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JESTEM SZEFOWĄ
Finał konkursu „Jestem szefową”…
Wysyłając prace na konkurs nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie planowałam, że cokolwiek
mogę w nim osiągnąć. Przecież tyle dziewcząt i ze szkoły i z całej Polski wysilało się i pisało pracę
a ja w kilku zdaniach opisałam to co w po części mnie dotyczyło od wczesnych lat dzieciństwa.
Gdy pewnego ładnego dnia otrzymałam telefon od pani Agnieszki Ratajczak – nie wierzyłam. Nie
mogłam do siebie dopuścić myśli że jestem jedną z finalistek OGÓLNOPOLSKIEGO konkursu.
Najpierw był niesamowity szał a później… przygotowania do wyjazdu  Rozdania nagród
odbywały się 13 Czerwca 2011 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lecz już od 12.06 wszystkie
finalistki miały zapewniony nocleg w Hotelu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ja razem z
rodzicami postanowiliśmy że wyjedziemy w piątek w nocy aby być już w Warszawie 12 Czerwca z
rana. Przez to byłam w stanie zwiedzić bardzo wiele ciekawych miejsc, które znajdują się na
terenie Warszawy. Dzień 13 Czerwca zaczął się od śniadania, potem szybkie pakowanie, i
wynajętym autokarem przejazd do firmy Procter & Gamble, która jest światowym liderem na
rynkach gospodarki, promuje takie marki jak : pampers, Olay, Wella, Gilette oraz wiele innych.
Spotkaliśmy się tam z kobietami, które zasiadają na stanowiskach kierowniczych. Opowiadały on
jak przebiega współpraca w firmie, o podziałach damsko-męskich, gdzie jest wyrównana liczba
kobiet i mężczyzn oraz zostaliśmy oprowadzeni po hali produkcyjnej na której wykonywane były
pampersy oraz po biurowcu, gdzie widzieliśmy pracę nad nowymi produktami. Następnie po
odwiedzinach w Procter & Gamble autokar zawiózł nas do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
gdzie odbyło się rozdanie nagród z udziałem mediów. Było bardzo dużo ciepłych i miłych słów,
które sprawiały że każdy czuł się naprawdę wyjątkowy oraz dumy że się tam znalazł. Po rozdaniu
był elegancki obiad a po obiedzie odwiedziliśmy sejm i telewizję. W sejmie odbyła się rozmowa z
panią Magdaleną Kochan, posłem i Przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet, która wywarł na
wszystkich dziewczynach ogromny podziw. Następnie zwiedzanie TVN połączone z relacją „ na
żywo” , którą mieliśmy zaszczyt obejrzeć z bliska. Odbyło się również spotkanie z panią Beatą
Tadlą, jedną z dziennikarek TVN, które pracują na `wizji`. Po spotkaniu autokar odwiózł nas na
Dworzec Centralny po czym każda uczestniczka wróciła z pewnym bagażem doświadczeń do
swojego domu.
Jak dla mnie było to naprawdę
niesamowite przeżycie, ilość wrażeń
na jeden dzień naprawdę sięgnęła
zenitu.
Czułam
się
bardzo
zadowolona i dumna z tego ze tam
była i osiągnęłam to co osiągnęłam.
Naprawdę, było warto!
Marta Koźlik 2a
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z posłanką p.Magdaleną Kochan
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