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WŁAŚCIWE DECYZJE, WŁAŚCIWE 
INWESTYCJE, WŁAŚCIWE MARŻE DLA 
MNIE I MOJEJ RODZINY - CZYLI O 
POWROCIE DO ŹRÓDŁA, TRUDNYCH 
EMOCJACH I ODRODZENIU LIDERA 
 

REJS PO NAJPIĘKNIEJSZYCH  
WYSPACH KARAIBSKICH 

 GRENADA

ROBERT KROOL – MISTRZ LOGIKI ORAZ JEDEN Z NAJBARDZIEJ 
WPŁYWOWYCH MENTORÓW W POLSCE. BOMBARDUJE PYTANIAMI, 
SPROWADZA NA ZIEMIĘ, ZMUSZAJĄC DO GŁĘBOKIEJ REFLEKSJI. 
PIĘTNUJE PRZECIĘTNOŚĆ, UROJENIA, ZMUSZA DO PODEJMOWANIA 
DECYZJI I STAWIANIA NA WŁASNE KRYTERIA PRZEŻYĆ.  PALM ISLAND

 UNION ISLAND

 TOBAGO CAYS

 CANOUAN

 MAYREAU

 MUSTIQUE

 BEQUIA

6 STYCZNIA - 13 STYCZNIA 2018 
WYLOT Z WARSZAWY
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Właściwe decyzje, właściwe inwestycje, właściwe 
marże dla mnie i mojej rodziny - czyli o powrocie 
do źródła, trudnych emocjach i odrodzeniu lidera 

Rejs po najpiękniejszych wyspach karaibskich 
6 STYCZNIA - 13 STYCZNIA 2018

Przyszłość - w niej spędzisz resztę życia. Czy jesteś na nią gotowy? Nasz program służy 
wykształceniu gotowości do przeżycia wstrząsu ukierunkowanego strategicznie. Korzyścią 
będzie użyteczna zmiana na płaszczyznach: zawodowej, organizacyjnej i osobistej. 
ZAPRASZAMY CIĘ na wyjątkową wyprawę, rejs katamaranem po  najpiękniejszych 
wyspach karaibskich, wyprawę wędrującą w głąb ludzkiego umysłu, wolnego od 
iluzji, wykraczającego ponad logikę i schematy myślowe. 

W tę podroż zabierze nas Robert Krool najwyższej klasy mentor i ekspert w dziedzinie 
strategii, przywództwa, przez czytelników nazywany Alchemikiem, przez klientów „mistrzem 
intelektualnej prowokacji” oraz kapitan żeglugi wielkiej, który inspiruje swoją historią i wielką 
miłością do życia na morzu.
Wędrówka Lidera posłuży Ci w:
• określeniu użyteczności życiowej swoich kompetencji,
• identyfikacji „strefy cienia” i presji w swoich decyzjach, 
• uświadomieniu wpływu kotwic emocjonalnych wyniesionych z domu,
• analizie relacji z samym sobą = uważnej obecności,
• określeniu kajdanek kulturowych w kontekście zmiany,
• pogłębieniu przywództwa poprzez świadome decyzje,
• określeniu strategii dalszego rozwoju.

„WĘDRÓWK A L IDER A” to program opracowany dla Liderów biznesu, to niezapomniana 
podroż przeplatana lekcjami osobistego przywództwa. Tu będziesz miał czas, aby zajrzeć 
w głąb siebie. To podroż „do źródła”, jak głęboko sięgniesz zależy tylko od Ciebie. Możesz 
odnaleźć dawno utracone marzenia, prawdziwą cząstkę siebie, motywację, siłę i odwagę, która 
dawno temu została zasłonięta przez cudze oczekiwania, nieuzasadnione ambicje, wzorce 
kulturowe czy demony przeszłości. To podroż do naszego wnętrza, by odkrywać siebie i świat 
na nowo.

