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NIE BÓJCIE SIĘ WYZWAŃ I 
DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI ORAZ  

słych wśród dziew czyn ewo lu owa ło – po cząt ko wo 
by łam scep tycz na wo bec zor ga ni zo wa nych ak cji, 
z cza sem jed nak prze ko na łam się, że na wet zwy -
kłą roz mo wą mo gę po móc roz wiać wąt pli wo ści 
do ty czą ce słusz no ści de cy zji o wy bo rze stu diów 
na kie run kach ści słych ta kich jak fi zy ka. Z cza -
sem ja i mo je ko le żan ki do strze gły śmy, że na sza 
obec ność w ak cjach pro mu ją cych obec ność ko biet 
w na ukach ści słych nie by ła bez zna cze nia i przy -
no si efek ty. 

Gdy bym mia ła moż li wość cof nąć czas i z obec -
nej per spek ty wy po roz ma wiać raz jesz cze 
z dziew czy na mi za sta na wia ją cy mi się nad wy bo -
rem stu diów ści słych, to ra dziła bym im, że war to 
sta wiać czo ła wy zwa niom, nie bać się po dej mo -
wa nia ry zy ka, wy cho dzić po za swo ją stre fę kom -
for tu i spró bo wać swo ich sił w stu dio wa niu nie ła -
twych kie run ków ści słych. War to też ota czać się 
ludź mi, któ rzy wspie ra ją na sze de cy zje, na wet je -
śli ich do koń ca nie ro zu mie ją. 

 
KA TA RZY NA GDU LA 
Stu dent ka kie run ku che mia (stu -

dia II stop nia), spe cjal ność che mia bio - 
i ma kro mo le ku lar na na Uni wer sy te cie 
w Bia łym sto ku, prze wod ni czą ca Par la -
men tu Stu denc kie go Uni wer sy te tu w Bia -
łym sto ku.  

Za wsze in spi ro wa ło mnie od kry wa nie no wych 
rze czy, za wsze też lu bi łam wy cho dzić po za sche -
ma ty, dla te go wy bra łam che mię ja ko tę dzie dzi -
nę na uki, któ ra z jed nej stro ny da je wie dzę użyt -
ko wą, a z dru giej zo sta wia du że po le ma new ru 

w za kre sie uspraw nia nia ist nie ją cych roz wią zań 
czy od kry wa nia no wych związ ków che micz nych 
al bo no wych za sto so wań związ ków już ist nie ją -
cych. Che mia jak in ne na uki ści słe, nie jest ła twą 
dzie dzi ną wie dzy, czę sto czło wiek sie dzi po kil ka 
go dzin przy mi kro sko pie, z mar nym re zul ta tem, 
i do pie ro za ko lej nym ra zem do sta je za do wa la ją -
cy wy nik. Ale dla mnie na gro dą jest to, co cze ka 
na nas na koń cu te go wy sił ku – od kry wa nie uży -
tecz nych spo łecz nie rze czy, współ two rze nie roz -
wo ju świa ta. To pa sjo nu ją ce. 

Uwa żam, że dziew czy ny ma ją ogrom ny po ten -
cjał, a kie run ki ści słe da ją uj ście ta len tom i umie -
jęt no ściom ko biet. Je ste śmy do sko na le zor ga ni zo -
wa ne, po tra fi my so bie roz pla no wać pra cę 
i umie my za cho wać po rzą dek w pra cy. Wresz cie 
je ste śmy bar dzo zde ter mi no wa ne, nie pod da je my 
się mi mo nie po wo dzeń, tyl ko wy trwa le dą ży my 
do re ali za cji po sta wio ne go so bie za da nia. 

 

 
OL GA TĘ CZA 
Stu dent ka kie run ku ener ge ty ka od na -

wial na i za rzą dza nie ener gią, spe cja li za cja 
tech no lo gie ener ge ty ki od na wial nej 
na Wy dzia le Ener ge ty ki i Pa liw Aka de mii 
Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie. In ten -
syw nie dzia ła w ko łach na uko wych – AGH 
So lar Pla ne i Eko -Ener gia (by ła prze wod -
ni czą cą ko ła). 

Za wsze mo im wiel kim ma rze niem by ło stu dio -
wać na AGH, ale po nie waż nie je stem w 100 pro -
cen tach ści słym umy słem, bo mam też swo ją hu -

OL GA CZER WIŃ SKA 
Ab sol went ka kie run ku fi zy ka (stu -

dia I i II stop nia) na Wy dzia le Fi zy ki Uni -
wer sy te tu War szaw skie go. Obro ni ła dok -
to rat z fi zy ki teo re tycz nej w dzie dzi nie 
fi zy ki czą stek ele men tar nych i od dzia ły -
wań fun da men tal nych z ko smo lo gią. Pra -
cu je ja ko Chief Scien ti fic Of fi cer w Sy -
gnis SA, m.in. ko or dy nu jąc pro jek ty 
ba daw czo -roz wo jo we z dzie dzi ny tech no -
lo gii przy ro sto wych. 

Kie dy wy star to wa ła ak cja Dziew czy ny do Ści -
słych, stu dio wa łam już na I ro ku, więc nie by łam 
bez po śred nią ad re sat ką tej kam pa nii. Na II ro ku 
stu diów włą czy łam się w nią ak tyw nie – pro mo -
wa łam stu dia na Wy dzia le Fi zy ki UW, roz ma wia -
jąc z po ten cjal ny mi kan dy dat ka mi, opo wia da jąc 
im o na szym wy dzia le i kie run kach stu diów. Wte -
dy też wy dział za an ga żo wał się w Dzień Otwar ty 
ak cji Dziew czy ny do Ści słych zor ga ni zo wa ny w Pa -
ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie. Wy da rze nie 
cie szy ło się du żym za in te re so wa niem, na sze sto -
isko od wie dzi ło bar dzo wie le li ce ali stek z róż ny mi 
py ta nia mi do ty czą cy mi stu diów na kie run kach ści -
słych, a ja sta ra łam się je prze ko nać, że w świe -
cie na uk ści słych jest miej sce rów nież dla nich. 
Mu szę przy znać, że by ło to dla mnie za ska ku ją co 
cie ka we do świad cze nie. 

