
 

  

 

 

 

 

FESTIWAL WARSZTATÓW 

PRO BONO 

15-18.03.2017 
 

PROGRAM 
  



 

  

15.03.2017 

ŚRODA 

 SALA 1 
 
 

SALA 2 SALA 3 

9.00 

Zmalujmy coś - warsztaty rysunku dla 
początkujących. 
 
 
Prowadzi: Katarzyna Dębowska 

Warsztaty: Design thinking - sposób na 
skuteczne projektowanie innowacji 
 
Prowadzi: Beata Michalska-Dominiak 

3 indywidualne sesje coachingowe 
 
Prowadzi: Małgorzata Omiecińska,  
godz. 9.00; 10.15; 11.30 
 
 

12.00 PRZERWA PRZERWA 

12.30  
Warsztaty: Dziurawe kieszenie czy 
odpowiedzialność finansowa? 
 
Prowadzi: Aleksandra Ruta 

  
PRZERWA 

13.00 
Spotkanie z dietetykiem – indywidualne 
konsultacje dietetyczne 
 
Prowadzi: Katarzyna Zakrzewska,  
godz. 13.00; 14.15; 15.30 14.00 

Warsztaty: Antystres i emocje  
z Unikatowym Treningiem Uważności 
 
Prowadzi: Danuta Jacoń-Chmielecka 

15.30 

PRZERWA 

16.00  

17.00 

Warsztaty: Kreatywność z odzysku 
Jak odnaleźć się w globalnym trendzie? 
 
Prowadzi: Wiktoria Czarnecka 

 Warsztaty: Jak skutecznie opierać się 
pokusie wzmacniając siłę woli 
 
Prowadzi: Dawid Lasociński 

20.00 ZAKOŃCZENIE  ZAKOŃCZENIE 



 

  

15.03.2017 

ŚRODA 

16.03.2017 

CZWARTEK 

  

 

  

 SALA 1 
 
 

SALA 2 SALA 3 

9.00 

Warsztaty: O rety! Chudnę! czyli jak 
schudnąć z radością 
 
Prowadzi: Anetta Uznańska 

 Małymi krokami do dużego celu,  
czyli Twoje 60 minut z coachem – 2 
indywidualne sesje coachingowe 
 
Prowadzi: Małgorzata Kołodziejczak, 
godz. 9.00; 10.15 

11.30 
Zyskaj nowe spojrzenie - konsultacje 
psychologiczne – indywidualne 
konsultacje psychologiczne 
 
Prowadzi: Adriana Cylwik,  
godz. 11.30; 12.45; 14.00 
 
 
 
 

12.00 PRZERWA  

12.30  

Warsztaty: Uśmiech to Ty - coaching 
radości 
 
Prowadzi: Julita Śródkowska 

Warsztaty: Z pewnością siebie otwórz się 
na wiedzę. Otwórz się  
na zmianę 
 
Prowadzi: Małgorzata Omiecińska 

15.00 
 
PRZERWA 

15.30 

PRZERWA 

 
 
PRZERWA 

Life-hack coaching - sesje konsultacyjne 
 
Prowadzi: Marzena Wiśniak,  
godz. 15.30; 16.00 

16.30  PRZERWA 

17.00 

Warsztaty: Historia lokomotywą 
oryginalności  
 
Prowadzi: Łukasz Śwituniak 

 
 

Coaching kariery – 2 indywidualne sesje 
coachingowe 
 
Prowadzi: Agata Matuszewska,  
godz. 17.00; 18.30 

20.00 ZAKOŃCZENIE  ZAKOŃCZENIE 



 

  

17.03.2017 

PIĄTEK 

 SALA 1 
 
 

SALA 2 SALA 3 

9.00 

Life coaching 
 
Prowadzi: Dawid Lasociński,  
godz. 9.00; 10.15 
 

Warsztaty: KOBIETA ZORGANIZOWANA - 
jak efektywnie zarządzać swoim czasem. 
 
