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Misja: odkodowa! 
stereotyp
Sektor technik informatycznych rozwija si" w szybkim tempie. 
Mimo #e w ostatnich latach wzros$a liczba pracuj%cych w nim 
kobiet, to dysproporcja mi"dzy liczb% m"#czyzn a nimi wci%# 
jest znaczna. Ró#nica ta jest prawdopodobnie wynikiem zako-
rzenionego w spo$ecze&stwie stereotypu na temat niewystar-
czaj%cych kompetencji kobiet w dziedzinie nauk 'cis$ych. 
Paulina Drzazga postanowi$a rozprawi! si" z mitami o roli ko-
biet w bran#y IT i zosta$a koordynatork% projektu „Dziewczyny 
programuj%”. Ma on na celu odwrócenie tendencji i wzmocnie-
nie pewno'ci siebie w'ród dziewcz%t, dla których kodowanie 
nie stanowi #adnego problemu. 
Paulina jest studentką drugiego roku 

informatyki stosowanej na Politechnice 
Wrocáawskiej i juĪ pracuje w fi rmie in-
formatycznej, którą prowadzą jej byáy 
nauczyciel wraz z partnerką. To on pod-
czas lekcji informatyki w liceum do-
strzegá w Paulinie ogromny potencjaá.

- Mam Ğcisáy umysá. Matematyka za-
wsze byáa moim ulubionym przedmio-
tem. W liceum odkryáam w sobie takĪe 
zamiáowanie do informatyki, dlatego 
mój nauczyciel przekonaá mnie, bym 
wybraáa wáaĞnie taki kierunek studiów. 
Początkowo wahaáam siĊ. Baáam siĊ, Īe 
sobie nie poradzĊ. Choü juĪ wtedy bar-
dzo dobrze radziáam sobie z programo-
waniem, inni studenci mogli byü bardziej 
zaawansowani ode mnie. Poza tym na 
kierunku miaáo byü maáo dziewczyn, 
przez co obawiaáam siĊ poczucia nie-
pewnoĞci. Jednak dziĊki temu, Īe ktoĞ
we mnie uwierzyá, odwaĪyáam siĊ podjąü
ten krok. DziĞ mogĊ z peánym przekona-
niem powiedzieü, Īe nie ĪaáujĊ tej decy-
zji – wspomina Paulina.

W leszczyĔskiej fi rmie Halpress 
Paulina prowadzi miĊdzy innymi zajĊcia 

z programowania. Jak sama przyznaje, 
jedno z najpiĊkniejszych uczuü, jakie 
kiedykolwiek jej towarzyszyáo, to duma 
ze swoich uczniów, gdy widzi, Īe rozu-
mieją przekazywane przez nią informa-
cje i potrafią wykorzystaü je w praktyce. 
Wiele satysfakcji przysporzyáo jej rów-
nieĪ wspóátworzenie aplikacji mobilnej 
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Przepisy z pocz%tku 
XX wieku

Wyroby 
mi"sne

(w oryginalnej pisowni; nades$a$ Waldemar Hajnsz)

ZAWIJANA SZYNKA W#P&CHERZU
Na 4 funty miĊsa od szynki, wziąü dwie garĞcie soli, póá áyĪeczki saletry, korzeni, 

kilka bobkowych listków, zalaü kwaterką wody i niech tak z tydzieĔ poleĪy; przewra-
caü raz po raz. Potem zwinąü mocno w waáek, wpakowaü w pĊcherzynĊ, poowijaü
gĊsto sznurkiem i wĊdziü tydzieĔ. Tak sam moĪna peklowaü górnicĊ wieprzową (od 
áopatki i Īeber), ale w muĞlin (cienka tkanina jedwabna lub baweániana) wáoĪyü, 
zawiązaü i wĊdziü. MoĪna jeĞü surową albo ugotowaü jak szynkĊ.

W'TROBIANKA WYBORNA
Caáą surową wieprzową wątrobĊ usiekaü lub w maszynie zmleü, przefasowaü przez 

durszlak, dodaü funt miĊsa wieprzowego, gotowanego, drobno usiekanego, funt 
drobno pokrajanej sáoninki, tartej cebulki áyĪeczkĊ od kawy, soli sporo, pieprzu 
tartego, majeranku, skosztowaü czy dosyü ostra i masą tą nadziaü fl aki wieprzowe 
niezbyt mocno, Īeby nie popĊkaáy w gotowaniu; zapinaü drewnianemi Ğpilkami 
lub zawiązaü mocno szpagatem z jednej i drugiej strony, gotowaü póá godziny na 
wolnym ogniu. ĩgnąü drewienkiem, jeĪeli siĊ tylko czysta woda pokazuje, znak Īe 
mają dosyü, wyjąü wtenczas, opáukaü w zimnej wodzie i káaĞü na stolnicĊ. Mając 
wiĊcej wątrobianek, owĊdziü je trochĊ, lepiej siĊ trzymają.

SALCESON Z#G(OWY WIEPRZOWEJ
Wziąü caáą gáowĊ wieprzową, gdy za táusta, dodaü kawaáek chudego miĊsa, ugo-

towaü na miĊkko, wyjąü, pokrajaü w Ğrednie kostki, posoliü, opieprzyü gorzkim 
i angielskim pieprzem, goĨdzików táuczonych áyĪeczkĊ sporą wsypaü, takĪe maje-
ranku szczyptĊ, wlaü rosoáu trochĊ, umiĊszaü dobrze, potem w fl ak nie zbyt mocno 
naáoĪyü. Kto chce mieü salceson ciemny, niech wleje fi liĪankĊ juszki zamiast rosoáu. 
Ugotowany wyáoĪyü na stolnicĊ, przycisnąü deseczką i kamieniem, Īeby siĊ páasko 
uformowaá; musi tak leĪeü do wystudzenia. MoĪna go takĪe uwĊdziü.