Za rów no udział nas, stu den tek, w tej kam pa nii, 
jak i kom plek so we dzia ła nia wy dzia łu mia ły wpływ 
na to, jak za czę ło być po strze ga ne stu dio wa nie 
na uk ści słych przez po ten cjal ne kan dy dat ki. Rów -
nież mo je spoj rze nie na pro mo wa nie stu diów ści -
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RYZYKA – RADZĄ UCZESTNICZKI AKCJI  
DZIEWCZYNY DO ŚCISŁYCH

Kie ru nek stu diów wy bra łam z po wo du je go in ter -
dy scy pli nar no ści – przez pięć lat na uczel ni moż -
na roz wi jać się w wie lu dzie dzi nach, spró bo wać swo -
ich sił w róż nych rze czach, a po stu diach otwie ra się 
wie le dróg za wo do wych. Sa ma wi dzę sie bie w lo gi -
sty ce, naj chęt niej np. w prze my śle mo to ry za cyj nym. 

Na mo im kie run ku wciąż jest prze wa ga chło pa -
ków, choć dys pro por cje nie są tak du że, jak na in -
nych stu diach in ży nier skich uzna wa nych za „mę -
skie”. Dla te go ak cja Dziew czy ny na Po li tech ni ki  
jest we dług mnie po trzeb na – mu si my wal czyć 
z prze ko na niem, że kie run ki in ży nier skie są do bre 
tyl ko dla chło pa ków, bo tyl ko męż czyź ni mo gą być 
wiel ki mi ma te ma ty ka mi, pro jek tan ta mi, in for ma ty -
ka mi czy bu dow ni czy mi. To nie praw da i kam pa nia 
DNP po zwa la dziew czy nom za ist nieć naj pierw ja -
ko do brym stu dent kom, a po tem do brym eks pert -
kom spe cja li zu ją cym się w dzie dzi nach ści słych 
i tech nicz nych. Są wciąż ta kie bran że jak np. prze -
mysł mo to ry za cyj ny, gdzie bra ku je ko biet, i ma my 
szan sę to zmie nić, bio rąc udział w pro ko bie cych ini -
cja ty wach i swo im przy kła dem po ka zu jąc, że spo -
koj nie da je my so bie ra dę w „mę skich” dzie dzi nach. 

 
ANE TA KO WAL SKA 
Ab sol went ka kie run ku bio tech no lo gia 

na Po li tech ni ce Czę sto chow skiej, obec nie 
w trak cie dok to ra tu w dzie dzi nie in ży nie -
ria śro do wi ska. Jest be ne fi cjen tką pro jek -
tu Naj lep si z Naj lep szych 2.0. Od by ła sta -
że w trzech re no mo wa nych za gra nicz nych 
jed nost kach ba daw czych. W swo jej pra cy 
ba daw czej zaj mu je się pro ble ma ty ką se -
kwe stra cji wę gla na te re nach po ko pal nia -
nych (ba da re kul ty wo wa ne gle by po ko pal -
nia ne pod ką tem ich za sto so wań 
do ma ga zy no wa nia dwu tlen ku wę gla z po -
wie trza i ogra ni cza nia zmian kli ma tu). 

Uwa żam, że ko bie ty, któ re de cy du ją się na stu -
dia tech nicz ne, ce chu je od wa ga, in te li gen cja 
i pew ność sie bie. Z mo ich do świad czeń wy ni ka, 
że ta kie dziew czy ny za zwy czaj ma ją na sie bie 

kon kret ny po mysł i po tra fią wie le osią gnąć, za -
rów no na stu diach, jak i w póź niej szym ży ciu za -
wo do wym. Po ten cjał ko biet wi dzę za rów no 
na stu diach I i II stop nia, jak i na stu diach dok to -
ranc kich, gdzie wie le ko biet ma kon kret ne pla ny, 
po my sły na in no wa cyj ne roz wią za nia. Dla te go 
uwa żam, że ko bie ty nie po win ny po wie lać ste reo -
ty pu, że po li tech ni ki to uczel nie za re zer wo wa ne 
wy łącz nie dla męż czyzn – my ra dzi my so bie 
na stu diach rów nie do brze, a nie rzad ko le piej niż 
płeć prze ciw na. To sku tek ko bie cej do cie kli wo ści, 
do kład no ści, a tak że in ne go – czę sto świe że go  
– punk tu wi dze nia w tech nicz nym świe cie.  

Ja sa ma nie ze tknę łam się ni gdy z pró ba mi znie -
chę ca nia mnie do wy bra nych stu diów i uczel ni – by -
ło wręcz prze ciw nie: za chę ca no mnie, bym trwa ła 
w mo jej de cy zji. Wy ni ka ło to z fak tu, że na ryn ku 
pra cy in ży nier był i wciąż jest le piej po strze ga ny niż 
ab sol went uczel ni uni wer sy tec kiej. Po za tym wy -
bra łam bio tech no lo gię, kie ru nek bar dzo uni wer sal -
ny i sze ro ki, z któ re go wie dzę moż na wy ko rzy sty -
wać w róż nych bran żach (np. far ma cja, me dy cy na, 
ochro na śro do wi ska, tech no lo gie), a więc da ją cy 
du że moż li wo ści roz wo ju za wo do we go. 

Cho ciaż z kam pa nią Dziew czy ny na Po li tech ni -
ki ze tknę łam się już na stu diach, to utwier dzi ła 
mnie ona w prze ko na niu, że do brze wy bra łam 
uczel nię i kie ru nek kształ ce nia. Dzię ki niej zo ba -
czy łam z in nej per spek ty wy, że Po li tech ni ka Czę -
sto chow ska to miej sce, gdzie dziew czy ny mo gą się 
speł niać. Po li tech ni ka da je moż li wość by cia czę -
ścią in no wa cyj ne go śro do wi ska, któ re two rzy no -
we, uży tecz ne roz wią za nia. 

ma ni stycz ną na tu rę, to nie by łam pew na, ja ki kie -
ru nek wy brać, by od po wia dał on mo im pa sjom. 
Wa ha łam się, czy nie le piej iść na uczel nię eko -
no micz ną, ale osta tecz nie sta nę ło na ener ge ty ce 
– kie run ku in ter dy scy pli nar nym, na któ rym moż -
na się roz wi jać w róż nych dzie dzi nach. I nie za -
wio dłam się. Do dat ko wo w ubie głym ro ku za czę -
łam stu dia na za rzą dza niu na AGH, po nie waż 
chcia ła bym ja koś po łą czyć swo je bo ga te już do -
świad cze nia zdo by te w cza sie pra cy w ko łach na -
uko wych z wie dzą o tym, jak za rzą dzać ze spo łem, 
by za wo do wo w tym kie run ku po dą żać. 

