
 
 
 
 
             
     
 
     Opinie uczestniczek programu: 
 
Projekt „Młody Menedżer” był świetnym połączeniem wykładów, dyskusji oraz warsztatów 
grupowych. Dzięki dobrej organizacji mogliśmy w zaledwie pięć dni zaprojektować od pod-
staw nowy produkt dla firmy Bahlsen! Oprócz nowych informacji z zakresu marketingu, roz-
woju osobistego i prowadzenia przedsiębiorstwa dostaliśmy wiele praktycznych wskazówek. 
Poznaliśmy także wspaniałych ludzi, z którymi kontakt będziemy utrzymywać długo po za-
kończeniu projektu. 

– Małgorzata Słupińska, 4TA 
 
Strzał w dziesiątkę! Jestem bardzo zadowolona, że mogłam wziąć udział w tym projekcie. 
Dzięki niemu poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu marketingu i przedsiębiorczości – zarów-
no w części teoretycznej, jak i tej praktycznej. Miałam przyjemność poznać specjalistów, któ-
rzy udzielili nam wielu cennych porad dotyczących między innymi zarządzania swoim cza-
sem oraz pieniędzmi. Podczas warsztatów nawiązałam również nowe przyjaźnie, dlatego pro-
jekt „Młody Menedżer” już zawsze będzie mi się kojarzył z niesamowitą atmosferą. To połą-
czenie przyjemnego z pożytecznym. 

– Paulina Gajli, 2TA  
 

„Młody Menedżer” to nie tylko zajęcia i wykłady prowadzone przez wielu inspirujących wy-
kładowców z  którymi mogliśmy omawiać zasady biznesu w prawdziwym świecie, a także 
poznawać metody skutecznego zarządzania pieniędzmi. Poszerzyłam swoją wiedzę dotycząca 
wielu zagadnień przydatnych nie tylko w pracy, ale także na co dzień. Co ciekawe, inspiracją 
byli dla mnie również rówieśnicy, z którymi zaprzyjaźniłam się bardzo szybko. Kontakt z 
nimi utrzymuję do dzisiaj. Bardzo polecam ten program i bardzo się cieszę, że wzięłam w nim 
udział. 

– Dominika Kochańska, 3TA 
  
 
To było dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Uzyskałam mnóstwo informacji od specjalistów, 
którzy na te same tematy mieli czasami różne poglądy – co w efekcie prowadziło do cieka-
wych wniosków. Jestem bardzo zadowolona, dlatego zachęcam każdego do wzięcia udziału w 
tym programie. 

– Katarzyna Juszczyk, 3TA 
 

Brak mi słów, którymi mogłabym opisać, jak bardzo genialny okazał się program „Młody 
Menedżer”! Praca z tymi niesamowitymi ludźmi była dla mnie przyjemnością, nawet pomimo 
napotykanych trudności. Szczerze mówiąc, jestem pozytywnie zaskoczona ilością praktycznej 
wiedzy, która została nam przekazana. Pozwoliło mi to spojrzeć na świat z zupełnie innej 
perspektywy. Zrozumiałam, że praca może być czymś więcej, niż tylko sposobem na zarabia-
nie pieniędzy – oraz że same pieniądze powinny być jedynie narzędziem do osiągania celów. 
Jestem dumna z tego, że wzięłam udział w tym przedsięwzięciu. Czuję się po nim zainspiro-
wana i zmotywowana do dalszej pracy. 

– Aleksandra Szczygieł, 2TA 

„Młody Menedżer – Zarządzanie Przyszłością” 

 