KISZKI Z#KASZY
Ugotowaü podgardle, páuca, serce, kawaá miĊsa od brzucha, pokrajaü wszystko 

drobno. Gorącym rosoáem sparzyü grubą taterczą kaszĊ i upraĪyü do poáowy, 
wyáoĪyü na miskĊ, gdy nie doĞü táusta dodaü táuszczu, gdyĪ kasza powinna byü
bardzo táusta, nastĊpnie wsypaü soli, táuczonego pieprzu gorzkiego i angielskiego, 
majeranku przesianego przez sitko, wáoĪyü miĊso pokrajane, wlaü juszki tyle aby 
masa byáa ciemna. Wszystko razem dobrze wymiĊszaü, nadziewaü fl aki, lecz nie 
zbyt mocno Īeby kiszki w gotowaniu, kiedy kasza zacznie pĊcznieü, nie popĊkaáy. 
Po naáoĪeniu spiąü drewnianemi Ğpilkami. Potem wstawiü wody w duĪym rądlu, 
w gotującą wkáadaü po kilka kiszek, gotowaü na wolnym ogniu, káuü drewienkiem, 
jeĪeli po przekáuciu wychodzi czysta woda, wtenczas wyjąü, opáukaü w zimnej 
wodzie i uáoĪyü na stolnicy.

„Kaczawskie Klimaty”. Byá to pierwszy 
projekt, w którym braáa udziaá w ramach 
nowej pracy. 

- W programowaniu podoba mi siĊ
najbardziej to, Īe tworzĊ coĞ sama i Īe 
to coĞ dziaáa, a do tego znajduje za-
stosowanie, które moĪe uáatwiü Īy-
cie innym. Uwielbiam obserwowaü, 
gdy z kodu powstaje aplikacja, w któ-
rej proces tworzenia byáam bardzo za-
angaĪowana. Podczas pracy nad apli-
kacją „Kaczawskie Klimaty” miaáam 
moĪliwoĞü zwiedziü KrainĊ Wygasáych 
Wulkanów i zdobyü wszystkie jej szczy-
ty. Byáo to niezbĊdne do stworzenia na-
rzĊdzia, które ma uáatwiü innym pozna-
nie tego niezwykáego miejsca. Zatem, jak 
widaü, moja praca to nie tylko siedzenie 
przed komputerem i wklepywanie kodu – 
wyjaĞnia Paulina.

Od kilku miesiĊcy Paulina koordynuje 
równieĪ projekt „Dziewczyny progra-
mują”, którego misją jest uĞwiadomie-
nie dziewczynom, Īe sektor IT to miej-
sce takĪe dla nich. Pomysá na powstanie 
tego projektu zrodziá siĊ na podstawie 
osobistych doĞwiadczeĔ i obaw Pauliny 
co do obrania drogi zawodowej.

- Mam szczĊĞcie, Īe mogĊ pracowaü
w swoim przyszáym zawodzie juĪ w trak-
cie studiów. Fakt, Īe dobrze sobie radzĊ, 
utwierdza mnie w przekonaniu, Īe do-
konaáam dobrego wyboru. Dlatego na 
zajĊciach przekonujĊ kursantki, Īe war-
to obraü podobną ĞcieĪkĊ. UkoĔczenie 
szkolenia ma stanowiü dla nich stabil-
ne podáoĪe wiedzy, która zwiĊkszy ich 
pewnoĞü siebie. ChcĊ uĞwiadamiaü in-
nym, Īe osiągniĊcie sukcesu w zawodzie 

programisty nie jest uwarunkowane 
pácią i Īe kobiety potrafią bardzo dobrze 
myĞleü logicznie, czĊsto nawet lepiej niĪ
mĊĪczyĨni – táumaczy Paulina.

ZajĊcia z projektowania i programo-
wania aplikacji poáączone z elementami 
rozszerzonej matematyki odbywają siĊ
w jeden weekend w miesiącu w maáej 
grupie dziewczyn w wieku licealnym. 
Celem zajĊü, które potrwają rok, jest 
wspólne stworzenie aplikacji. Mentalne 
wsparcie stanowią cykliczne spotkania 
z kobietami (nie tylko z branĪy IT), któ-
re osiągnĊáy sukces zawodowy.

- Niektórzy pytają mnie, czy wybraáam 
ten zawód dlatego, Īe chcĊ zmieniaü
Ğwiat. Co prawda jeszcze za wczeĞnie 
na takie plany, poniewaĪ najpierw muszĊ
opanowaü go technicznie, jednak moĪna 
powiedzieü, Īe ten projekt jest dobrym 
punktem wyjĞcia do takich celów. JeĪeli 
uda mi siĊ swoimi dziaáaniami przyczy-
niü do przyszáych sukcesów tych dziew-
czyn, to juĪ jest bardzo wiele – mówi 
Paulina.

ĩadne badania nie wykazaáy, Īe istnie-
je chromosom, który determinuje róĪ-
nicĊ zdolnoĞci technologicznych wĞród 
kobiet i mĊĪczyzn. Dlatego, drogie pa-
nie, nie powinnyĞmy mieü kompleksów 
i politechniki wybieraü równie czĊsto, 
co uczelnie humanistyczne. Zakodujmy 
w sobie wiarĊ we wáasne moĪliwoĞci – 
to gwarancja sukcesu!
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