Kie dyś usły sza łam ta ką wska zów kę: „Na stu -
diach naj waż niej si są lu dzie”. I sa ma szu ka łam tu 
tych, któ rzy by mnie in spi ro wa li, na pę dza li, mo -
ty wo wa li – mam szczę ście, że na nich tra fi łam. 
Te raz chcia ła bym in spi ro wać in nych – dziew czy -
ny, by nie ba ły się pró bo wać stu dio wać na kie run -
kach tech nicz nych i ści słych. Chcia ła bym, by 
dziew czy ny mia ły wpływ na to, jak nasz świat się 
roz wi ja, i czu ły po tem du mę z te go, że współ two -
rzą no wo cze sne roz wią za nia. Dla te go idea jak 
naj szer sze go włą cza nia ko biet w dzie dzi ny tech -
nicz ne to we dług mnie cen na ini cja ty wa i bar dzo 
się cie szę, że mo gę w niej uczest ni czyć. 

 
JU STY NA GAR DAŚ 
Stu dent ka kie run ku za rzą dza nie i in ży nie -

ria pro duk cji (stu dia II stop nia) na Aka de mii 
Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej w Biel sku -Bia -
łej, na le ży do Ko ła Na uko we go Wir tu al nej 
In ży nie rii Pro duk cji, od by wa ła staż w ZPT, 
a obec nie jest na sta żu w Po lmo tors. <
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NIE BÓJCIE SIĘ WYZWAŃ I RYZYKA  

– RADZĄ UCZESTNICZKI AKCJI DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI ORAZ DZIEWCZYNY DO ŚCISŁYCH

Dziś mu szę przy znać, że cho ciaż z po cząt ku nie 
wi dzia łam wiel kiej war to ści w kam pa nii skie ro wa -
nej tyl ko do dziew czyn chcą cych stu dio wać kie -
run ki tech nicz ne, po tem ja ko jej am ba sa dor ka 
zmie ni łam zda nie. Prze ko na łam się, z ja ki mi wąt -
pli wo ścia mi mie rzą się dziew czy ny (ale też chłop -
cy), wy bie ra jąc stu dia, jak cięż kie nie raz są ich 
de cy zje i jak bar dzo moż na im po móc, po ka zu jąc 
im moż li wo ści cze ka ją ce na nich nie tyl ko na sa -
mych stu diach, ale przede wszyst kim po nich, czy -
li mó wiąc im o pra cy, ja ką mo gą wy ko ny wać.  

Dziew czy nom, któ re się wa ha ją, czy iść 
na uczel nie tech nicz ne, po wie dzia ła bym, że 
na pew no da dzą so bie ra dę! Uwa żam, że je śli ktoś 
my śli o stu diach na po li tech ni ce, to zna czy, że ma 
już ja kieś dal sze pla ny i po mysł na sie bie,. Więc 
je śli chce, by one się speł ni ły, po wi nien wy brać 
dro gę, ja ka do te go pro wa dzi, nie za leż nie od te -
go, jak bar dzo trud na na po cząt ku się ona wy da -
je. Zresz tą sa ma za wsze na py ta nie „dla cze go?” 
od po wia dam „a dla cze go nie?” – i wiem, że ta ka 
stra te gia się spraw dza. 

Dziś sa ma w ży ciu za wo do wym ro bię to, co jest 
speł nie niem mo ich ma rzeń – pra cu ję w mo tor -
spor cie. Mam moż li wość co dzien nie te sto wać no -
we tech no lo gie w prak ty ce, a ele men ty, któ re pro -
jek tu ję, znaj du ją się w ze spo ło wych po jaz dach 
w za le d wie kil ka dni. Gdy by nie po szu ki wa nie od -
po wie dzi (m.in. w ra mach kam pa nii DnP) na mę -
czą ce mnie przy wy bo rze kie run ku wąt pli wo ści, 
gdy by nie stu dia, gdy by nie za an ga żo wa nie się 
w pra cę ko ła, gdy by nie zdo by te tam do świad cze -
nia i umie jęt no ści mięk kie, mo ja ścież ka ka rie ry 
mo gła by po pro wa dzić w znacz nie mniej sa tys fak -
cjo nu ją cą mnie stro nę.  

 

KA TA RZY NA MŁY NA REK -ŻAK 
Ab sol went ka kie run ku in ży nie ria ma te -

ria ło wa na Po li tech ni ce Ślą skiej, obec nie 
w trak cie dok to ra tu. Pra cu je nad dwo ma 
pro jek ta mi na uko wy mi (pro jek to wa nie 
sto pów alu mi nium do za sto so wań m.in. 
w lot nic twie oraz pro jek to wa nie bio re sor -
bo wal nych sto pów ma gne zu do za sto so -
wań w or to pe dii). 

O kam pa nii Dziew czy ny na Po li tech ni ki sły sza -
łam już w szko le śred niej i za wsze uwa ża łam ją 
za bar dzo cie ka wą i po ży tecz ną ini cja ty wę, po nie -
waż wspie ra wy bo ry mło dych ko biet i do da je im 
pew no ści sie bie. Ma tu rzyst ki sto ją ce przed trud -
nym wy bo rem kie run ku stu diów wciąż mu szą mie -
rzyć się ze ste reo ty pa mi i szko dli wym po dzia łem 
na stu dia „mę skie” i „dam skie”, przez co są peł -
ne obaw, je śli pla nu ją tech nicz ną ścież kę kształ -
ce nia. A prze cież współ cze śnie wi dać wy raź ny 
trend two rze nia róż no rod nych ze spo łów – dba ją 
o to no wo cze sne fir my czy in sty tu cje, po nie waż 
gwa ran tu je to więk szą kre atyw ność i wyż szą wy -
daj ność pra cy ta kich ze spo łów. Dla te go na le ży go -
rą co na ma wiać wszyst kie dziew czy ny, któ re ma ją 
wąt pli wo ści, a ma rzą o ścież ce roz wo ju w ob sza -
rze tech no lo gii, by po rzu ci ły swo je oba wy, bo stu -
dia tech nicz ne otwie ra ją sze ro kie per spek ty wy 
roz wo ju i umoż li wia ją włą cze nie się w kre owa nie 
no wych roz wią zań. 

