Jestem szefową ! (?)
– część 1
„Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz
promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży” takie zdanie wita nas
na stronie konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkurs dla uczennic I i II szkół
ponadgimnazjalnych jest jedynym znanym mi konkursem, który ma na celu przełamywanie
samorodnego myślenia o kobietach i sukcesywnie dąży do tego. Ale od początku…
To
było
moje
drugie,
i
jakże
udane
podejście
do
„szefowej”.
Napisałam pracę o kobiecie, która stworzyła grę ARG (z ang. Alternate Reality Game) mającą
na celu wyciągnięcie młodzieży z domu i zmuszającą dzieciaki do otwarcia się na innych i
pomaganie.
Jury, składające się z Pani Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pani
Minister Edukacji Narodowej finalistek poprzednich edycji (i mogłaby wymieniać jeszcze
dłużej), zobaczyło realistyczny problem, który porusza moja praca i wyróżniło ją. Moja praca
zajęła III miejsce na tle twórczości dziewczyn z całej Polski.
Konkurs, któremu patronują np. Microsoft, Orange, P&G czy „Perspektywy” daje wiele
możliwości. Prócz nagród rzeczowych, która każda z nas dostała, miałyśmy małą wycieczkę
po Warszawie, odwiedziłyśmy parlament, w którym miałyśmy okazję porozmawiać z
posłanką Magdaleną Kochan, poznałyśmy panią Annę Komorowską podczas zwiedzania
Pałacu Prezydenckiego, uczestniczyłyśmy w warsztatach psychologicznych Pani Joanny
Malinowskiej-Parzydło…
Uwieńczeniem była kolacja dla wszystkich finalistek w greckiej restauracji, w której
próbowałyśmy grackich przysmaków, a właściciel restauracji- Grek, nauczył nas zorby
w podstawowej wersji. Wieczór wypełniony śmiechem, tańcem, pysznym jedzeniem
i kobietami sukcesu.
Przygoda niezapomniana, kontakty nawiązane, otwarte drzwi i zaproszenia na praktyki.
Czego chcieć więcej? ;)

wyróżnienie od fundacji „Dziewczyny na politechniki”

Kobiece rozmowy przy stole - czyli Jestem Szefową część 2
Jako laureatka V edycji zostałam zaproszona do Warszawy na program mentoringshaddowing, i tak oto pierwszy raz leciałam samolotem. Przeżycie niesamowite a widok z
góry cudowny. Stewardessy podające szampana i czekoladki… no niestety… w tym locie
musiałam obejść się smakiem ponieważ woda „robiła za” szampan a czekoladowy batonik za
czekoladki  Tak więc po dotarciu do Warszawy, wraz z dwoma pozostałymi laureatkami
rozpoczęłyśmy swoją przygodę z mentoringiem.
Wpierw zapoznałyśmy się z firmą Procter&Gamble, następnie czekały nas warsztaty z
przywództwa. Warsztaty prowadziła Pani Agnieszka Bilińska, założycielka fundacji Vital
Voices Poland, zajmującej się prowadzeniem programów mentoringowych w Polsce i Eurazji.
Następnego dnia mogłyśmy wdrożyć się jeszcze bardziej w mentoring poprzez zapoznanie z
osobistymi mentorkami, które poświęcając nam swój czas, służą dobrą radą. Kontakt z
mentorką zależy od samej Mentorki jak i od Mentee (Mentee to „podopieczna” zazwyczaj
dziewczyna, która ma mentorkę). W siedzibie firmy Procter&Gamble, bo to ona była
głównym organizatorem naszego pobytu - miałyśmy większość warsztatów, mogłyśmy
przekonać się jak wygląda rekrutacja i uczestniczyłyśmy w warsztatach „Jak przygotować się
do rozmowy kwalifikacyjnej”. Miłym akcentem na koniec dnia była wizyta u kosmetyczki,
gdzie Panie nas rozpieściły maseczkami, masażem i bliżej mi nieznanym zielonym napojem o
ziemistym posmaku.

Dzień trzeci rozpoczął się indywidualną sesją z mentorkami a później miałam możliwość
przyglądać się z bliska pracy Marty, która w P&G zajmowała się… wszystkim co miało
związek z technologią, statystykami itp. Razem z Nią zastanawiałam się jak ulepszyć stronę
internetową a także miałam możliwość uczestniczyć w wideokonferencji z
współpracownikami z zagranicznych oddziałów Proctera.
Photocoaching- tym zajęciem rozpoczęłam ostatni dzień w stolicy. Co to photocoaching? To
sesja zdjęciowa, na której oprócz fotografa (w tym przypadku fotografki) obecny jest także
psycholog-coach. Zdjęcia robione są w trakcie rozmowy z panią psycholog. Taka „zabawa”
ma na celu pokazanie różnych reakcji modelki, na różne tematy. Doświadczenie niesamowite
ponieważ nie ma osoby, której nie podobałby się efekt końcowy. Na zdjęciu można być bez
makijażu, z rozczochranymi włosami czy nawet w piżamie a i tak wygląda się pięknie, bez
retuszu 
Jako, że to był ostatni mój dzień w Warszawie, spotkałyśmy się wszystkie w restauracji na
lunch. Przyznam szczerze, że nie jadłam ślimaków ani żabich udek, chociaż podobno były
„wyborne”. Takie menu mnie zaskoczyło, a ponieważ leciałam samolotem wolałam postawić
na coś… zjadliwego  Przy stole panowała miła atmosfera, każdy rozmawiał z każdym. Były
przedstawicielki Vital Voices, panie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i nasze mentorki.
Zastanawiałam się o czym te kobiety będą rozmawiać. O tym jak odniosły sukces? A może o
modzie? Nic z tych rzeczy! To był najnormalniejszy lunch, tylko, że z udziałem kobiet
sukcesu! Rozmawiałyśmy o naszych planach, o szkołach, o wrażeniach z warsztatów czy
o zainteresowaniach. Panie tak się wciągnęły, że powymieniały się przepisami kulinarnymi 
Ale co dobre, szybko się kończy. Trzeba było wracać do domu 
Pełna energii, pomysłów i wsparcia, z torbami i upominkami wracałam do domu.
I tym razem w samolocie zamiast szampana była woda 

