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ROZMOWA Z Moniką Czech

IZA BE LA JOP KIE WICZ: Pod czas dnia
otwar te go na Po li tech ni ce po pro wa -
dzi pani war szta ty z kon stru o wa nia
sa mo cho dów. Ja kie dziew czy ny wi -
dzi pani na uczel ni tech nicz nej?
MO NI KA CZECH: Mu szą do brze czuć
się wma te ma ty ce. To pod sta wa wszel -
kich kie run ków po li tech nicz nych. Nie
ma tu miej sca dla osób, któ re nie prze -
pa da ją za przed mio ta mi ści sły mi. Bę -
dą się nu dzić i mę czyć. Trud no prze -
cież na u czyć się cze goś, cze go się nie
lu bi.
Ile ko le ża nek mia ła pani na ro ku?
– Kie dy za czy na łam, na ca łym wy -
dzia le na I ro ku by ło 50 stu den tek na
400 stu den tów. By ło ich tak du żo tyl -
ko dla te go, że wy my ślo no wte dy po -
dział na stu dia trzy let nie in ży nie ria
i mar ke ting (to był ukłon w stro nę
dziew czyn) i zwy kłe pię cio let nie in -
ży nier sko-ma gi ster skie, któ re wy -
bra łam mię dzy in ny mi ja. Na osta t -
nim ro ku by ło nas 10 ko biet na 
60 męż czyzn.
Dla cze go nie wy bra ła pani tra dy cyj -
nie dam skiej po lo ni sty ki, psy cho lo -
gii, za rzą dza nia?
– Na dłu go przed ma tu rą mia łam za -
pę dy do przed mio tów ści słych. Nie
cho dzi łam do li ce um, tyl ko do tech ni -
kum me cha nicz ne go, mia łam jed ną
ko le żan kę wkla sie. Od po cząt ku szko -
ły wo la łam ma te ma ty kę i fi zy kę niż
pol ski ihi sto rię. Po pro stu tak by ło iża -
den na u czy ciel nie mu siał mnie wtym

kie run ku za chę cać. Na mo ją de cy zję
o wy bo rze stu diów wpły nę ły też tra dy -
cje ro dzin ne – ta ta skoń czył wy dział me -
cha nicz no-elek trycz ny na Po li tech ni ce
War szaw skiej, brat okrę tow nic two na
PG. Wie dzia łam, że w ra zie cze go bę -
dzie miał mi kto po móc w na u ce.
A jak wspo mi na pani stu dia na po li -
tech ni ce? Czy jest ła twiej, gdy jest się
ko bie tą, czy wręcz prze ciw nie?

– Wszyst ko za le ży od wy kła dow cy. Mam
ra czej po zy tyw ne wspom nie nia, ale też
ni gdy nie mia łam prob le mów z na u ką,
żad nych za li czeń wa run ko wych itp.
Mo że dla te go nikt się mnie nie cze piał?
Skoń czy łam stu dia sześć lat te mu, a do
tej po ry, gdy po ja wiam się na wy dzia -
le, wy kła dow cy mnie po zna ją. Pew nie
za pa mię ta li dla te go, że by ło tak ma ło
ko biet. A mo że dla te go, że dzia ła łam

w sa mo rzą dzie? W każ dym ra zie nie
ża łu ję wy bo ru stu diów..
Te mat pra cy ma gi ster skiej?
– Mu sia łam na pi sać pro gram dla ro bo -
ta, za pro jek to wać dla nie go sta no wi sko
pra cy i chwy tak. Ro bot mu siał wy ciąć
kształ ty z pły ty pil śnio wej. Tro chę się
ba łam, że aku rat na ob ro nie te go nie
zro bi, ale wszyst ko po szło do brze.
Czy w pra cy na dal zaj mu je się pani ro -
bo ta mi?
– Nie, mo ja pra ca w Ea to nie zwią za na
jest z ty po wą me cha ni ką. Zaj mu ję się
do bie ra niem skrzyń bie gów do sa mo -
cho dów cię ża ro wych, a do kład nie kie -
ru ję zes po łem tech nicz ne go wspar cia
klien ta w Eu ro pie, któ ry jest za to od -
po wie dzial ny.
Jak ko bie ta zo sta je kie row ni kiem?
– My ślę, że płeć nie mia ła tu żad ne go
zna cze nia, tyl ko wie dza i kom pe ten cje.
Do sta łam pra cę w Ea to nie jesz cze na
pią tym ro ku, na po cząt ku w dzia le kon -
struk tor skim, kie row ni kiem je stem od
trzech lat. Po pro stu sta wiam so bie jas -
ne ce le i sta ram się je re a li zo wać. Te raz
koń czę dru gie stu dia, MBA. Mam na -
dzie ję, że w czer wcu się ob ro nię. Bra -
ko wa ło mi kom pe ten cji me ne dżer skich,
za rzą dza nia od stro ny eko no micz nej.
Te go na pier wszych stu diach nie by ło.
A co z ty po wo ko bie cy mi ce la mi – mąż
i dzie ci?
– Je stem szczę śli wą ma mą i żo ną. Cór -
ka Ka sia ma trzy la ta, cho dzi do przed -
szko la. Roz krę ca wszyst ko, co jej wpad -
nie w rę ce. Mam na dzie ję, że odzie dzi -
czy ła po ma mie zdol no ści tech nicz ne.1