Ja sa ma w li ceum by łam w kla sie o pro fi lu ma -
te ma tycz no -fi zycz nym i sta le ko ła ta ła mi w gło -
wie myśl, że by iść na stu dia tech nicz ne, jed nak 
dłu go nie by łam pew na, czy to do bry po mysł. 
Osta tecz na de cy zja za pa dła tuż przed ma tu rą, 
po wi zy cie na Po li tech ni ce Ślą skiej w cza sie jed -
ne go z dni otwar tych uczel ni. To wte dy, w cza sie 
roz mów z wy kła dow ca mi, od wie dzin w la bo ra to -
riach i po tym, jak bez po śred nio po czu łam at mos -
fe rę pa nu ją cą na uczel ni, prze ko na łam się, że wy -

MAG DA LE NA MIŚ 
Ab sol went ka kie run ku me cha tro ni ka 

(stu dia in ży nier skie) i Au to mo ti ve En gi ne -
ering (stu dia ma gi ster skie w ję zy ku an giel -
skim) na Po li tech ni ce Wro cław skiej. 
Po stu diach uczest ni czy ła w pro gra mie 
For mu la Fu tu re w Scu de ria AlphaTauri F1 
Te am. Dziś pra cu je w To yo ta Ga zoo Ra -
cing Eu ro pe ja ko En gi ne er De sign Com po -
si tes, m.in. pro jek tu jąc ele men ty do bo li -
du kla sy Hy per car bio rą ce go udział 
w wy ści gach dłu go dy stan so wych ta kich 
jak 24h Le Mans, a tak że do klienc kie go 
sa mo cho du ka te go rii GT4. 

Gdy uczy łam się w li ceum, w kla sie ma te ma -
tycz no -fi zycz nej, moż li wość po roz ma wia nia ze 
stu dent ka mi i ab sol went ka mi po li tech ni ki sta no -
wi ła dla mnie du że wspar cie w pro ce sie po dej mo -
wa nia de cy zji do ty czą cej wy bo ru kie run ku stu -
diów. Dla te go też bra łam udział w dniach 
otwar tych uczel ni, w tym tak że w kam pa nii 
Dziew czy ny na Po li tech ni ki. Osta tecz nie dłu go 
wa ha łam się mię dzy me cha ni ką a in for ma ty ką, 
jed nak co do jed ne go nie mia łam już żad nych wąt -
pli wo ści: chcę stu dio wać na uczel ni tech nicz nej. 
W koń cu zde cy do wa łam się na kie ru nek, któ ry łą -
czy obie te dzie dzi ny – me cha tro ni kę. Już na stu -
diach in ży nier skich prze ko na łam się, że bar dziej 
in te re su je mnie me cha ni ka, dla te go też wy bór 
kie run ku stu diów ma gi ster skich był już oczy wi sty. 

Ja ko stu dent ka za an ga żo wa łam się w pra cę ko -
ła na uko we go PWR Ra cing Te am i dzię ki te mu 
mo głam uczest ni czyć w kam pa nii DnP sto jąc już 
po dru giej stro nie, ja ko am ba sa dor ka. Do ra dza -
łam kan dy dat kom, opo wia da łam im o tym, ja kie 
cie ka we rze czy ro bi my w ko le i co je cze ka na stu -
diach.  

<
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zu mo wa nia. W in for ma ty ce po cią ga mnie to, że 
wie le rze czy moż na za mknąć w kon kret nym prze -
pi sie, ta dzie dzi na po ma ga zro zu mieć, jak dzia ła 
świat. Na to miast stu dia in for ma tycz ne po zwa la -
ją się roz wi nąć i wy ćwi czyć przy dat ne umie jęt no -
ści, ta kie jak lo gicz ne czy ana li tycz ne my śle nie 

Kie dy za an ga żo wa łam się w kam pa nię Dziew -
czy ny do Ści słych (DdŚ) dzi wi ło mnie przede 
wszyst kim to, że kan dy dat ki na stu dia naj bar dziej 
mar twią się o dys pro por cje płci na ro ku. Sa ma ni -
gdy nie mia łam ta kiej per spek ty wy, nie ba łam się 
o brak ak cep ta cji dla sie bie, któ ry mógł by wy ni -
kać z te go, że je stem ko bie tą. Mo im zda niem 
swo ją ścież kę kształ ce nia na le ży wy bie rać, kie ru -
jąc się wła sny mi za in te re so wa nia mi i in tu icją, 
a nie ja ki miś po wszech ny mi opi nia mi, któ re czę -
sto nie wie le ma ją wspól ne go z praw dą. Ta ką opi -
nią mo że być np. też ta, że na stu dia in for ma tycz -
ne trze ba iść, ma jąc już za so bą do świad cze nie 
two rze nia ja kichś pro jek tów, zna jąc za awan so wa -
ne pro gra my. To mit – o wie le istot niej sza jest mo -
ty wa cja, a wszyst kie wia do mo ści moż na w mia rę 
ła two nad ro bić.  

Kam pa nie ta kie jak Dziew czy ny do Ści słych są 
bar dzo po trzeb ne, po nie waż wciąż zbyt wie le ko -
biet nie przyj mu je do wia do mo ści, że na da ją się 
do stu dio wa nia na uk ści słych. A DdŚ pod su wa po -
mysł, że to są myl ne prze ko na nia, bo ko bie ty do -
brze so bie ra dzą w „mę skich” dzie dzi nach. Na to -
miast dla mnie sa mej udział w kam pa nii był 
bar dzo waż ny, dla te go że uczest ni czy łam w niej 
w cza sie pan de mii i roz mo wy z in ny mi, po moc 
w roz wie wa niu ich wąt pli wo ści czy na gry wa nie fil -
mi ku pro mo cyj ne go by ły spo so bem na ode rwa nie 
my śli i re cep tą na prze trwa nie izo la cji spo łecz nej.  