Prowadzi: Kasia Malinowska 

2 indywidualne sesje coachingowe 
 
Prowadzi: Izabela Kostka-Skwarczyńska, 
godz. 9.00; 10.15 

11.30 PRZERWA 
 
 
PRZERWA 
 

12.00 
Warsztaty: Poznaj metodę FRIS i 
wykorzystaj swój potencjał na maxa! 
 
Prowadzi: Izabela Sarna 

PRZERWA 

12.30  

Warsztaty: Work-life balance czyli zadbaj 
o siebie człowieku! 
 
Prowadzi: Monika Rutkowska-Drozd 

Porozmawiaj z najważniejszą osobą w 
swoim życiu-samym sobą – 2 
indywidualne sesje coachingowe 
 
Prowadzi: Emilia Piątkowska, godz. 12.30; 
13.45 

14.30 PRZERWA 
 
 
PRZERWA 

15.00 
Warsztaty: Auto-przywództwo  
i budowanie marki osobistej 
 
Prowadzi: Danuta Jacoń-Chmielecka 

15.30 PRZERWA 
Spotkaj się z doświadczonym coachem - 
realizuj swoje cele – 3 indywidualne sesje 
coachingowe 
 
Prowadzi: Barbara Kędzia,  
godz. 15.30; 17.00; 18.30 

17.00 PRZERWA 

Warsztaty: Graj w przedsiębiorczość! 
 
Prowadzi: Agata Rudnicka, Janusz Reichel 

17.30 Warsztaty: Warsztaty dla myślących o 
własnej firmie 

  



 

  

  20.00  
Prowadzi: Agata Matuszewska 

 
ZAKOŃCZENIE 

 
ZAKOŃCZENIE 

20.30 ZAKOŃCZENIE   



 

  

18.03.2017 

SOBOTA 

   SALA 1 
 
 

SALA 2 SALA 3 

9.00 

Warsztaty: Stylizacja sylwetki dla kobiet - 
wykład 
 
Prowadzi: Mariusz Briański 
 

REZERWACJA SALI Warsztaty: Rezonans szczęścia, czyli fizyka 
kwantowa i emocje 
 
Prowadzi: Izabela Kostka-Skwarczyńska 

11.00 PRZERWA 

11.30 
Stylizacja sylwetki dla kobiet – 3 
indywidualne konsultacje  
 
Prowadzi: Mariusz Briański, godz. 11.30; 
12.45; 14.00  12.00  

 
PRZERWA 

12.30  

 Love in Action w biznesie - Business 
coaching z Points of You(R) – 2 
indywidualne sesje coachingowe 
 
Prowadzi: Karolina Walczyńska, godz. 
12.30; 13.45 
 

15.00 
 

Warsztaty: Trening twórczości - 
kreatywna rozgrzewka Twojego umysłu! 
 
Prowadzi: Aleksandra Wójt 

 Warsztaty: Jak wspierać nastolatka w 
nauce i nie zwariować? 
 
Prowadzi: Paulina Ilska 

17.00 
Warsztaty: Co każdy z nas powinien 
wiedzieć o odpowiedzialnym biznesie 
 
Prowadzi: Agata Rudnicka 
  

18.00 

ZAKOŃCZENIE ZAKOŃCZENIE 

19.00 ZAKOŃCZENIE 



 

  