Magda Szymanek

Program mentoringu – shaddowingu dla laureatek konkursu „Jestem Szefową”
(wspólny)
26 – 29 sierpnia 2014
26 sierpnia - biuro P&G, ul. Sienna 39
Godziny

Wydarzenie

Miejsce

Prowadzący

Uczestnicy

Przejazd z lotniska do hotelu,
pozostawienie bagaży, przyjazd do
biura P&G

Ele Taxi

Agnieszka Sieczka

Laureatki

14:00 – 15:00

Zapoznanie z firmą P&G

Sienna (Spring
Polycom)

Mariola Mirek

Laureatki, mentorki,
Vital Voices, Agnieszka
Sieczka

15:00 – 17:00

Warsztaty z przywództwa

Sienna (Spring
Polycom)

Agnieszka Bilińska

Laureatki, mentorki
Agnieszka Sieczka

17:00 – 17:30

Dojazd do hotelu:

Ele Taxi

Agnieszka Sieczka

Laureatki

27 sierpnia - biuro P&G, ul. Zabraniecka 20
8:15 – 8:45

Dojazd do P&G

Ele Taxi

9:00 – 10:00

- Wprowadzenie do mentoringu

CUBE: Brands
Portfolio, (People,
Impossible)

- Zapoznanie z mentorkami

10:00 – 12:00

Warsztaty MBTI

CUBE: Brands
Portfolio

12:00 – 12:45

Lunch

Stołówka

13:00 – 15:00

- Warsztaty „Jak przygotować się
do rozmowy kwalifikacyjnej”

CUBE: Brands
Portfolio

- Jak wygląda proces zatrudniania
pracownika w P&G

Agnieszka Sieczka

Laureatki
Laureatki, mentorki,
Vital Voices, KPRM,
Mariola M. Ghada/Ola
Petryga

Małgosia Grudzień

Laureatki

Laureatki, Mariola Mirek,
Agnieszka Sieczka
Dorota Piekarczyk

Laureatki, Agnieszka
Sieczka

Magda Sosnowska

15:00 – 16:00

Spotkania z mentorkami

CUBE: Brands
Portfolio, People,
Impossible

16:00 – 16:30

Dojazd na spotkanie z kosmetyczką

Ele Taxi

16:30 – 19:00

Spotkanie z kosmetyczką

Gabinet

Laureatki, mentorki

Jolanta Piotrowska

Laureatki, Małgosia

kosmetyczny, ul.
Mokotowska 71
19:00 – 19:30

Dojazd do hotelu

Wadzińska/Mariola
Mirek
Mariola Mirek

28 sierpnia – biuro P&G, ul. Zabraniecka 20
8:15 – 8:45

Dojazd do biura

Ele Taxi

9:00 – 9:30

Indywidualne spotkania z mentorkami

9:30 – 12:30

Program indywidualny

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 16:30

Program indywidualny

16:30 – 17:00

Indywidualne spotkania z mentorkami

17:00 – 17:30

Dojazd do hotelu

Agnieszka Sieczka

Laureatki, Agnieszka
Sieczka, Mariola Mirek

Stołówka

Ele Taxi

Laureatki

Agnieszka Sieczka

Laureatki

29 sierpnia - biuro P&G, ul. Zabraniecka 20
8:00 – 8:30

Dojazd na miejsce photocoachingu

Ele Taxi

Laureatki

8:30 – 12:30

Photocoaching (3x1godz.15 min)

Hotel Mercure

Vital Voices

Laureatki, Agnieszka
Sieczka

12:30 – 13:00

Dojazd na spotkanie
podsumowujące

Ele Taxi

Agnieszka Sieczka

Laureatki

13:00 – 14:45

Spotkanie podsumowujące + lunch

Restauracja na
Szczęśliwicach

Agnieszka Sieczka

Laureatki, rodzice,
mentorki, Mariola Mirek,
Małgosia Wadzińska,
Vital Voices, KPRM,
Agnieszka Sieczka

14:45 -

Dojazd na dworzec/lotnisko

Ele Taxi

Program mentoringu – shaddowingu dla laureatek konkursu
„Jestem Szefową” (indywidualny)
28 sierpnia 2014

MAGDA SZYMANEK (GBS IT)
9:00 – 9:30

Indywidualna sesja z mentorką

h. 2.11

Agnieszka Sieczka

9:30 – 12:30

Sesja z GBS IT

Business
Sphere

Marta Piotrowska

12:30 – 13:30 Lunch (wspólny)

Stołówka

Mariola Mirek, Agnieszka Sieczka

13:30 – 16:30 Sesja z GBS IT

Business
Sphere

Marta Piotrowska

16:30 – 17:00 Indywidualna sesja z mentorką

h. 2.11

Agnieszka Sieczka