 
MAR TA PO PO WSKA 
Stu dent ka kie run ku lo gi sty ka (stu -

dia II stop nia), spe cjal ność lo gi sty ka przed -
się biorstw na Wy dzia le Me cha nicz nym Po -
li tech ni ki Po znań skiej, prze wod ni czą ca 
Ko ła Na uko we go Pri me zrze sza ją ce go 
głów nie stu den tów za rzą dza nia i in ży nie -
rii pro duk cji, obec nie od by wa staż w dzia -
le kon tro li ja ko ści fir my far ma ceu tycz nej. 

Naj więk szą mo ty wa cję, by wy brać stu dia tech -
nicz ne, sta no wi ły dla mnie za chę ty mo ich naj bliż -
szych, przede wszyst kim mo jej ma my, któ ra jest 
ab sol went ką Po li tech ni ki Po znań skiej. Choć dziś 
co raz wię cej ko biet szczy ci się ty tu łem in ży nie ra, 
to wciąż jest nas za ma ło. Dla te go dziew czy ny 
po stu diach tech nicz nych są na ryn ku pra cy po -
szu ki wa ne. To ar gu ment, któ ry mnie prze ko nał 
do wy bo ru uczel ni tech nicz nej i któ ry dla in nych 
dziew czyn dziś za sta na wia ją cych się nad kie run -
kiem stu diów mo że być cen ną wska zów ką. 

Uwa żam, że jest bar dzo du żo dziew czyn, któ re 
ma ją pre dys po zy cje do stu diów tech nicz nych, ma -
ją du żą wie dzę z przed mio tów ści słych, a w do dat -
ku po tra fią cięż ko pra co wać, ce chu je je sa mo dy -

scy pli na i wo la roz wi ja nia się, dla te go z pew no ścią 
od na la zły by się na po li tech ni ce i świet nie po ra dzi -
ły by so bie na stu diach. Wśród nich jed nak jest spo -
ra gru pa ta kich ko biet, któ re się bo ją, że nie po do -
ła ją zbyt tech nicz nym przed mio tom. Od stra sza ją 
je ta kie na zwy jak spa wal nic two czy ob rób ka pla -
stycz na – wy obra ża ją so bie, że to ty po wo „mę skie” 
ak tyw no ści, i re zy gnu ją z po my słu zdo by cia wy -
kształ ce nia in ży nier skie go. Nie po trzeb nie! Wy star -
czy, że od wie dzą uczel nię, po roz ma wia ją ze stu -
dent ka mi czy ab sol went ka mi, zro zu mie ją spe cy fi kę 
za jęć na po li tech ni ce, a wie le z nich zmie nia zda -
nie. Dla te go m.in. uwa żam, że kam pa nia Dziew -
czy ny na Po li tech ni ki to waż na i po trzeb na ini cja -
ty wa – i sa ma moc no ją wspie ram.  

bór in ży nie rii ma te ria ło wej na Wy dzia le Me cha -
nicz nym Tech no lo gicz nym ja ko kie run ku stu diów 
mo że być dla mnie traf ny. Do dziś pa mię tam 
ogrom ne wra że nie, ja kie zro bi ła na mnie in fra -
struk tu ra ba daw cza WMT oraz przy ja zne po dej -
ście spo łecz no ści aka de mic kiej do kan dy da tek 
i kan dy da tów na stu dia. Z per spek ty wy cza su mo -
gę oce nić, że do ko na ny przed ma tu rą wy bór był 
słusz ny – bar dzo szyb ko na stu diach za ra zi łam się 
pa sją do róż nych ak tyw no ści na uko wych – dzia -
ła łam w ko łach na uko wych (m.in. Ko ło Na uko we 
In ży nie rii Sto ma to lo gicz nej), uczest ni czy łam 
w kon fe ren cjach i by łam współ au tor ką ar ty ku łów 
na uko wych. W ten spo sób uzu peł nia łam wie dzę 
teo re tycz ną o do dat ko we umie jęt no ści, po zna wa -
łam śro do wi sko, od kry wa łam swo je za in te re so wa -
nia na uko we. Dziś pro wa dzę wła sne ba da nia 
w ra mach pra cy dok tor skiej, je stem współ au tor -
ką ar ty ku łów na uko wych w pre sti żo wych cza so -
pi smach za gra nicz nych, apli ku ję o pro jek ty ba -
daw cze do Na ro do we go Cen trum Na uki oraz 
o moż li wość wy ko ny wa nia ba dań z za sto so wa -
niem pro mie nio wa nia syn chro tro no we go w Eu ro -
pej skim Cen trum Pro mie nio wa nia Syn chro tro no -
we go w Gre no ble we Fran cji.  

 

ALI CJA OLEJ NIK 
Stu dent ka III ro ku kie run ku in for ma ty -

ka (pro fil ogól no aka de mic ki) na Wy dzia le 
Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki Uni wer -
sy te tu Gdań skie go (UG).  

Mó wi się, że są ro dzi ny o tra dy cjach le kar skich 
czy praw ni czych, ale mniej gło śno jest o in for ma -
tycz nych, a ja wła śnie z ta kiej po cho dzę. Mo ja 
bab cia by ła in for ma tycz ką, in for ma ty kiem z za -
wo du jest też mój oj ciec, a ja choć na po cząt ku 
na uki w li ceum my śla łam ra czej o stu diach in ży -
nier skich, osta tecz nie za in te re so wa łam się wła -
śnie in for ma ty ką. W tej dzie dzi nie na uko wej po -
do ba mi się przede wszyst kim my śle nie 
al go ryt micz ne, jest bli skie mo je mu spo so bo wi ro -

<
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te, ukie run ko wa ne na cel, z re gu ły do brze przy go -
to wa ne. Wszyst kie ukoń czy ły śmy te stu dia. Na sze 
po ja wie nie się na stu diach i na sze po dej ście do stu -
dio wa nia zmie nia ło roz mo wy – tak na za ję ciach, 
jak i po za ni mi (np. nie któ re dow ci py prze sta ły być 
z cza sem ak tu al ne). Ja sa ma, bę dąc je dy ną dziew -
czy ną w gru pie na za ję ciach, za wsze kie ro wa łam 
się po dej ściem „Jak to, ja nie dam ra dy?” i sta ra -
łam się, by nikt nie mógł zrzu cić mo ich ewen tu al -
nych nie po wo dzeń na mo ją płeć. 