INFORMACJE O TRENERACH/COACHACH 
 

 Briański Mariusz – stylista, personal shopper, image c 
 

 Cylwik Adriana – psycholożka, psychoterapeutka, trenerka - Wspiera ludzi w kreowaniu życia pełnego pozytywnych relacji, harmonii, 
miłości i samoakceptacji. 
Wierzy w rozwój, wolność i podążanie ścieżką miłości. W swojej pracy wykorzystuje głownie założenia i metody: terapii skoncentrowanej 
na rozwiązaniach, terapii akceptacji i zaangażowania, psychologii pozytywnej.  
Z wykształcenia psycholog. Absolwentką m.in. psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, pedagogiki wczesnoszkolnej  
na UwB. Dodatkowo ukończyła wiele szkoleń i kursów, między innymi: Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Interdyscyplinarne 
studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Kurs trenerski I stopnia, Terapię behawioralną. Doświadczenie zawodowe zdobywała  
w Polsce, Anglii i Holandii.  
Współpracuje m.in. z fundacjami: 11 Muz, Fundacja Słonie na balkonie, Navicula i Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Specjalistka zapraszana 
do programów TVP Łódź i Radio Łódź. 
W ramach swoich działań prowadzi warsztaty terapeutyczne, rozwojowe i specjalistyczne oraz terapię par, rodzin i indywidualną. 
 

 Czarnecka Wiktoria – pedagog, specjalista ds. PR., certyfikowany trener. Uważa, że klienci, mieszkańcy i pracownicy – oni tworzą charakter 
miejsca i od nich zaczyna się cała przygoda. Związana z działaniami na rzecz rozwoju aktywności społecznej, przestrzeni kreatywnej  
w organizacji oraz budowania tożsamości marki. Zajmuje się tworzeniem przestrzeni kreatywnej w organizacji. Swoją wiedzą na temat 
kreatywności dzieli się na profilu Kreatywność z odzysku. Przeprowadza szkolenia z wykorzystania narzędzi public relations, oraz treningu 
kreatywności. Jako wykładowca akademicki kształci studentów z umiejętności wykorzystywania dramy w wychowaniu. Podczas pracy nad 
przestrzenią kreatywną w organizacji szczegółowo przygląda się atmosferze oraz relacją panującym wewnątrz. Uważa, że niekoniecznie to 
co dostrzega kierownictwo jest podstawowym kluczem do poprawienia poziomu kreatywności wśród pracowników. Wspiera ich  
i pokazuje rozwiązania, które wpływają na poprawienie atmosfery i produktywności. Doktorantka pedagogiki (twórczość organizacyjna)  
i absolwentka pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno – kulturalnej na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych 
Public Relations na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Szkoły Trenerów PKR. 
 

 Dębowska Anna Katarzyna – szkoleniowiec i pasjonatka efektywnych form nauczania. Właściciel firmy NotaVitae szkolącej zarówno 
przedsiębiorców, z zakresu zarządzania sobą w czasie, rozmów z klientem jak i osoby indywidualne z zakresu motywowania się  
do działania, charyzmy i pozytywnego myślenia oraz decoupage. 

 



 

  

 Ilska Paulina – trenerka skutecznego uczenia się, twórczego pisania i komunikacji. Na co dzień pracuje z młodzieżą i z jej rodzicami, prowadzi 
konsultacje i szkolenia w swojej firmie Edukreacja.  Z wykształcenia kulturoznawca i specjalista terapii pedagogicznej. W wolnych chwilach 
ogląda spektakle teatralne i je recenzuje. 
 