ROZ MA WIA ŁA IZA BE LA JOP KIE WICZ

CZY KO BIE TY MO GĄ BYĆ DO BRY MI IN ŻY NIE RA MI?

DZIEW CZY NA I JEJ RO BO TY
Mo ni ka Czech skoń czy ła Po li tech ni kę Gdań ską, pra cu je w fir mie sa mo cho do wej, sze fu je pię ciu fa ce tom, 
do ra dza klien tom z ca łej Eu ro py. Te raz na Po li tech ni kę za pra sza tak że in ne dziew czy ny

By ło ty le dys ku sji na te mat han -
dlu w nie dzie lę i świę ta. W koń cu
sta nę ło na tym, że w nie któ re świę -
ta pra cow ni cy ma ją wol ne. To jest
rap tem 13 dni w ro ku. Je że li wła ści -
ciel chce mieć sklep otwar ty, to sam
mu si sta nąć za la dą. Cał kiem przy -
zwo i te roz wią za nie, do bre i dla
klien tów, i dla pra cow ni ków. To zna -
czy by ło by przy zwo i te, gdy wła ści -

cie le skle pów się do nie go sto so wa -
li, a tym cza sem mam wra że nie, że
oto po wsta ło ko lej ne mar twe pra wo.
W Wiel ka noc tro chę spa ce ro wa łem
po Głów nym Mie ście w Gdań sku.
Wi dzia łem co naj mniej dwa skle py,
w któ rych by ły po 2-3 mło de pra cow -
ni ce. Nie wy glą da ły na wła ści ciel ki.
Czy li wszyst ko wró ci ło do nor my.
Sejm uchwa la pra wo i po ja kimś cza -
sie nikt się już do nie go nie sto su je.
Uwa żam, że od po wied nie PIP po win -
ny kon tro lo wać ta kie pla ców ki i wle -
piać im so lid ne ka ry. Dla cze go w Pol -
sce lu dziom tak trud no prze strze gać
pra wa?1
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Z Je zio ra Kar czem ne go wy cią -
gnię to 3,5 to ny śnię tych ryb. – W cza -
sie mro zów wła ści ciel nie ro bił prze -
ręb li – oce nia ją wła dze mia sta. – Gmi -
na wpusz cza mi do wo dy za nie czysz -
cze nia – od pie ra męż czyz na. Co mó -
wią in ter na u ci?

11 Na le ża ło od śnie żyć taf lę je zio ra, na -
stęp nie wy ciąć prze ręb le co 25 m i wet -
knąć w nie sno py żyt niej nie zmłó co nej
sło my. Ty le te o ria, bo do te go po trzeb ny
jest sprzęt lu dzie ipie nią dze. Mia sto po -
win no po móc, węd ka rze też. Mo że je -
zio ro po wi nien prze jąć PZW? Trud no
to oce nić, szko da nie wąt pli wie jest, je -
że li by ło sztucz nie za ry bia ne, nie wy klu -
czo ne, że za gęsz czo no je za bar dzo. Zdru -
giej stro ny na mo im zbior ni ku przy du -
chy nie by ło mi mo za ry bia nia. SAM

11 Rą ba nie prze ręb li to mit wy my ślo ny
przez węd ka rzy inie jest roz wią za niem

ni cze go – wy mia na ga zo wa mię dzy zim -
ną, nie ru cho mą wo dą aznaj du ją cym się
po wy żej po wie trzem na łącz nej po wierz -
chni kil ku me trów kwa dra to wych jest
tak ma ła, że nie ma szans na tle nić choć -
by czę ści wo dy wje zio rze. Ja kiś mie siąc
te mu był otym ar ty kuł bo daj że w„Scien -
ce Ma ga zi ne”. Tle nu w wo dzie nie ma,
bo za bie ra ją go bak te rie mno żą ce się
w za nie czysz czo nej ście ka mi wo dzie.
Za miast rą bać prze ręb le, już le piej jest
od gar niać śnieg z lo du, że by do pu ścić
pro mie nie sło necz ne do ro ślin no ści wod -
nej izwię kszyć fo to syn te zę. Ale prze de