Dziś dziew czy nom, któ re się wa ha ją, czy pójść 
na „ty po wo mę skie” kie run ki, po wie dzia ła bym, że 
su ge ro wa nie się tym, jak wy glą da ją pro por cje płci 
na da nych stu diach, to ma ło istot ny ar gu ment 
przy wy bo rze dal szej ścież ki kształ ce nia. Je dy nym 
dro go wska zem po win ny być na sze za in te re so wa -
nia i pla ny na za wo do wą przy szłość. 

 

PAU LA SCHA BIŃ SKA 
Ab sol went ka kie run ku au to ma ty ka i ro -

bo ty ka – stu dia in ży nier skie na Po li tech ni -
ce Wro cław skiej, stu dia ma gi ster skie 
na Po li tech ni ce War szaw skiej. Obec nie 
pra cu je ja ko in ży nier ds. au to ma ty ki bu -
dyn ko wej w fir mie Wa go El wag, re ali zu jąc 
za da nia do rad cy tech nicz no -han dlo we go 
(od po wia da kon cep cyj nie za pro jek ty au -
to ma ty ki bu dyn ko wej – sys te my oświe tle -
nia, wen ty la cji, mo ni to rin gu i in. – du żych 
ga le rii han dlo wych, hal pro duk cyj nych, 
biu row ców itp.).  

Pra cu ję w bran ży, w któ rej tech no lo gie wciąż się 
roz wi ja ją, dla te go mu szę ca ły czas się do kształ -
cać, że by nie dać się ni czym za sko czyć. Je stem ty -
pem czło wie ka, któ ry lu bi ro bić to, w co wie rzy 
i co przy bie ra re al ne kształ ty. Wi dzę sens w au -
to ma ty za cji (za pew nia bez pie czeń stwo, kom fort, 
a w kon tek ście po staw pro eko lo gicz nych po zwa -
la na mo ni to ro wa nie zu ży cia np. ener gii), a fakt, 
że mo gę na ocz nie zo ba czyć efek ty mo jej pra cy 
(któ ra za czy na się od pro jek to wa nia na kom pu -
te rze), przy no si mi ogrom ną sa tys fak cję.  

W mo im dzia le je stem obec nie je dy ną ko bie tą, 
rów nież wcze śniej, gdy pra co wa łam na bu do wie, 
nie spo ty ka łam wie lu ko biet. Wie rzę jed nak, że 

to się bę dzie zmie niać, po nie waż je stem prze ko -
na na, że mul ti dy scy pli nar ne i zróż ni co wa ne m.in. 
pod wzglę dem płci ze spo ły są w sta nie du żo wię -
cej osią gnąć niż gru py jed no rod ne. Po za tym 
od daw na uwa żam, że kom pe ten cje są istot niej -
sze niż płeć.  

Za wsze by łam „ma te ma tycz nym mó zgiem”, 
więc w szko le śred niej za czę łam my śleć o stu diach 
na po li tech ni ce, ale dłu go szu ka łam po twier dze -
nia te go, że kie ru nek tech nicz ny bę dzie dla mnie 
do bry, tym bar dziej że po cho dzę z ma łej wsi, skąd 
w ogó le nie wie le osób szło na stu dia, a stu dia tech -
nicz ne mia ły opi nię bar dzo trud nych. W kla sie ma -
tu ral nej tra fi łam na in for ma cję o dniu otwar tym 
w ra mach kam pa nii Dziew czy ny na Po li tech ni ki, 
więc ra zem z ko le żan ką po je cha ły śmy do Wro cła -
wia i tam roz mo wy ze stu dent ka mi Po li tech ni ki 
Wro cław skiej utwier dzi ły mnie w tym, co chcę ro -
bić w ży ciu. W swo im oto cze niu nie mia łam wte -
dy lu dzi, któ rzy mo gli by mi re al nie po móc w pod -
ję ciu de cy zji, a dzię ki tej kam pa nii mo głam 
roz wiać swo je wąt pli wo ści, za się gnąć opi nii, zdo -
być in for ma cje, krót ko: zy ska łam ob raz stu diów 
tech nicz nych ja ko cze goś nor mal ne go, dla lu dzi. 
To był za strzyk ener gii po trzeb nej mi, by wyjść ze 
swo jej stre fy kom for tu i dą żyć do te go, co jak czu -
łam, przy nie sie mi za wo do wą sa tys fak cję.  

 
ELŻ BIE TA STO JA NOW SKA 
Stu dent ka III ro ku kie run ku na wi ga cja, 

spe cjal ność ra tow nic two mor skie na Wy -
dzia le Na wi ga cyj nym Aka de mii Mor skiej 
w Szcze ci nie. Dzia ła m.in. w uczel nia nym 
sa mo rzą dzie stu denc kim uczel ni i w Ko le 
Na uko wym Li gi Mor skiej i Rzecz nej, 
a obec nie jest w trak cie za kła da nia ko ła 
na uko we go zwią za ne go z ra tow nic twem 
wod nym.  

Mo ja dro ga na stu dia in ży nier skie by ła za wi ła, 
po nie waż po ma tu rze naj pierw zde cy do wa łam się 

EWA REK 
Ab sol went ka kie run ku elek tro ni ka i te -

le ko mu ni ka cja na Wy dzia le Elek tro tech ni -
ki, Elek tro ni ki, In for ma ty ki i Au to ma ty ki 
Po li tech ni ki Łódz kiej. Obec nie pra cu je ja -
ko Pro duct Owner w fir mie Erics son 
– prio ry te ty zu jąc pra cę ze spo łów pro jek -
to wych, pro wa dząc pro jek ty i współ pra cu -
jąc z ze spo łem de we lo per skim i in te re sa -
riu sza mi. 

