
Opinie po szkoleniach. Magda Kozłowska-Deć 

19.05.2013. Zaplanuj sukces Twojego Wydarzenia – szkolenie z zakresu events planning 

Bardzo dobra atmosfera warsztatu, ciekawe informacje na temat planowania wydarzeń i unikania 
ryzyka.  
Bożena, 49 lat 

Bardzo dużo informacji. Trzeba być wypoczętym, bo szkolenie wymagające.  
Zuza 

Warsztat dobrze systematyzuje wiedzę i pozwala ją przećwiczyć praktycznie. Inspiruje do działania.  
Kaśka, 41 lat 

Z chaosu wyłania się konkretny pomysł na realizację projektu. Szkolenie porządkuje myśli i 
konkretyzuje. 
Ania, 27 lat 

Warsztat ciekawy. Dostarczył mi nowej wiedzy i zainspirował do podejmowania nowych działań.  
Kasia, 26 lat 

Polecam! Jestem obecnie na etapie przekwalifikowywania się i warsztat wiele mi rozjaśnił.  
Monika 

Praktyczne podejście i przydatne usystematyzowanie informacji. Polecam.  
Ania, 48 lat 

 

23.03.2013 oraz 07.04.2013. Ja i Mój Wizerunek – budowanie marki osobistej w Sieci i w życiu 

Warsztaty, które otwierają umysł, motywują do działania.  
Agnieszka 

Ciekawe warsztaty. Pomogły mi spojrzeć na siebie z dystansem i uświadomić sobie, jak wpływam na 
budowanie własnej marki. Uważam, że temat i wiedza jest niezwykle wartościowa. 

Jeśli nie masz konta na FB. Jeśli jesteś dobra w tym, co robisz, ale nie masz jak pokazać tego w Sieci. 
Jeśli chcesz pokazać siebie z najlepszej strony przy umiarkowanym wysiłku – idź na warsztat Magdy.  
Małgorzata 

Przystępnie, profesjonalnie, w b. miłej atmosferze. Niezbędne dla każdej świadomej kobiety.  
Paula 

Warsztat bardzo przydatny, powinien być dłuższy.  

Anna 



Entuzjazm prowadzącej! 
Maja 

O wizerunku siebie samego w pigułce. 

Bardzo fajna prowadząca, ma potencjał. Przyjdę na jej inne warsztaty 

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia:-) 

 

24.03.2013 Sposoby na przedszkolną złość 

Mimo małej ilości czasu dużo informacji, praktycznych porad oraz dużo uwagi poświęconej uczestnikom 

Serdecznie polecam ten warsztat – zabawy ze złością, których się tu nauczyłam, są świetną metodą na 
uspokojenie mojego syna Frania.  
Magda  

 

19.01.2013. Zaplanuj sukces Twojego Wydarzenia – szkolenie z zakresu events planning.  

Warsztaty pozwoliły mi usystematyzować wiedzę nt. planowania eventów. Poznanie metody i 
wypracowanie podejścia do organizacji szkoleń/konferencji/wydarzeń na pewno przydadzą mi się w 
codziennej pracy.  
Iwona, 26 lat. 

Otwarta i przyjemna atmosfera, łatwość i szybkość w nawiązywaniu kontaktu z grupą. Przekazywanie 
wartościowych wskazówek, rozwiązań. Ewa, 25 lat. 

Warsztat bardzo mi się podobał. Kompetentnie przekazana wiedza merytoryczna na pewno przyczyni się 
do mojego rozwoju zawodowego, jak i prywatnego.  
Darek.  

Warsztat interesujący. Dzięki warsztatowi chcę się dalej działać i dalej rozwijać. Ogólnie bardzo 
polecam.  
Karolina, 26 lat. 

Bardzo dobry warsztat na temat planowania eventu. Stanowi doskonałą podstawę do dalszego 
zgłębiania wiedzy na ten temat. Systematyzuje wiedzę.  

Doskonale zorganizowany i przeprowadzony warsztat. Oby więcej takich! 

Dobry warsztat wprowadzający do organizacji wydarzeń. Kompetentna, sympatyczna i energiczna 
prowadząca. Można otrzymać model uniwersalny do organizowania wydarzeń, który można zabrać ze 
sobą. Można sobie uświadomić bogactwo także i swoich doświadczeń.  
Magdalena, 31 lat. 



Choć pracuję zawodowo, jako organizator eventów, brak mi było usystematyzowanej wiedzy i warsztatu 
pracy. Warsztat pomógł mi poukładać sobie w głowie kolejne kroki, które winnam podejmować. 
Podobała mi się duża ilość interakcji i pracy w grupach. Zróżnicowanie uczestników dodatkowo pozwoliło 
mi wyjść z mojego pudełka myślowego i pozyskać nowy punkt widzenia na to samo.  
Adriana, 34 lata.  

Bardzo dobrze przygotowane zajęcia. Gotowość prowadzącej do wyjaśnień. Kompleksowe podejście do 
tematu. Zyta. 

Polecam ten warsztat szczególnie osobom, które nie mają dużego doświadczenia w organizowaniu 
różnych wydarzeń – bardzo pomaga nadać odpowiednią strukturę podczas planowania i może 
zaoszczędzić stresu w sytuacjach "awaryjnych"  
Anna, 33 lata. 

 

 

 

13.01.2013. Warsztat facylitacyjny z zakresu planowania podróży po Stanach Zjednoczonych – 
Route 66. Spotkanie w ramach wsparcia projektu współpracy międzypokoleniowej „Przygoda 
nie tylko dla wnuka” 

Super!! 

Rzetelnie i bardzo jasno i klarownie przedstawiony, zaprezentowany, interesujący, przeplatany 
ćwiczeniami. 

Warsztat konieczny – do wykorzystania dla każdego, kto chce się rozwijać. Joanna 60+ 

Ciekawe, interaktywne. 

Warsztat praktyczny, wywołuje/budzi wiele obszarów z zakresu planowania wydarzenia, nad którymi 
warto się jeszcze pochylić. Bardzo podobała mi się otwartość prowadzącej oraz praktyczne podejście do 
tematu, a także gotowość dostosowania tematyki do konkretnego wydarzenia, które planuje moja 
grupa. 

 

5.01.2013. Radosny i mądry przedszkolak 

Prowadząca w jasny, prosty i zrozumiały sposób opowiada o codziennym, aktywnym udziale rodziców w 
wychowaniu dzieci, przy minimum wysiłku. 

Warsztaty polecam, ponieważ są inspirujące w kontaktach z własnymi dziećmi i uświadamiają, że 
„niewielkie” rzeczy robione z dziećmi mają olbrzymie znaczenie. Teodozja Waszelewska  



Nawet, jeśli to wszystko wiesz (lub tak Ci się wydaje), to koniecznie trzeba to sobie czasem 
przypomnieć. Sebastian 

 

 