Zapraszam do Świata Właściwych Decyzji i rezerwacji miejsc, 

Konrad Kaczmarczyk
Dyrektor Generalny
k.kaczmarczyk@langas.pl
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• Wybierzesz się w rejs swojego życia, 
superkomfortowymi katamaranami, 
odwiedzając najpiękniejsze zakątki Wysp  
Karaibskich,

• Weźmiesz udział w 3 autorskich 
warsztatach Roberta Kroola, będących 
początkiem niekończącej się wędrówki, 
pracą nad integracją osobowości lidera,

• Poznasz mieszankę egzotycznych kultur  
i zasmakujesz lokalnych specjałów 

• Doświadczysz odprężenia, wewnętrznego 
spokoju, a także rozszerzonej  
świadomości własnego ciała, uczuć  
i myśli,

• Weźmiesz udział w trekkingu  na 
najwyższy szczyt Karaibów

• Spotkasz się z miejscowymi 
przewodnikami, poznając najciekawsze 
zakątki Karaibów i wyśmienitą lokalną 
kuchnię

• Wieczorami  przy blasku świec będziemy 
snuć długie coachingowe rozmowy  
i będziemy dzielić się doświadczeniem 
biznesowym,

• To droga do bardziej świadomego życia, 
do większej autonomii i poczucia, że żyje 
się w zgodzie z samym sobą.

WĘDRÓWKA LIDERA  

„..lazurowe morze, skąpane  
w ostatnich promieniach zachodzącego 
słońca, pod stopami najdelikatniejszy 
mieniący się piasek, w powietrzu 
czuć oszałamiającą woń kwiatów, 
mango i pinacolady, zaczyna śpiewać 
tropikalny las… jesteś na rajskiej plaży, 
w najbardziej wyjątkowym gronie, … 
oddychasz, czujesz, jesteś… pozwalasz 
sobie na coś na co od dawna masz 
ochotę, na spotkanie z samym sobą… 

Karaiby / Martynika, Grenada, Grenadyny



Właściwe decyzje, właściwe inwestycje, właściwe 
marże dla mnie i mojej rodziny - czyli o powrocie 
do źródła, trudnych emocjach i odrodzeniu lidera  
Rejs po najpiękniejszych wyspach karaibskich 
6 STYCZNIA - 13 STYCZNIA 2018  

 

CO MÓWILI UCZESTNICY 
POPRZEDNICH WĘDRÓWEK?

Tak więc w końcu zrealizowałem swoje 
odwieczne marzenie. Byłem tam,... byłem. 
Smakowałem i rozkoszowałem się każdym 
kolejnym wspaniałym dniem, w miejscu, 
gdzie wszystko zaczyna się i kończy 
herbatą z liści koki! Wszystko to było mi 
dane przeżyć w najlepszym towarzystwie, 
chętnie tam powrócę! Dziękuję!” 
Andrzej Stróżyk,
Prezes Zarządu, Astromal Sp. Sp. z o.o. 

„Wyjazd quasi szkoleniowy okazał się 
odważną męską wyprawą do nieznanych 
Chin i nierozpoznanych zakątków własnej 
pod i nad świadomości...“ 
Piotr Jakub Kwiatek, 
CFO, ENERGOPOL  

„It’s that kind of road, which will never 
end... a part of it will remain in us forever.”
Marcela Beznoskova, 
Nestle Europa  

„Wyprawa do Peru spełniła moje wszystkie 
oczekiwania. Wspaniałe krajobrazy, 
mieszanka kultur, doskonała kuchnia, Peru 
mnie po prostu zachwyciło. Przewodniki  
z barwnymi fotografiami nie kłamią, tam 
tak rzeczywiście jest. Z pewnością jeszcze 
się tam wybiorę.” 
Włodek Kwiatkowski, 
Dyrektor Generalny, Członek Zarządu, 
Berendsen
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 DZIEŃ V. ŚRODA, 10.01.2018 R.
7:00-8:00 Śniadanie
Rejs do Tobago Cays. Tobago Cays to kotwicowisko 
na środku oceanu, otoczone rafami i pięcioma 
małymi, bezludnymi wysepkami. Idealnie czysta 
woda i niesamowity szum otwartego oceanu 
sprawiają, że człowiek przestaje tutaj myśleć o 
sprawach życia codziennego. Znajduje się  tu morski 
park narodowy. Można się tam kąpać , plażować, 
popływać z żółwiami, snorklowac na rafie koralowej 
i zwiedzać bezludne wysepki. 
WARSZTAT IV
Grill na plazy z lobsterami
Nocleg na kotwicy na terenie rezerwatu Tobago Cays.

 DZIEŃ VI. CZWARTEK, 11.01.2018 R.
7:00-8:00 Śniadanie
Rejs na wyspę Mustique. Mustique, to prywatna 
wyspa, niedostępna dla turystów, otoczona 
koralami i plażami. Dopływają tu głównie żeglarze. 
Mustique nazywana jest też Wyspą Milionerów, 
bo tutaj właśnie swoje rezydencje mają milionerzy 
z całego świata. Jednym z nich jest Mick Jagger z 
zespołu Rolling Stones.
Rejs na wyspe St. Vincent.

