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# GODNE UWAGI

Misja: odkodować

stereotyp
Sektor technik informatycznych rozwija się w szybkim tempie.
Mimo że w ostatnich latach wzrosła liczba pracujących w nim
kobiet, to dysproporcja między liczbą mężczyzn a nimi wciąż
jest znaczna. Różnica ta jest prawdopodobnie wynikiem zakorzenionego w społeczeństwie stereotypu na temat niewystarczających kompetencji kobiet w dziedzinie nauk ścisłych.
Paulina Drzazga postanowiła rozprawić się z mitami o roli kobiet w branży IT i została koordynatorką projektu „Dziewczyny
programują”. Ma on na celu odwrócenie tendencji i wzmocnienie pewności siebie wśród dziewcząt, dla których kodowanie
nie stanowi żadnego problemu.
Paulina jest studentk drugiego roku
informatyki stosowanej na Politechnice
Wroc awskiej i ju pracuje w firmie informatycznej, któr prowadz jej by y
nauczyciel wraz z partnerk . To on podczas lekcji informatyki w liceum dostrzeg w Paulinie ogromny potencja .
- Mam cis y umys . Matematyka zawsze by a moim ulubionym przedmiotem. W liceum odkry am w sobie tak e
zami owanie do informatyki, dlatego
mój nauczyciel przekona mnie, bym
wybra a w a nie taki kierunek studiów.
Pocz tkowo waha am si . Ba am si , e
sobie nie poradz . Cho ju wtedy bardzo dobrze radzi am sobie z programowaniem, inni studenci mogli by bardziej
zaawansowani ode mnie. Poza tym na
kierunku mia o by ma o dziewczyn,
przez co obawia am si poczucia niepewno ci. Jednak dzi ki temu, e kto
we mnie uwierzy , odwa y am si podj
ten krok. Dzi mog z pe nym przekonaniem powiedzie , e nie a uj tej decyzji – wspomina Paulina.
W leszczy skiej firmie Halpress
Paulina prowadzi mi dzy innymi zaj cia

z programowania. Jak sama przyznaje,
jedno z najpi kniejszych uczu , jakie
kiedykolwiek jej towarzyszy o, to duma
ze swoich uczniów, gdy widzi, e rozumiej przekazywane przez ni informacje i potrafi wykorzysta je w praktyce.
Wiele satysfakcji przysporzy o jej równie wspó tworzenie aplikacji mobilnej
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Przepisy z początku
XX wieku

Wyroby
mięsne
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)
„Kaczawskie Klimaty”. By to pierwszy
projekt, w którym bra a udzia w ramach
nowej pracy.
- W programowaniu podoba mi si
najbardziej to, e tworz co sama i e
to co dzia a, a do tego znajduje zastosowanie, które mo e u atwi
ycie innym. Uwielbiam obserwowa ,
gdy z kodu powstaje aplikacja, w której proces tworzenia by am bardzo zaanga owana. Podczas pracy nad aplikacj „Kaczawskie Klimaty” mia am
mo liwo zwiedzi Krain Wygas ych
Wulkanów i zdoby wszystkie jej szczyty. By o to niezb dne do stworzenia narz dzia, które ma u atwi innym poznanie tego niezwyk ego miejsca. Zatem, jak
wida , moja praca to nie tylko siedzenie
przed komputerem i wklepywanie kodu –
wyja nia Paulina.
Od kilku miesi cy Paulina koordynuje
równie projekt „Dziewczyny programuj ”, którego misj jest u wiadomienie dziewczynom, e sektor IT to miejsce tak e dla nich. Pomys na powstanie
tego projektu zrodzi si na podstawie
osobistych do wiadcze i obaw Pauliny
co do obrania drogi zawodowej.
- Mam szcz cie, e mog pracowa
w swoim przysz ym zawodzie ju w trakcie studiów. Fakt, e dobrze sobie radz ,
utwierdza mnie w przekonaniu, e dokona am dobrego wyboru. Dlatego na
zaj ciach przekonuj kursantki, e warto obra podobn cie k . Uko czenie
szkolenia ma stanowi dla nich stabilne pod o e wiedzy, która zwi kszy ich
pewno siebie. Chc u wiadamia innym, e osi gni cie sukcesu w zawodzie

