -
wi ły 35 proc. wszyst kich stu den tów Wy dzia łu Fi -
zy ki. Dzi siaj to 44 proc.! Na szym ce lem na przy -
szłość jest, aby wię cej ko biet de cy do wa ło się 
po dok to ra cie kon ty nu ować ka rie rę na uko wą.

stą sa tys fak cję. W re aliach współ cze sne go ryn -
ku pra cy wy kształ ce nie tech nicz ne to po waż -
ny atut, da je zwłasz cza ko bie tom zna ko mi tą 
po zy cję star to wą do ubie ga nia się o naj bar dziej 
atrak cyj ne miej sca pra cy, nie tyl ko w Pol sce, ale 
i na ca łym świe cie. A kam pa nia DnP by ła i jest 
cen nym źró dłem wie dzy po moc nym w okre -
śle niu wła snej dro gi roz wo ju, naj pierw edu ka -
cyj ne go, a po tem za wo do we go.  

W ko bie tach ce nię to, że są do brze zor ga ni zo -
wa ne, wszak po tra fią na co dzień go dzić wie le 
ról ży cio wych, a w kon tek ście roz wo ju za wo do -
we go – ma ją do brze zde fi nio wa ne ce le i wie dzą, 
cze go chcą, przez co sa me w so bie znaj du ją mo -
ty wa cję.  

 
AK CJA NA STA ŁE WPI SA NA  
W KA LEN DARZ UCZEL NIANYCH  
WY DARZEŃ 

Bar dzo lu bię wcho dzić w no we pro jek ty, dla -
te go chęt nie za an ga żo wa łam się w pi lo ta żo wą 
ak cję pro wa dzo ną na Po li tech ni ce Łódz kiej 
w 2008 r. Chy ba nikt wów czas nie za kła dał, że 
ak cja bę dzie tak dłu go kon ty nu owa na – mó wi 
Mał go rza ta Tro cha, peł no moc nicz ka kam pa -
nii DnP na Po li tech ni ce Łódz kiej. 

Roz mo wy ze stu dent ka mi, na szy mi „am ba sa -
dor ka mi” ca ły czas utwier dza ły nas w po trze -
bie kon ty nu acji ak cji. Dziew czy ny uwa ża ły, że 
stu dia na ty po wo „mę skich kie run kach” roz wi -
nę ły w nich do dat ko we ce chy bar dzo po trzeb -
ne w ży ciu in ży nie ra. To dla mnie ogrom na sa -
tys fak cja, że tak wie le dziew cząt od kry ło 
w so bie chęć do stu dio wa nia na po li tech ni kach.  

Przez pięt na ście lat z du żą sa tys fak cją ob ser -
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W ostat nich wy bo rach wy raź nie zwięk szy ła się 
też licz ba ko biet rek to rów. W Ło dzi na 6 uczel -
ni pu blicz nych 3 są kie ro wa ne przez ko bie ty.  

Moż na chy ba stwier dzić, że pod ję cie 15 lat 
te mu ak cji DnP by ło wy prze dze niem cza su, 
do pie ro bo wiem nie daw no sa me ko bie ty pod -
ję ły wal kę o swo je pra wa do kształ ce nia się 
w „mę skich” za wo dach, zaj mo wa nia wy so kich 
sta no wisk i płac rów nych męż czy znom.  

 
ŹRÓ DŁO CEN NEJ WIE DZY 

Kam pa nię Dziew czy ny na Po li tech ni ki za wsze 
uwa ża łam za bar dzo tra fio ną ak cję skie ro wa ną 
do kan dy da tek na uczel nie tech nicz ne – wspo -
mi na prof. Ma ria No wic ka-Skow ron. Dla te -
go Po li tech ni ka Czę sto chow ska włą czy ła się 
w tę ini cja ty wę nie mal od ra zu (w 2009 r.), gdy 
ta ak cja po wsta ła, a ja sa ma sta łam się „twa rzą” 
tej ak cji i bra łam ak tyw ny udział we wszyst kich 
wy da rze niach zwią za nych z DnP, za rów no 
ogól no pol skich (np. kon fe ren cje pra so we, spo -
tka nia), jak i lo kal nych (np. uczest ni czy łam 
w słyn nych bie gach w ka sku).  

By łam i je stem prze ko na na, że stu dio wa nie 
na kie run kach tech nicz nych sta no wi dla każ de -
go, tak dla dziew czyn, jak i chłop ców, ro dzaj 
in we sty cji we wła sną przy szłość, otwie ra szan -
sę za rów no na roz wój za wo do wy, jak i oso bi -
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