 Jacoń-Chmielecka Danuta – Psycholog z ponad 10 letnim doświadczeniem. Ukończyła studia Psychologia Stosowana o specjalności: 
psychologia kliniczna i zdrowia na wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Sunderland w Wielkiej Brytanii 
(2005r.). Jest absolwentką studiów podyplomowych CiM- Coaching i Mentoring Organizacyjny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 
Uniwersytetu Łódzkiego (2015r.) Odbyła liczne szkolenia i kursy praktyczne podnoszące jakość jej pracy np. trening mentalny w biznesie, 
terapia racjonalno-behawioralna, treningi kompetencji miękkich, terapia poznawczo-behawioralna, racjonalna terapia zachowania. 
Promuje i rozwija w Polsce Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (certyfikat CTK oraz ITSR) oraz jest certyfikowanym trenerem tej 
metody.  
Jest praktykiem coachingu i certyfikowanym coachem metody Coachwise i PoMoC. Przeprowadziła ponad 700 sesji coachingowych.  
Od 2004 roku prowadzi warsztaty i szkolenia oraz posiada doświadczenie w pracy akademickiej. Jest certyfikowany trenerem (200h kurs 
trenerski) z przeprowadzonym ponad 1000 godzin szkoleniowych. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, instytucjami państwowymi oraz 
w ramach projektów unijnych. Interesuje ją skuteczność, stąd z poznawanych nurtów testuje wszystko i to co działa najlepiej na klientów 
uwzględnia w budowanym przez siebie modelu Holistycznego Coachingu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Jest managerem Pracowni 
Rozwoju Osobistego Unikatum znajdującej się w Pabianicach koło Łodzi. Z pasji i wykształcenia jest również masażystką i ceramiczką.  
Od 2008 roku praktykuje uważność, która jest techniką redukcji stresu i doskonalenia zarządzania sobą. W swojej praktyce, bazuje  
na unikalnych zasobach klientów, wspólnie z nimi poszukuje skutecznych i unikalnych dla nich rozwiązań. Głównym celem jej działalności 
jest sprawiać, by osoby z którymi pracuje wychodziły z sesji i szkoleń z konkretnymi narzędziami oraz z przekonaniem, że: „zmiany są zawsze 
możliwe i to my sami je kreujemy”. W pracy kieruje się konfucjańską zasadą: „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj 
mnie, a zrozumiem.” 
http://dobrycoach.pl/coach/danuta-jacon-chmielecka 
 

 Kędzia Barbara – doświadczony coach, Akredytowany Coach (ACC ICF) International Coach Federation oraz Trener Rozwoju Osobistego. 
Specjalizuje się w podnoszeniu samoświadomości i wzmacnianiu poczucia sprawczości, zwiększaniu efektywności osobistej, budowaniu 
pewności siebie, określaniu obszarów i wytyczaniu celów rozwojowych, budowaniu relacji, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. 
Uważa, że ważne jest kreowanie życia według własnego scenariusza. Wspiera klientów w poszukiwaniu rozwiązań i dokonywaniu 
najlepszych dla nich wyborów. 
Poprzez coaching wspiera swoich klientów, aby osiągali cele życiowe oraz zawodowe w zgodzie ze sobą.  
Posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu ludzi przez zmianę. Od 2010 roku prowadzi prywatną praktykę http://coachinglodz.pl/. 



 

  

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada również doświadczenie w biznesie, w tym 10-letnie doświadczenie 
w zarządzaniu. Rozumiejąc specyfikę funkcjonowania ludzi w biznesie, wspiera osoby zarządzające we wzmacnianiu kompetencji 
menedżerskich. 
 

 Kołodziejczak Małgorzata – jest zawodowo związana z tematyką zmian od początku swej pracy zawodowej, najpierw jako wykładowca na 
Wydziale Zarządzania UŁ, obecnie również jako coach. Łączy teorię z praktyką: zgłębia i bada temat zmiany, publikuje artykuły,  
a równolegle pomaga przechodzić przez złożony proces zmian - od precyzyjnego wyznaczenia celu, aż do jego konsekwentnej realizacji - 
zarówno pojedynczym osobom, jak i całym organizacjom.  
Prywatnie – żona i mama trójki dzieci. W wolnym czasie uwielbia czytać książki, na ogół te, które wzbogacają jej wiedzę o człowieku. 
 