Stu dia tech nicz ne wy bra łam z czy sto prak tycz -
nych wzglę dów – uzna łam, że po kie run kach 
tech nicz nych ła twiej mi bę dzie zna leźć pra cę niż 
po stu diach uni wer sy tec kich. Rów no le gle z na uką 
w li ceum w kla sie ma te ma tycz no -in for ma tycz nej 
kształ ci łam się w szko le mu zycz nej II stop nia 
i z te go wzglę du roz wa ża łam stu dia na spe cjal no -
ści in ży nie ria dźwię ku (nie ste ty PŁ ich nie ofe ro -
wa ła). Jed nak at mos fe ra na uczel ni i na sa mych 
stu diach tak mi się spodo ba ła, że za an ga żo wa łam 
się w róż ne go ro dza ju ini cja ty wy stu denc kie i co -
raz bar dziej cie szył mnie do ko na ny wy bór stu diów. 

Na PŁ ob ser wo wa łam pierw szą, pi lo ta żo wą ak -
cję Dziew czy ny na Po li tech ni ki (2008), a po tem 
udzie la łam się w ko lej nych la tach, po ma ga jąc 
przy or ga ni za cji dnia dla dziew cząt ja ko „ży wa re -
kla ma” te go, że ko bie ty nie mu szą stu dio wać 
na uni wer sy te tach, ale mo gą też zna leźć swo je 
miej sce na kie run kach tech nicz nych, wcze śniej 
uzna wa nych za do bre tyl ko dla chłop ców. I choć 
z po cząt ku dość scep tycz nie oce nia łam tę ini cja -
ty wę, być mo że dla te go, że mnie sa mej te go ty pu 
mo ty wa cja nie by ła po trzeb na, by wy brać kie ru -
nek stu diów, z cza sem do strze głam, że ak cja 
przy no si po zy tyw ne efek ty, zmie nia my śle nie 
o tym, że są kie run ki tyl ko dla męż czyzn.  

Od zwier cie dle niem te go my śle nia by ły licz by 
– kie dy za czy na łam stu dia, na na szym ro ku na nie -
speł na 200 osób by ło tyl ko pięć dziew czyn. Wszyst -
kie by ły śmy zmo ty wo wa ne, za an ga żo wa ne, upar -
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WIK TO RIA TO MAL 
Ab sol went ka kie run ku tech no lo gia che -

micz na, spe cjal ność tech no lo gia po li me -
rów, na Po li tech ni ce Kra kow skiej, obec nie 
w trak cie stu diów dok to ranc kich. W swo -
jej pra cy zaj mu je się m.in. ba da nia mi z wy -
ko rzy sta niem dru ku 3D w roz wią za niach 
bio me dycz nych. 

Na po li tech ni kę tra fi łam tro chę przy pad kiem 
– za wsze chcia łam iść na me dy cy nę, na któ rą się 
nie do sta łam, stąd stu dia na PK by ły dru gim wy -
bo rem. Jed nak już po ro ku na tej uczel ni stwier -
dzi łam, że na uki tech nicz ne znacz nie bar dziej 
mnie cie ka wią niż to, co do tąd uzna wa łam za mo -
ją dro gę kształ ce nia, dla te go osta tecz nie zo sta łam 
na tech no lo gii che micz nej. Naj waż niej szą za le tą 
stu diów tech nicz nych jest fakt, że tu nie ma nu dy. 
Oczy wi ście jest du żo na uki, tak że wie dzy teo re -
tycz nej, jak na każ dych stu diach, ale do te go do -
sta je my du żo pro ble mów do roz wią za nia i te roz -
wią za nia mo że my sa mi opra co wy wać dzię ki 
do stę po wi do róż no rod nych za so bów na uczel ni. 
Ten prak tycz ny wy miar stu dio wa nia dla mnie oka -
zał się bar dzo in te re su ją cy, dla te go już na II ro ku 
stu diów I stop nia za czę łam się an ga żo wać w pra -
ce kół na uko wych i po dej mo wa łam sta że ba daw -
cze, by móc ro bić coś po nad to, co ofe ro wa ły sa -
me stu dia. Dzię ki te mu otrzy ma łam pierw sze 
pro po zy cje współ pra cy na uko wej, a w efek cie dziś 
kon ty nu uję pra cę ba daw czą, te raz już ja ko kie row -
nik wła sne go pro jek tu na uko we go w za kre sie syn -
te zy fo to ini cja to rów do apli ka cji bio me dycz nych. 

Je stem prze ko na na, że kam pa nia Dziew czy ny 
na Po li tech ni ki jest bar dzo po ży tecz ną ini cja ty wą 
– mó wię to, ma jąc w pa mię ci wła sne do świad cze -
nia i fakt, że kie dy ja by łam w li ceum, bra ko wa ło 
po dob nych za chęt dla dziew czyn.  

Obec nie co raz po pu lar niej sze sta ją się ak cje 
skie ro wa ne wła śnie do ko biet, ale po śród nich 
kam pa nia DnP po zo sta je szcze gól nym wy da rze -
niem, po nie waż wska zu je dro gę (stu dia tech nicz -
ne), na któ rej dziew czy ny mo gą ko rzy stać z in -
nych form wspar cia (sta że, sty pen dia), by dą żyć 
do cie ka wej ścież ki roz wo ju za wo do we go. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NA TA LIA WI NIAR SKA 
Stu dent ka IV ro ku kie run ku na wi ga cja, 

spe cjal ność trans port mor ski na Wy dzia le 
Na wi ga cyj nym Uni wer sy te tu Mor skie go 
w Gdy ni (UMG). Od po cząt ku stu diów za -

an ga żo wa na w dzia łal ność Ko ła Na uko we -
go Na wi ga tor, od ro ku prze wod ni czą ca 
Ra dy Kół Na uko wych UMG.  