programisty nie jest uwarunkowane
p ci i e kobiety potrafi bardzo dobrze
my le logicznie, cz sto nawet lepiej ni
m czy ni – t umaczy Paulina.
Zaj cia z projektowania i programowania aplikacji po czone z elementami
rozszerzonej matematyki odbywaj si
w jeden weekend w miesi cu w ma ej
grupie dziewczyn w wieku licealnym.
Celem zaj , które potrwaj rok, jest
wspólne stworzenie aplikacji. Mentalne
wsparcie stanowi cykliczne spotkania
z kobietami (nie tylko z bran y IT), które osi gn y sukces zawodowy.
- Niektórzy pytaj mnie, czy wybra am
ten zawód dlatego, e chc zmienia
wiat. Co prawda jeszcze za wcze nie
na takie plany, poniewa najpierw musz
opanowa go technicznie, jednak mo na
powiedzie , e ten projekt jest dobrym
punktem wyj cia do takich celów. Je eli
uda mi si swoimi dzia aniami przyczyni do przysz ych sukcesów tych dziewczyn, to ju jest bardzo wiele – mówi
Paulina.
adne badania nie wykaza y, e istnieje chromosom, który determinuje ró nic zdolno ci technologicznych w ród
kobiet i m czyzn. Dlatego, drogie panie, nie powinny my mie kompleksów
i politechniki wybiera równie cz sto,
co uczelnie humanistyczne. Zakodujmy
w sobie wiar we w asne mo liwo ci –
to gwarancja sukcesu!
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA
ORAZ FACEBOOK HALPRESS

ZAWIJANA SZYNKA W PĘCHERZU
Na 4 funty mi sa od szynki, wzi dwie gar cie soli, pó y eczki saletry, korzeni,
kilka bobkowych listków, zala kwaterk wody i niech tak z tydzie pole y; przewraca raz po raz. Potem zwin mocno w wa ek, wpakowa w p cherzyn , poowija
g sto sznurkiem i w dzi tydzie . Tak sam mo na peklowa górnic wieprzow (od
opatki i eber), ale w mu lin (cienka tkanina jedwabna lub bawe niana) w o y ,
zawi za i w dzi . Mo na je surow albo ugotowa jak szynk .

WĄTROBIANKA WYBORNA
Ca surow wieprzow w trob usieka lub w maszynie zmle , przefasowa przez
durszlak, doda funt mi sa wieprzowego, gotowanego, drobno usiekanego, funt
drobno pokrajanej s oninki, tartej cebulki y eczk od kawy, soli sporo, pieprzu
tartego, majeranku, skosztowa czy dosy ostra i mas t nadzia flaki wieprzowe
niezbyt mocno, eby nie pop ka y w gotowaniu; zapina drewnianemi pilkami
lub zawi za mocno szpagatem z jednej i drugiej strony, gotowa pó godziny na
wolnym ogniu. gn drewienkiem, je eli si tylko czysta woda pokazuje, znak e
maj dosy , wyj wtenczas, op uka w zimnej wodzie i k a na stolnic . Maj c
wi cej w trobianek, ow dzi je troch , lepiej si trzymaj .

SALCESON Z GŁOWY WIEPRZOWEJ
Wzi ca g ow wieprzow , gdy za t usta, doda kawa ek chudego mi sa, ugotowa na mi kko, wyj , pokraja w rednie kostki, posoli , opieprzy gorzkim
i angielskim pieprzem, go dzików t uczonych y eczk spor wsypa , tak e majeranku szczypt , wla roso u troch , umi sza dobrze, potem w flak nie zbyt mocno
na o y . Kto chce mie salceson ciemny, niech wleje fili ank juszki zamiast roso u.
Ugotowany wy o y na stolnic , przycisn deseczk i kamieniem, eby si p asko
uformowa ; musi tak le e do wystudzenia. Mo na go tak e uw dzi .

KISZKI Z KASZY
Ugotowa podgardle, p uca, serce, kawa mi sa od brzucha, pokraja wszystko
drobno. Gor cym roso em sparzy grub tatercz kasz i upra y do po owy,
wy o y na misk , gdy nie do t usta doda t uszczu, gdy kasza powinna by
bardzo t usta, nast pnie wsypa soli, t uczonego pieprzu gorzkiego i angielskiego,
majeranku przesianego przez sitko, w o y mi so pokrajane, wla juszki tyle aby
masa by a ciemna. Wszystko razem dobrze wymi sza , nadziewa flaki, lecz nie
zbyt mocno eby kiszki w gotowaniu, kiedy kasza zacznie p cznie , nie pop ka y.
Po na o eniu spi drewnianemi pilkami. Potem wstawi wody w du ym r dlu,
w gotuj c wk ada po kilka kiszek, gotowa na wolnym ogniu, k u drewienkiem,
je eli po przek uciu wychodzi czysta woda, wtenczas wyj , op uka w zimnej
wodzie i u o y na stolnicy.