 Kostka-Skwarczyńska Izabela – coach, trenerka rozwoju osobistego, matematyczka. 
Posiada Międzynarodowy Certyfikat Transforming Communication, jest absolwentką UŁ Metody Wspierania Relacji Międzyludzkich – Life 
Coaching, ukończyła także kurs uważności i redukcji stresu Mindfullness MBSR. Właścicielka Szlifiernia Szczęścia - pierwszego w Łodzi 
miejsca zajmującego się neurofitnesem. Autorka warsztatów „Przesuń Horyzont – obudź swoją MOC”. Jest również organizatorką cyklu 
spotkań Gimnastyka Umysłu i wielu innych warsztatów stymulujących funkcje kognitywne mózgu. Interesuje się fizyką i energią kwantową 
oraz ich wpływem na emocje. W życiu wyznaje zasadę, że mózg człowieka ma nieograniczone możliwości.  
Prywatnie - pasjonują ją podróże dalekie i bliskie, a także te w głąb siebie. Uwielbia wędrować po górach, wspinać się, pływać i szusować 
po ośnieżonych stokach. 
Jej ulubione motto: Ogranicza Cię nie to, kim jesteś, ale to, kim myślisz, że nie jesteś. 
 

 Lasociński Dawid – ukończył studia coachingowych na Collegium Civitas oraz kurs trenerski w 11 Muzach. Pracuje jako life coach, prowadzi 
warsztaty z marki osobistej, motywacji i wzmacniania silnej woli. Uczy z coachingu oraz budowania marki osobistej na łódzkich uczelniach 
ASP i AHE. Jako freelancer doświadczył, jak ważna jest samodyscyplina, gdy pracuje się nie mając szefa nad sobą i gdy samemu trzeba się 
motywować do pracy. 
 

 Matuszewska Agata – psycholog organizacji, doradca zawodowy, coach kariery, trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka 
Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Trenerów I stopnia KRT w zakresie umiejętności psychospołecznych oraz Szkoły Coachów Akademii SET. 
Obecnie doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Doradca ds. przedsiębiorczości w Akademickim Biurze Karier 
Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Ready to Grow (www.readytogrow.pl). 
Od 9 lat prowadzi szkolenia z obszaru kompetencji miękkich i doradztwa zawodowego, m.in. z zakresu planowania kariery zawodowej, 
przedsiębiorczości, wyznaczania celów i motywacji, zarządzania sobą w czasie, autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania 
wizerunku pracodawcy itp. Dotychczas zrealizowała ponad 2.600 godzin szkoleń i doradztwa. Posiada także doświadczenie w realizacji 
coachingu kariery, a także w tworzeniu Indywidualnych Planów Rozwoju, scenariuszy i narzędzi szkoleniowych. Odbiorcami jej działań  



 

  

są pracownicy firm, młodzi przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych i studenckich, uczniowie, beneficjenci projektów 
unijnych. 
 

 Malinowska Kasia – life & language coach. Właścicielka INSPIRATION Centrum Językowo - Szkoleniowego. Mgr filologii angielskiej, 
absolwentka studiów podyplomowych Public Relations, Akademii Zarządzania dla Metodyków i Właścicieli Szkół Językowych oraz Studium 
Coacha Life GWPS. Przedsiębiorca w branży językowo- szkoleniowej od 2008.Trener rozwoju osobistego i coach od2014. Dyrektor łódzkiego 
oddziału Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju od 2015.  
Twórczyni projektu Kobiety! Czas na kawę, który otrzymał wyróżnienie w konkursie Prestiżowy Produkt Roku 2016 (organizowany przez 
magazyn Law Business Quality). Laureatka konkursu Polskie Lwice Biznesu 2016. Pracuje z kobietami, które marzą o realizowaniu zmian 
zarówno w życiu zawodowym jaki i osobistym. Inspiruje, motywuje, pomaga wyjść z życiowego impasu. Z powodzeniem łączy rolę samotnej 
mamy z prowadzeniem własnego biznesu. Wie, że można żyć piękniej, pełniej i ciekawiej. To właśnie  stara się przekazać swoim klientkom, 
inspirując je do podejmowania życiowych metamorfoz.  
Prowadzi szkolenia dla firm, warsztaty rozwoju osobistego oraz coaching indywidualny (także w języku angielskim). Od stycznia 2015 
prowadzi szkolenia językowe (Business English) dla ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. 
Współpracuje z Przedsiębiorczą Kobietą w Łodzi, Łódzkim Kongresem Kobiet, a także kołami naukowymi UŁ. W ramach wspólnych 
projektów prowadziła między innymi:  
KOBIETA PEWNA SIEBIE – poszukiwaniu własnej wartości. 
NISZA POTRZEBNA OD ZARAZ czyli czym się wyróżnić na rynku.  
OD MARZYCIELKI DO WŁAŚCICILEKI czyli jak stworzyć dobrze prosperujący biznes.  
KOBIETA ASERTWYNA –jak dbać o swoja życiową przestrzeń. 
JAK BUDOWAC ZDROWE I WARTOŚCIOWE RLACJE. 
Pisze artykuły o tematyce rozwojowej dla portali Ty i Biznes, Imigomo, My Time, Motiwings  oraz magazynu Law Business Quality. Występuje 
jako prelegentka na konferencjach: Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku, Profectus oraz Festiwalu PROGRESSteron  
i Łódź Miastem Kobiet.  
Jej życiowe motto: Nie tłumacz się, DZIAŁAJ ! 
Prywatnie mama 10 letniej Michaliny. Jej wielka pasją jest czarno-biała fotografia portretowa. 
 