 DZIEŃ VII. PIĄTEK, 12.01-13 01.2018 R.
6:00-9:45 Przelot na Martynikę via Barbados
11:00 Zwiedzanie sławnych ogrodów Balata 
z mnóstwem fruwających koliberków, raj dla 
fotografów
13:00 Zwiedzanie Destylarni rumu
15:00 przejazd na Lotnisko
18:30 Dla chętnych wylot do Europy :-)
14:50 (Środa) przylot do Warszawy

PROGRAM WYPRAWY: 

WĘDRÓWKA LIDERA 

Nasz katamaran:  
 
To ekskluzywny katamaran, 
charakteryzuje się dużą przestrzenią 
wspaniałym wyglądem i nowoczesnym 
designem. Długość – 15,86 cm, 
szerokość 8,5 m, kajuty posiadają 
dostęp do własnej łazienki.   

 DZIEŃ I. SOBOTA, 6.01.2018 R.
6:40 Wylot z Warszawy (Linia Lotnicza  
AIR FRANCE; bagaż 23kg)
16:00 Przylot na na Martynikę
16:00 Zameldowanie w Hotelu, czas wolny

 DZIEŃ II. NIEDZIELA, 7.01.2018 R.
9:30 Wymeldowanie z Hotelu 
9:30-9:45 Przejazd na Lotnisko
11:35-13:15 Przelot na Grenadę
13:30 Przejazd do mariny Port Louis Marina.
14:00 Zaokrętowanie na katamaranie
WARSZTAT I
18:00 Wspólne wyjście na kolacje  

 DZIEŃ III. PONIEDZIAŁEK, 8.01.2018 R.
7:00-8:00 Śniadanie
Rejs na bezludna wyspe Sandy Island.
WARSZTAT II
Nocleg na boi cumowniczej przy wyspie Sandy 
Island

 DZIEŃ IV. WTOREK, 9.01.2018 R.
Rejs na wyspę Union Island (odprawa celna  
i paszportowa). Postój w stolicy wyspy - Clifton 
(kolorowe karaibskie miasteczko, piękna laguna). 
Następnie rejs na wyspę Mayreau.
WARSZTAT III
Wycieczka po wyspie Mayreau
Nocleg na kotwicy w najpiekniejszej zatoce 
Grenadyn - Salt Whistle Bay
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ROBERT KROOL
Ekspert Langas  Group.  Mentor  
i diagnostyk rozwojowy, w swoim  
26-letnim dorobku poświęcił ponad  
10 tys. godzin osobistym konsultacjom. 
Przez czytelników nazywany Alchemikiem, 
przez klientów „mistrzem intelektualnej 
prowokacji”. Bombarduje kontrowersjami, 
zmuszając do głębokiej refleksji. Piętnuje 
przeciętność, zabobony kulturowe  
i urojenia światopoglądowe, zmusza do 
podejmowania decyzji, do działania i brania 
odpowiedzialności za swoje życie.
Wykonał 2 tys. indywidualnych analiz 
wyróżników behawioralnych w kontekście 
użyteczności ról kierowniczych oraz 
eksperckich. Reżyser strategii w 50 
projektach wdrożenia użytecznych zmian 
organizacyjnych, przeprowadził ponad  
10 tys. godzin sesji mentoringowych  
i uczestniczył  w decyzjach biznesowych 
wartych łącznie ponad 5 mld PLN. 
Sklasyfikowany przez magazyn THINKTANK 
na 7. miejscu w rankingu najbardziej 
wpływowych doradców biznesu w Polsce. 
Autor 8 książek, w jego seminariach wzięło 
udział ponad 500 tys. menedżerów  
i przedsiębiorców. Jest pomysłodawcą  
i założycielem, wspólnie z dr Jarosławem 
Sikorą, Liceum Ogólnokształcącego 
LIFESKILLS Nr 1 w centrum Warszawy 
(rozpocznie funkcjonowanie 1 września 
2016), kształcącego młodzież w dwóch 
unikalnych ścieżkach: medycznej oraz 
użyteczności społecznej i rynkowej.
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WĘDRÓWKA LIDERA 

 ODSŁONA I     

PODRÓŻ WGŁĄB SIEBIE – STRUKTURA I WYTRZYMAŁOŚĆ
“Wyznacz swój kurs według gwiazd, nie według świateł każdego statku,  
który Cię mija.” 