Na stu dia przy szłam, by nie tyl ko się uczyć, ale 
też dzia łać i roz wi jać swo je za in te re so wa nia. Stąd 
mo je za an ga żo wa nie w ko le na uko wym oraz udział 
w wie lu ini cja ty wach stu denc kich. Wszyst kie mo -
je ak tyw no ści spra wia ją, że mo gę czer pać jesz cze 
więk szą ra dość ze zdo by wa ne go wy kształ ce nia. 

Nie bę dzie prze sa dą, gdy po wiem, że stu dia 
na Uni wer sy te cie Mor skim w Gdy ni od wie lu lat 
by ły mo im ma rze niem. Po my śla łam o nich po raz 
pierw szy już w gim na zjum – po wi zy cie w na szej 
szko le jed nej z pań ofi cer z po kła du pol skie go ża -
glow ca. Pod wpły wem jej opo wie ści o ży ciu 
na stat ku stwier dzi łam, że wła śnie tak wi dzę swo -
ją za wo do wą ścież kę. Za nim tra fi łam na stu dia, 
bra łam udział w pro gra mie Nie bie ska Szko ła (rejs 
po łą czo ny z na uką szkol ną) oraz w Rej sie Nie pod -
le gło ści i te do świad cze nia utwier dzi ły mnie 
w prze ko na niu, co chcę ro bić w ży ciu. 

Ko bie ta na stat ku? Tak, nie ukry wam, że sa ma 
mia łam wąt pli wo ści, czy to do bry plan na ży cie, 
ale ko bie ty ofi cer ki, któ re spo tka łam w cza sie Nie -
bie skiej Szko ły i Rej su Nie pod le gło ści, za in spi ro -
wa ły mnie, że war to po dą żać za swo imi ma rze nia -
mi, bo naj lep szym po my słem na ży cie jest ten, 
kie dy na sza pra ca za wo do wa jest też na szą pa sją.  

Na stu diach na mo im wy dzia le nie ma wie lu ko -
biet, ale wi dzę, że z ro ku na rok ich licz ba jed nak 
ro śnie, m.in. dzię ki ta kim ini cja ty wom, jak kam -
pa nia Dziew czy ny na Po li tech ni ki. I do brze, bo 
dziew czy ny na stu diach na UMG ra dzą so bie zna -
ko mi cie, bar dzo czę sto w tym, czym się zaj mu ją, 
oka zu ją się lep szy mi eks pert ka mi niż męż czyź ni. 
Kil ka lat stu diów – i wcze śniej sze do świad cze nia 
z rej sów – uświa do mi ły mi, że w na szej bran ży nie 
ma cze goś ta kie go jak „sła ba ko bie ta”, bo dziew -
czy ny, któ re de cy du ją się na stu dia na UMG, nie -
wąt pli wie ma ją w so bie si łę. Są za wzię te, chcą 
zdo by wać wie dzę i kształ cić swo je umie jęt no ści, 
przy tym ce chu je je do cie kli wość i ma ją ogrom ną 
mo ty wa cję. Na sze po dej ście to „Uda mi się!” 
– i dla te go za chę cam wszyst kie ma tu rzyst ki, by 
nie ba ły się spró bo wać do nas do łą czyć. Wie rzę 
– wiem! – że i wam się uda! 

Opr. MAGDA TYTUŁA

na kie ru nek bez pie czeń stwo wod ne na Uni wer sy -
te cie Szcze ciń skim i do pie ro w trak cie kształ ce -
nia się na stu diach pierw sze go wy bo ru od wa ży łam 
się apli ko wać na uczel nię tech nicz ną. Mo gę po -
wie dzieć, że na wła snej skó rze od czu łam skut ki 
wpa ja nia dziew czy nom ste reo ty po wych prze ko -
nań ty pu „Stu dia in ży nier skie są do bre tyl ko dla 
tych, któ rzy uwiel bia ją ma te ma ty kę i fi zy kę” oraz 
„Na uczel niach tech nicz nych są tyl ko kie run ki ty -
po wo mę skie”. W efek cie w kla sie ma tu ral nej ba -
łam się pójść na Aka de mię Mor ską i zde cy do wa -
łam się na stu dia in ter dy scy pli nar ne, któ re 
skoń czy łam z upraw nie nia mi pe da go gicz ny mi, by 
do pie ro po tem spró bo wać swo ich sił na kie run ku 
tech nicz nym i rze czy wi ście bar dzo mę skim, je śli 
brać pod uwa gę licz bę dziew czyn tu stu diu ją cych. 
Dla te go ża łu ję, że ja ko ma tu rzyst ka nie wie dzia -
łam o kam pa nii Dziew czy ny na Po li tech ni ki – my -
ślę, że gdy bym wte dy mia ła szan sę po roz ma wiać 
ze stu dent ka mi i ab sol went ka mi kie run ków tech -
nicz nych, mój strach był by mniej szy, a de cy zja 
o wy bo rze stu diów in ży nier skich mo gła na stą pić 
wcze śniej.  

Dziś dziew czy nom ma ją cym po dob ne oba wy jak 
ja kie dyś po wie dzia ła bym, że je śli tyl ko od wa żą 
się wy bie rać zgod nie ze swo imi za in te re so wa nia -
mi, na stu diach in ży nier skich spo tka ją na pew no 
wie lu życz li wych lu dzi, tak wśród swo ich ko le gów, 
jak i wy kła dow ców, któ rzy im po mo gą w ra zie ja -
kichś pro ble mów. Na wet na stat ku, gdzie jest bar -
dzo her me tycz ne śro do wi sko, męż czyź ni są skłon -
ni nas wspie rać – mo gę na wet po wie dzieć, że 
cie szy ich każ da ko bie ta, któ ra wkra cza w ten 
mę ski świat, po nie waż wpro wa dza nor mal ność 
zna ną z ży cia na lą dzie.  

By do dać otu chy dzi siej szym ma tu rzyst kom, 
mo gę po wie dzieć, że dla mnie naj trud niej sze 
na mo im pierw szym rej sie nie by ły wca le ja kieś 
pro ble my tech nicz ne, a... po ko na nie ba rie ry ję zy -
ko wej, prze ła ma nie się i ko mu ni ka cja w ję zy ku 
an giel skim z mię dzy na ro do wą za ło gą. 