 Michalska-Dominiak Beata – od kilku lat związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w roli głównego specjalisty  
ds. marketingu, brand managera odpowiedzialnego za promowanie idei design thinking oraz rozwój marki „Promuje Łódzkie”. 
Doświadczony moderator design thinking, trener, praktyk. Wierzy, że dzięki design thinking&doing można zaprojektować sukces  
i skutecznie budować przewagę w każdej dziedzinie. Prowadzi bloga tematycznego (www.dt.lodzkie.pl), dzieli się wiedzą  
na www.facebook.com/lodzkiepromujedesignthinking/ 
 



 

  

 Omiecińska Małgorzata – jestem doświadczoną anglistką oraz coachem. Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Anglistyki 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe Coaching i Mentoring w Biznesie na Politechnice Łódzkiej. Od kilku lat prowadzę zajęcia 
z użyciem narzędzi coachingowych i widzę tego bardzo dobre efekty. Współpracuję z Fundacją 11 Muz. 
Lubię patrzeć jak ludzie zdobywają nową wiedzę, jak ją wykorzystują, jak się rozwijają. Są wtedy bardziej spełnieni, a to wprowadza lepszą 
jakość do całego ich otoczenia. 
 

 Piątkowska Emilia - Certyfikowany coach MLC oraz absolwentka Life Coachingu na Uniwersytecie Łódzkim ,doradca zawodowy , trener . 
Poza coachingiem uwielbia morze , podróże , psy rasy nowofundland oraz jazdę na rowerze. 
 

 Reichel Janusz – wykładowca uniwersytecki i działacz NGO. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zarządzaniu organizacjami 
społecznymi, w tym z sektora ekonomii społecznej. Zaangażowany w pracę na rzecz trzeciego sektora. Wieloletni wykładowca akademicki. 
Uczy takich przedmiotów jak: społeczna odpowiedzialność, etyka biznesu czy zarządzanie środowiskowe. Certyfikowany trener gry 
biznesowej Homoresponsabilis. 
 

 Rudnicka-Reichel Agata – od pond 10 lat zajmuje się zawodowo społeczną odpowiedzialnością. Związana z Wydziałem Zarządzania UŁ. 
Prezeska w CSR Impact. Ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jedna z 50 kobiet polskiego CSRu na liście FOB. Trenerka, 
szkoleniowiec i tutor. Skończyła kurs architekta marki. Certyfikowany project manager. 
 

