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executive leadership expedition 
 
 

 

 
 
pokonaj sabotażystów sukcesu 
zwiększ swoją skuteczność i wpływ 
 

 
 

Prowadzący:  
Jacek „Skyski” Skrzypczyński 
najlepszy trener 2004 wg magazynu Forbes, 
przewodnik biznesowego alpinisty 

 
 

 

14-17 września 2017 
Góry Bystrzyckie, Sudety 
 

Master your Courage 

zdobądź kompetencje  
które pomogą Ci wejść na szczyt 
 
 

 pewność siebie i odporność na trudności 

 pokonywanie blokad i sabotażystów wewnętrznych 

 radzenie sobie z niepewnością i zmiennością środowiska 

 panowanie nad emocjami  i zachowanie spokoju w stresie 
 podejmowanie decyzji i działanie 

Poznaj wszystkie Wyprawy Rozwojowe AfT leadership & strategy 

Wyprawa po WIZJĘ – odnoś sukcesy będąc w pełni sobą 
Wyprawa po ODWAGĘ – pokonaj sabotażystów sukcesu 
Wyprawa po RELACJE – zostań mistrzem sztuki wpływu 
Wyprawa po MOC – usuń zmęczenie i nabierz energii 
Wyprawa po SPOKÓJ – zapomnij o stresie, obudź harmonię 

 

https://www.jackskyski.com/


 

  

It is time to find the courage  
to reach your goals; 

if not now, then when? 

 
 

 

 

Wyprawa po Odwagę 
 

 
Każdemu z nas często brakuje któregoś rodzaju odwagi:  
fizycznej, emocjonalnej, mentalnej lub duchowej.  
 
Aby wzmocnić w sobie Odwagę, potrzebujesz przejść trening kilku istotnych nawyków.  
Daleko od strefy komfortu, ale z potężnym wsparciem trenera i grupy.  
 
Z sercem, humorem i siłą tych, którzy tego już dokonali.  
 
Zapraszam na wyjazd po kompetencje prawdziwego zdobywcy. 

 

Pozwól sobie na doświadczenie 
 

 3 dni i nocy wartościowych doświadczeń w grupie 

 niekonwencjonalnych ćwiczeń (również outdoorowych) wzmacniających 
odwagę 

 spotkania się ze swoim strachem i lękiem w komfortowych warunkach 

 zajęć quaziteatralnych pozwalających lepiej opanować emocje i stres 

 okazji do głębokich rozmów i poznania wspaniałych ludzi 

 wizualizacji łączących siłę w samym sobie z wewnętrznym bohaterem 

 sporej dozy zabawy, przemyśleń i oderwania od rutyny 
 

Pokonaj blokady i wyzwól nowe pokłady energii  

 
Zapraszamy profesjonalistów, którzy w głębi serca pragną dokonać mocnych zmian 
w swojej pracy i w swoim życiu. Znajdziesz tu inspirację do sięgania wyżej i dalej, siłę na 
pokonanie blokad i sabotażystów oraz kompetencje wdrażania tych umiejętności w życie.  
Wyprawa ta jest szczególnie istotna dla kobiet, gdyż pokonanie wewnętrznego lęku wyzwala 
w nich ogromną MOC i ENERGIĘ do działania.  

… z ankiet uczestników po ekspedycjach AfT: 
 
•  „niesamowita podróż do ludzkich emocji i lęków, które nami rządzą” 
• „przekonałam się,  jak szybko można zbudować pozytywne, głębokie relacje  

z drugim człowiekiem – które owocują efektywnością nie do poznania inaczej” 
• „po raz pierwszy miałam okazję przyjrzeć się uważnie sabotażystom mojego sukcesu”  

 



 

  
                                                             

Prowadzący             

 

Jacek Skrzypczyński – Executive Power Coach & Guide  
Najlepszy trener 2004 wg magazynu Forbes. 

Leadership i team ekspert certyfikowany przez M. Goldsmith, CTI 
 i TCI. Coach i mentor menedżerów z kilkunastu krajów, w tym  
 CEO, COO, CFO, country managerów i dyrektorów spółek. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w rozwoju ludzi i organizacji  

dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Executive i expat coach oraz 

wykładowca. Mówca na międzynarodowych konferencjach. Autor licznych artykułów  

i modeli z zakresu zarządzania i przywództwa, twórca m.in. metody "H". Prywatnie 

pasjonat alpinizmu - lider wypraw w Alpy, Himalaje, Góry Skaliste i na Alaskę. 

Obywatel Kanady i Polski.  

 

Pracował  jako manager w OB Canada, konsultant w Neumann Management, business dev. manager 

w Achieve Global i Impact Training oraz jako coach z M. Goldsmith, NetExpat i CoachU. Stworzył  

i prowadził programy w Japonii, USA, Kanadzie, Europie i w Polsce dla: American Express, 

Bdbury- Wedel, Centra-Exica-Cola, Dialog, Era, Esso. W pracy wykorzystuje metody zdobyte na 

treningach z 6 kontynentów – od szkoleń stricte menedżerskich, po więdzę płynącą z rytuałów 

szamańskich.  

 

 

Kiedy, gdzie? 

14.09 (od 15.00) – 17.09.2017 (do 13.00), Sudety 
Oddalony od cywilizacji pensjonat wśród łąk i lasów Gór Bystrzyckich. 

 
Uwaga:  Przed wyprawą konieczna jest indywidulana rozmowa kwalifakacyjno-
przygotowawcza z każdym kandydatem, by sprawdzić zbieżność oczekiwań i jak 
najlepiej przygotować uczestnika do realizacji swoich celów.  
 

 
 

Aby się zapisać 
 

1.  Wyślij krótkie zgłoszenie na adres: jacek@adventureforthought.com 

2. Zadzwoń do Jacka + 48 603 649 129 na krótką rozmowę kwalifikacyjną. 

3.  Podczas rozmowy otrzymasz informacje dotyczące dalszych kroków. 

4.  Zapisy przyjmujemy według kolejności zgłoszeń. 

 
     www.JackSkyski.com,  www.AdventureforThought.com 

       tel: +48 71 351 83 61 ; mobile: + 48 609 495 734 , office@adventureforthought.com 
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