
 

Szkolenie, w którym miałam przyjemność brać udział wraz z koleżanką spełniło wszystkie 

nasze oczekiwania było prowadzone bardzo profesjonalnie,ciekawie, wszystko przygotowane 

na wysokim poziomie. Najważniejsze były dla nas ćwiczenia, które pozwoliły nam na 

wzbogacenie naszej wiedzy o najnowsze informacje. Bardzo miła atmosfera oraz ciepłe 

przyjęcie uzupełniło całość szkolenia.Dziękujemy bardzo serdecznie i pozdrawiamy gorąco. 

(Pierwsza pomoc, Agnieszka Jakubowska) 

Szkolenie prowadzą kompetentni wykładowcy, stwarzający kursantom sympatyczną 

atmosferę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć kwalifikacje wśród fantastycznych ludzi. 

(Pierwsza pomoc, Aneta Mastalerz) 

  

Na zajęciach panuje życzliwa atmosfera. Przekazywane są informacje konkretne i najbardziej 

przydatne, często popierane przykładami z własnego doświadczenia prowadzącego. (Pierwsza 

pomoc, Elżbieta Horbowska) 

  

Bardzo przystępnie przekazywane wiadomości, miła atmosfera, profesjonalna kadra. Ośrodek 

godny polecenia! (Pierwsza pomoc, Marcin Sochoń) 

  

Bardzo miła i fachowa kadra. Kierownictwo zawsze z uśmiechem otwarte na prośby 

uczestników. Zajęcia prowadzone ciekawie i w interesujący sposób. Dziękuję kierownictwu i 

całej kadrze. Pozdrawiam i życzę sukcesów. (Pierwsza pomoc, Renata Jakubiuk - Wysocka) 

  

Prowadzący w profesjonalny i zrozumiały sposób przedstawili zagadnienia. Miła i 

sympatyczna atmosfera ułatwiała pracę. Wykładowcy bardzo chętnie odpowiadali na 

wszystkie pytania. (Pierwsza pomoc, Anna Czuryło) 

  

Fachowa organizacja zajęć. Nie było czasu straconego. Sposób przekazywania wiedzy bardzo 

ciekawy, ekspresyjny, fachowy. Mimo dużych wymagań - zajęcia były przyjemne. Można 

było się bardzo dużo nauczyć. (Pierwsza pomoc, Renata Lepak) 

  

Polecam wszystkim. Ogromny zasób wiedzy i umiejętności praktycznych. W wielu 

szkoleniach uczestniczyłem, ale po raz pierwszy spotkałem się z takim profesjonalizmem, 

wiedzą merytoryczną i podejściem do słuchacza. Godziny spędzone na szkoleniu wzbogaciły 

moją widzę i umiejętności w bardzo dużym stopniu. (Pierwsza pomoc, Janusz Kwolek) 

  

Spora ilość zajęć praktycznych pozwoliła na wyćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy co przyda się w prowadzeniu zajęć z uczniami. Duża dynamika zajęć nie pozwoliła 



na nudę. Również życzliwość prowadzących zasługuje na uwagę Polecam!!! (Pierwsza 

pomoc, Robert Kozieł ) 

Kurs bardzo zwięzły, treściwy i zrozumiały, dużo ćwiczeń, co mi się bardzo podobało. 

Profesjonalni wykładowcy. Bardzo cenię sobie zajęcia z praktykami. (Pierwsza pomoc, 

Gawilińska Katarzyna) 

 

Bardzo polecam edukację w tej placówce. Przyjazna atmosfera. Bardzo sympatyczni 

wykładowcy. (Pierwsza pomoc, A. Mitrus) 

 

Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny. Zajęcia teoretyczne w zrozumiały sposób 

wyjaśniły procedury. Natomiast zajęcia praktyczne pozwoliły w łatwiejszy sposób odnaleźć 

się w przyszłości w sytuacjach nerwowych. (Pierwsza pomoc, Katarzyna Wiącek) 

 

Polecam kurs pierwszej pomocy organizowany przez tę placówkę z uwagi na świetny dobór 

prowadzących, który pozwolił przyswoić wiedzę i przećwiczyć w różnych warunkach bardzo 

zbliżonych do rzeczywistych. Ćwiczenia w terenie wzbudziły emocje, które z pewnością 

przygotowują do sytuacji, które mogą się zdarzyć. (Pierwsza pomoc, Elżbieta Katarzyna 

Kędzierska) 

  

Prowadzące osoby bardzo merytorycznie podeszły do zagadnienia przekazania nam wiedzy i 

umiejętności, zaczynając od ćwiczenia procedur w warunkach sali szkoleniowej, a kończąc na 

symulacjach rzeczywistych warunków występujących w terenie. Mieliśmy możliwość 

doświadczyć prawdziwego stresu, który może towarzyszyć zdarzeniu, w którym trzeba 

pamiętać o podstawowych zasadach, by jak najbardziej efektywnie pomóc potrzebującej 

osobie, zanim będą mogli przybyć specjaliści ze sprzętem. Wiele się nauczyliśmy w czasie 

tego, bardzo intensywnego szkolenia. Dało nam to możliwość innego spojrzenia na sytuacje, 

w których zagrożone jest ludzkie życie. Świadomość, jak wiele może zależeć naszej pierwszej 

reakcji. Warsztaty były wszechstronnie przemyślane i z uśmiechem zorganizowane, 

profesjonalnie przeprowadzone, aż miło sięgnąć do nich myślą. (Pierwsza pomoc, Katarzyna 

Kędzierska) 

 