 Ruta Aleksandra – ekonomista-finansista, praktyk bankowiec. Właścicielka firmy Małe Kilometry oraz Trener Przedsiębiorczości. Programy 
zajęć oraz warsztatów opiera o zakres mający kształtować postawy: odpowiedzialności, samodzielności, pracy zespołowej oraz 
przedsiębiorczości. Od 2014 współpracuje z Ekonomicznym Uniwersytetem Dziecięcym w zakresie prowadzenia wykładów  
z przedsiębiorczości i biznesu. Przeprowadziła wykłady i warsztaty w ramach EUD dla blisko 1000 dzieci i rodziców w kilku miastach  
w Polsce. Od 2016 trener przedsiębiorczości prowadzący szkolenia dla najmłodszych oraz rodziców. Organizator wyjazdów oraz zajęć 
terenowych dla grupy blisko 3000 dzieci. Doświadczony Product Manager i Project Manager, Ambasador Marki Orange, prowadząca 
szkolenia. Doświadczenie w pracy z dziećmi jako wychowawca, opiekun na wyjazdach oraz twórca programów. Przeprowadziła projekt 
cyklicznych rocznych zajęć w Szkole Demokratycznej w zakresie zajęć przyrodniczych w ramach edukacji wczesnoszkolnej, w oparciu  
o autorskie podejście. W szkole takiej nie ma jednostek lekcyjnych, zeszytów, ławek oraz ocen. Nauka - "nienauka" odbywa się w trybie 
dowolnym poprzez bezpośrednie doświadczanie i naukę przez zabawę. Należy do organizacji promujących przedsiębiorczość oraz 
prowadzenie firm wśród kobiet. Jest autorką powieści „Wyspa Księżyca” oraz bajek dla dzieci. Jest mamą dorosłego syna i nastolatki. 
 

 Rutkowska-Drozd Monika – doświadczony trener, coach, manager.  Właściciel Centrum Doradczo-Szkoleniowego "PROVENA. 
W swojej pracy stawia przede wszystkim na aspekt praktyczny proponowanych rozwiązań. Celem nadrzędnym jest dla niej indywidualne 
podejście do każdego uczestnika, profesjonalizm i dobra atmosfera podczas szkolenia. 



 

  

Jako trener specjalizuje się  w : 
- szkoleniach z obszaru kompetencji miękkich jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwój osobisty 
- managerskich : budowanie i zarządzanie zespołem 
Prywatnie pasjonatka gór, tańca i numerologii.  
 Więcej informacji na www.provena.com.pl 
 

 Sarna Izabela – Trenerka Zmiany i Wsparcia Mocnych Stron, Trenerka FRIS, lifecoach, wieloletnia menadżerka, właścicielka firmy Pracownia 
RESTART, żona Grzegorza, matka ośmioletniego chłopca. 
WWW: http://www.pomagamwzmianie.pl/ 
Fanpejdż: https://www.facebook.com/Pomagamwzmianie/ 
Grupa FB: https://www.facebook.com/groups/Restartujemyswojezycie/ 
Blog: http://restartujemyswojezycie.blogspot.com/ 
 

 Śródkowska Julita – z wykształcenia mgr pielęgniarstwa, dyplomowany coach, certyfikowany instruktor jogi śmiechu, z pasji Joginka 
Śmiechu. Moim największym atutem jest radość z życia i życie z radością, swoją postawą staram się zarażać innych i uczyć zdrowego, 
pozytywnego dystansu do siebie i rzeczywistości. 
 

 Śwituniak Łukasz – Inspektor ds. kreowania wizerunku marki łódzkie przez dziedzictwo historyczne i przyrodę w Wydziale Promocji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  Regionalista i amator historii. Autor artykułów o muzeach Łodzi i województwie dla 
Kalejdoskopu. Autor mapy "Zabytki militarne województwa łódzkiego".  Trener wewnętrzny w Akademii Rozwoju Pracowników.  Prowadzi 
blog historyczny "Świtunisko", prezentujący miejsca i opowieści trędowate. Założyciel i moderator  grupy "1001 miejsc w Łódzkiem, które 
musisz zobaczyć" na Facebook'u.  Autor dwóch wystaw fotografii: na otwarcie XXV Dni Konstantynowa Łódzkiego  i "Urbex"  
w Aleksandrowie Łódzkim. Jego podstawowymi narzędziami pracy są książka i aparat fotograficzny.  
 

