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Ak cje Dziew czy ny na po li tech ni ki! i Dziew czy ny do ści słych! to nie tyl ko 
spo tka nia na uczel niach tech nicz nych i ści słych wy dzia łach uni wer sy te tów,
ale ta kże im pre zy or ga ni zo wa ne przez part ne rów: spo tka nia, pre zen ta cje
i biegi w pię ciu mia stach!

Bieg w ka sku
Po li tech ni ka War szaw ska, Po li tech ni ka Po znań ska, Po li tech ni ka Łódz ka, Po li tech ni -
ka Opol ska i Po li tech ni ka Czę sto chow ska or ga ni zu ją w tym ro ku tra dy cyj ny już
„Bieg w ka sku”, czy li mi ni ma ra ton, któ re go uczest ni cy ma ją prze być ca ły dy stans
w kultowym ka sku akcji. Do udzia łu w bie gu są za pro sze ni wszy scy, bez wzglę du
na płeć i wiek. Na spe cjal ne na gro dy mo gą li czyć te go rocz ne ma tu rzyst ki za in te re -
so wa ne stu dia mi tech nicz ny mi i ści sły mi. Bieg or ga ni zu je Aka de mic ki Zwią zek 
Spor to wy. 
Ter mi ny bie gów:
• War sza wa – 20 kwiet nia
• Łódź – 21 kwiet nia
• Czę sto cho wa – 25 kwiet nia
• Opo le – 25 kwiet nia
• Po znań – 25 kwiet nia
Więcej informacji na: www.bie gw ka sku.pl

Pa tent na do bre po my sły
Dziew czy ny są twór cze i do cie kli we, czasem trzeba je jednak ośmie lić. Te mu wła -
śnie ce lo wi słu żą do rocz ne spo tka nia spe cjal ne „Ma gicz ny świat wy na laz ków” or -
ga ni zo wa ne przez Urząd Pa ten to wy RP. W cza sie tych imprez uczest nicz ki  
po zna ją ko bie ty, ta kże te bar dzo mło de , któ re stwo rzy ły in no wa cyj ne roz wią za -
nia. Spo tka nia w Urzę dzie Pa ten to wym mają na ce lu za chę ce nie dziew czyn do za -
in te re so wa nia się wy na laz czo ścią, po bu dze nie ich kre atyw no ści i stwo rze nie oka zji
do kontaktu z praw dzi wy mi wy na laz czy nia mi i ich wy na laz ka mi.
W tym ro ku spo tka nie od bę dzie się 11 kwiet nia. 

Dziewczyny zaprogramują
Pro gra mo wa nie nie jest czar ną ma gią, je go pod staw mo żna szybko się na uczyć 
– ta ka jest idea no we go pro jek tu, re ali zo wa ne go wspól nie przez Mi ni ster stwo Ad -
mi ni stra cji i Cy fry za cji, Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy i sto wa rzy sze nie Wo men
in Tech no lo gy – Di gi Girlz. 
W dru giej po ło wie ro ku roz pocz ną się warsz ta ty z pod staw pro gra mo wa nia, prze -
zna czo ne dla gim na zja li stek i uczen nic szkół po nad gim na zjal nych z War sza wy i Ma -
zow sza. Pod okiem spe cja li stów dziew czy ny po zna ją taj ni ki pro gra mo wa nia
– na uży tek wła sny al bo z my ślą o przy szłej pra cy. Z pew no ścią wie le uczest ni czek
warsz ta tów po ta kim wpro wa dze niu z więk szą śmia ło ścią po my śli o stu diach in for -
ma tycz nych.
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