Wytrzymałość i równowaga, struktura poczucia winy, a osiągnięcia zawodowe i okruchy uważności…

 ODSŁONA II

DEMONY PRZESZŁOŚCI - WEWNĘTRZNY KONFLIKT
“Kiedy zorientujesz się, że jesteś po stronie większości, czas zrobić sobie  
przerwę i zastanowić się nad sobą.”

Nieoczywiste ryzyka, upiorne wzorce kulturowe, kult bohatera cierpiącego a osobiste ambicje przywódcze…

 ODSŁONA III 

SIĘGANIE DO ŹRÓDŁA - W CIENIU NASZEJ PODŚWIADOMOŚCI
„Nie chodzi o to, by przeczekać burzę, a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”

Ewolucja naszego cienia na przykładach zarządzania decyzjami strategicznymi w zakresie  
marż osobistych oraz biznesowych.

Zapraszamy Cię na warsztaty, gdzie rodzi się nowa jakość  
Twoich decyzji oraz Twoich kryteriów.

Właściwe decyzje, właściwe inwestycje, właściwe 
marże dla mnie i mojej rodziny - czyli o powrocie 
do źródła, trudnych emocjach i odrodzeniu lidera  
Rejs po najpiękniejszych wyspach karaibskich 
6 STYCZNIA - 13 STYCZNIA 2018
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Langas Group
ul. Piękna 11 /6, 00-549 Warszawa 
www.langas.pl | langas@langas.pl
Tel: (22) 696 80 20 | Fax: (22) 355 24 08 

Firma  ...................................................................................................................

Adres  ...................................................................................................................

Imię i Nazwisko (1).............................................................................................. 

Stanowisko  .........................................................................................................

Imię i Nazwisko (2)  ...........................................................................................

Stanowisko  ..........................................................................................................

Osoba do kontaktu  ...........................................................................................

Stanowisko  ..........................................................................................................

E-mail  ...................................................................................................................

Telefon/Fax  .........................................................................................................

 
 Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną

 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: 
.................................................................................................
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia 
faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT

Wycofanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 3 dni 
od daty zgłoszenia nie zwalnia uczestnika od dodatkowej 
zapłaty za lot. Wycofanie zgłosznia w terminie późniejszym 
niż 14 dni od daty zgłoszenia, ale nie później niż 60 dni przed 
rozpoczęciem konferencji nie zwalnia uczestnika z obowiązku 
zapłaty 100% wartości zamówienia.  
W przypadku zgłoszenia po tej dacie uczestnikowi przysługują 
24 h na odwołanie bezkosztowe. (zwrot nie dotyczy opłat 
za bilet lotniczy). Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane 
w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa 
uczestnika inną osobą (+ koszty opłaty zmiany danych 
biletu lotniczego). Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany trenerów z przyczyn niezależnych od organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, 
miejsca, terminu wyjazdu lub odwołania szkolenia z przyczyn 
niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem 
upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza.  
W przypadku korzystania z opcji przelotu uczestnik 
zobowiązuje się do respektowania regulaminu przelotu.

...............................      ...............................
podpis                data i pieczęć

FAKTURA

SE 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer  
fax: (22) 355 24 08 lub e-mail: szkolenia@langas.pl

WĘDRÓWKA LIDERA 
Właściwe decyzje, właściwe inwestycje, właściwe 
marże dla mnie i mojej rodziny - czyli o powrocie do 
źródła, trudnych emocjach i odrodzeniu lidera 
 
Rejs po najpiękniejszych wyspach karaibskich  
Karaiby / Martynika, Grenada, Grenadyny 
 
6 STYCZNIA - 13 STYCZNIA 2018

CENA ZAWIERA:
•  Śniadanie lunch oraz kolację
•  Warsztaty 
•  Ubezpieczenie
•  Nocleg w kajucie dwuosobowej

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W SZKOLENIU JEST 
PRZESŁANIE DO ORGANIZATORA ZGŁOSZENIA

SPOSÓB PŁATNOŚCI: 
Przelew na konto Langas Group w terminie 14 dni od daty otrzymania 
potwierdzenia.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA  

Zgłoszenie do 15.11.2017        17 900 PLN netto + 23% VAT
 
Zgłoszenie po 16.11.2017        20 700 PLN netto + 23% VAT

Warszawa - Martynika - Warszawa             4 500 PLN netto 

Lot klasa biznes                  16 800 PLN netto

Przelot:  
cena lotu gwarantowana do 30.11.2017