 Uznańska Anetta – jest coachem dietetycznym. Specjalizuje się w pracy z osobami, które prowadzą nierówną walkę o zgrabną figurę. Razem 
walczą skutecznie: trwale, w zgodzie ze sobą, a nawet z radością, bez efektu jo-jo. Bo odchudzanie zaczyna się w głowie… 

 
 Walczyńska Karolina – Certyfikowany coach CoachWise TM oraz trener metody Points of You (R). Jest coachem w międzynarodowej 

korporacji. Przeprowadziła ponad 150 godzin sesji coachingowych - zarówno z kierownikami i specjalistami, jak i z osobami prywatnymi  
na różnym etapie rozwoju kariery zawodowej. Specjalizuje się w pracy z kartami coachingowymi. 
Prywatnie szczęśliwa mama 3-miesięcznej Amelki :-) 
www.facebook.com/KarolinaWalczynskaCoaching 
 



 

  

 Wiśniak Marzena – jestem coachem, menedżerem, współautorką książek psychologicznych poświęconych skutecznej edukacji. Bywam 
facylitatorką, trenerką, wykładowczynią, poetką. Pracuję z ludźmi od kilkunastu lat. Ukończyłam Profesjonalną Szkoły Coachingu  
w Krakowie, kulturoznawstwo oraz studia doktoranckie z zarządzania. Wierzę w ludzi. W kreatywność, zdolność do zmiany, potrzebę 
rozwoju. Kocham ruch, książki, słodycze i Włochy. Stosowałam life-hacking, kiedy jeszcze nie było tego terminu. Dzięki temu mam wrażenie, 
że dostałam od losu więcej niż jedno życie. 
 

 Wójt Aleksandra – facylitatorka z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia grup dużych i małych do celu i sukcesu podczas ponad 500 
godzin sesji strategicznych, kreatywnych, lessons learned, udzielania informacji zwrotnej i budowania zespołu 
 

 Zakrzewska Katarzyna - dietetyk, psychodietetyk. Absolwentka Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Psychodietetyki  
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.  
Zainteresowanie tematyką zdrowotną i żywnością udało mi się  połączyć na studiach dietetycznych. Odpowiednie żywienie nieodzownie 
łączy się ze stanem naszego zdrowia- mojego, a także całego społeczeństwa. Nieprawidłowe odżywianie się może prowadzić do rozwoju 
otyłości, nadciśnienia, miażdżycy i in.. Także występowanie innych chorób, takich jak cukrzyca, choroby tarczycy, często wymaga interwencji 
dietetyka. Nie można zapominać również o kobietach w ciąży, których sposób odżywiania może wpłynąć na rozwój nienarodzonego dziecka. 
Psychologiczne podejście do pacjenta jest nieodłącznym elementem, który pomaga w zmianie stylu życia, stąd studia podyplomowe  
na kierunku Psychodietetyka. Swoją wiedzę poszerzam na różnego rodzaju szkoleniach, m.in. „Dietoterapia chorobach 
autoimmunologicznych tarczycy, PCOS, insulinooporności, zespole metabolicznym”, „Żywienie osób aktywnych”, „Immunodiagnostyka 
nadwrażliwości pokarmowej i praktyczne zastosowanie testów diagnostycznych”. W  celu układania jak najlepszych jadłospisów ukończyłam 
certyfikowany kurs „Praktyczne zasady komponowania jadłospisów w prywatnym poradnictwie żywieniowym” 

 
  



 

  

DANE DO KONTAKTU: 
 
Aleksandra Krysiak 
Mail: a.krysiak@11muz.pl 
Telefon: 535 044 488 
 
MIEJSCE FESTIWALU: 
 
The Miejsce – siedziba Fundacji 11 Muz Innowacje w Kulturze 
Łódź, ul. Piramowicza 11/13, I piętro 
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