wszyst kim istot ne jest ogra ni cze nie ście -
ków, w tym na wo zów. JOT9

11 Zgod nie z na tu rą prze ręb li być nie
po win no... bo na tu ra sa ma so bie prze -
ręb li nie wy ku wa... Na wet wy ku cie kil -
ku na stu nic by nie da ło, bo w jed ną noc
wo da zno wu by przy marz ła... Gdy by
wo da w zbior ni ku nie by ła za nie czysz -
czo na i zbyt za ry bio na, być mo że nie
do szło by do ka ta stro fy... cho ciaż przy
moc nych śnie ży cach i lo dzie nic nie po -
mo że. Nie ma świat ła, nie ma fo to syn -
te zy, nie ma tle nu... No chy ba że ktoś by
się bar dzo uparł i co dzien nie kuł prze -

ręb le i od gar niał śnieg... Wy da je mi się,
że zbyt szum nie na zwa no to ka ta stro -
fą eko lo gicz ną, ra czej to zbior nik sam
się bro nił przed zbyt du żą licz bą ryb.
A ka ta stro fa to jest eko no micz na, bo
gość stra cił ry by, a służ by po nio sły kosz -
ty ak cji. Zbior nik bę dzie miał się do -
brze... Te ryb ki co zo sta ły, są sil ne,
w mniej szej ilo ści mniej bru dzą i mniej
je dzą, ro ślin ność się od two rzy, na tle ni
zbior nik... i wy jdzie na to, że do brze, że
to się sta ło... no chy ba że ko leś zno wu
na wa li to ny ryb do zbior ni ka... a ktoś
wpu ści ście ki... ANQ26

Pani Mo ni ka z cór ką. Czy ma ła Ka sia też bę dzie in ży nie rem? Na ra zie roz krę ca
wszyst ko, co wpad nie jej w rę ce
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Gabinety stomatologiczne
Informator z listą trójmiejskich gabinetów
stomatologicznych, które podpisały umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie
świadczenia usług dla dorosłych.

Dowiesz się, gdzie możesz skorzystać z usług:
n chirurgii szczękowej n ortodoncji n protetyki
n stomatologii ogólnej

w sobotę 

10 kwietnia
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Katyń na DVD
Film w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Nominowany do Oscara, 
przedstawiający 

zbrodnię katyńską
Prezent! Samochodowy 
atlas Europy – ósmy zeszyt

w czwartek

Rok w ogrodzie
Jak założyć 

i pielęgnować ogród
– pierwszy zeszyt z teczką w prezencie

Las Katyński na DVD
Film dokumentalny 

w reżyserii Marcela Łozińskiegocena 9,99 zł, w tym  VAT
cena 7,99 zł, w tym  VAT

w piątek

cena 8,99 zł, w tym  VAT

na DVD 
Piąta płyta 

z kolejnymi odcinkami 

S E Z O N  T R Z E C I

28780579

R E K L A M A

Dziew czy ny 
na po li tech ni ki

Po li tech ni ka Gdań ska w ra mach
ak cji „Dziew czy ny na po li tech ni ki”
za pra sza dziew czę ta ze szkół śred -
nich na spe cjal ny dziew czyń ski dzień
otwar ty. Spot ka nie od bę dzie się 
22 kwiet nia, ale re je stra cja elek tro nicz -
na już ru szy ła. Na war szta ty zwią za -
ne te ma tycz nie zpo szcze gól ny mi wy -
dzia ła mi trze ba się za re je stro wać już
te raz. Ilość miejsc jest ogra ni czo na.

– Ko bie ty swo ją wy o braź nią, in tu i -
cją ipre cy zją wzbo ga ca ją świat tech ni -
ki. Spra wia ją, że urzą dze nia tech nicz -
ne ma ją du szę. Za pra szam więc na stu -
dia in ży nier skie, bo nie są one za re zer -
wo wa ne tyl ko dla męż czyzn – mó wi
prof. Hen ryk Kraw czyk, rek tor PG.

Obec nie 35 proc. stu den tów PG to
ko bie ty. Ten pro cent pod bi ja wy dział
che micz ny. Tam ko bie ty sta no wią na -
wet wię kszość. Naj mniej ko biet, bo
tyl ko 4 proc., jest na wy dzia le elek tro -
tech ni ki i au to ma ty ki. Sła bo wy pa da
też wy dział elek tro ni ki, te le ko mu ni -
ka cji i in for ma ty ki (10 proc.).

Pro gram dnia otwar te go i re je -
stra cja na stro nie www.dziew czy ny -
na po li tech ni ki.pl.1 IZA

Czy ko bie ty są do bry mi in ży nie ra mi?
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