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POWER SPEECH MOTYWACYJNY: 
Marzenia się spełnia

Mindpuzzles, czyli skuteczny 
wellbeing w biznesie

Budowanie zespołów 
„Mistrzów Świata” w praktyce

Umysł jest jak spadochron, 
czyli adaptacja do zmian

Rozmowa z  Olgą Kozierowską 
(„Sukces pisany szminką”) o empatii, 
wellbeingu, motywacji i adaptacji do 
zmian. Więcej o tych tematach w au-
torskim podcaście #MentalPower 
dla EmpikGo. Cykl Jakuba B. Bączka 
został nagrodzony brązową statuet-
ką ze podcast roku 2020.

3:35 / 1:17:35

Tematy
wystąpień

Jakub B. Bączek – pionier treningu mentalnego w Polsce, 
a jednocześnie doradca kadr narodowych i wielu czołowych spor-
towców w Polsce. Prowadził wykłady na Akademii Leona Koźmiń-
skiego, Uniwersytecie Łazarskiego i na Oxford University. Napi-
sał „Determinację” z prof. Jackiem Santorskim i „Zespół Stresu 
Postpandemicznego” z prof. Rafałem Ohme. Regularnie prowadzi 
power speeche dla banków, korporacji i związków sportowych. 
W 2014 roku zdobył złoty medal Mistrzostw Świata z polską re-
prezentacją siatkarzy.

Poznaj naszych trenerów:

#

21

3 4

2

https://youtu.be/neRMNg7mFs8


Team

Pracował m.in. z:

Rozmowa z dr Bartłomiejem 
Mach nikiem w  programie „Twój 
branding” dla TV Biznes 24 – o men-
talności, świadomości i  treningu 
mentalnym w  budowaniu wize-
runku.

3:35 / 1:17:35

Daniel Janik – dyrektor Akademii Trenerów Mentalnych, 
konsultant i mówca inspiracyjny. Były zawodowy piłkarz ręczny, 
który przenosi to co najlepsze w sporcie wyczynowym do biznesu. 
Współpracował m.in. z kadrą narodową piłkarek ręcznych oraz 
zwycięzcą Ligi Mistrzów. Autor „Mistrzowskich strategii” razem 
z Jakubem B. Bączkiem. Prowadzi speeche dla firm oraz szkole-
nia otwarte z zakresu skutecznej zmiany. Jest przekonany, że mi-
strzem się STAJE, nie rodzi i że trening mentalny jest głównym 
elementem mistrzostwa.

Poznaj naszych trenerów:

#

Jak wykorzystać siłę synergii
i budować TEAM SPIRIT

Nastawienie. Akcja. Sukces.
Jak być liderem
samego siebie?

Motywacja do działania –  
jak nie przegrać z samym sobą?

Tematy
wystąpień
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https://www.facebook.com/bartek.machnik.3/videos/3175067732714253
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Pracował m.in. z:

Trening mózgu / Mind Training 
/ aktywny trening

pamięci i koncentracji

Praca z umysłem
i ciałem poprzez różne

formy treningu

Współpraca i motywacja
w grupie

Budowanie
pozytywnych nawyków 

Podcast #CIAŁOWANIE –  
rozmowa Agaty Litwieńskiej z Toma
szem Misztalem o #neurocoreflow 
i treningu mentalnym

3:35 / 1:17:35

Tematy
wystąpień

Tomasz P. Misztal – twórca metody treningowej Neuro Core 
FLOW. Trener szkoleń z zakresu pracy z własnym potencjałem, 
edukacji, animacji czasu wolnego i kreatywnej pracy z grupami. 
Korzysta z neurodydaktyki, neuropsychologii oraz neurobiologii. 
Od przeszło dekady prowadzi warsztaty rozwijające mózg i kre-
atywność. Specjalista ds. turystyki motywacyjnej Incentive dla 
firm z doświadczeniem zdobywanym na całym świecie. Żongler 
z  15letnią praktyką, twórca autorskich warsztatów 5R. Autor 
książki „Pilates w animacji”, współautor książki „Od amatora do 
animatora”. Prezenter fitness mózgu na konwencjach sporto-
wych, choreograf tańca nowoczesnego.

Poznaj naszych trenerów:
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https://youtu.be/l04LNdmKrek
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Pracowała m.in. z:

W programie „Pytanie na 
Śniadanie” opowiadała o men-
talnych aspektach gry w golfa. Wię-
cej w zakresie mentalnej gry w gol-
fa oraz o tym, jak trening mentalny 
może poprawić wyniki w życiu, spo-
rcie czy biznesie w autorskim cyklu 
artykułów dla Golf Guru. 

3:35 / 1:17:35

Aneta Moniuszko – od 2011 roku kilkukrotnie powiększyła 
swoją firmę odnotowując coroczny wzrost zysków. Wykładowca 
Uniwersytetu Opolskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalistka w zakresie automa-
tyzacji biznesu i zarządzania zespołami. Z wykształcenia prawnik 
i administratywista, absolwentka MBA Przedsiębiorczość i Mar-
keting. Z pasji Instruktorka golfa warszawskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego. Autorka wielu publikacji z  zakresu biznesu, 
psychologii i aspektów mentalnej gry w golfa. Na co dzień współ-
pracuje z ludźmi biznesu, lekarzami, golfistami oraz wszystkimi, 
którzy pragną zmiany oraz efektywności.

Poznaj naszych trenerów:

#

POWER SPEECH MOTYWACYJNY:
Wstań! 

Budujemy efektywny zespół, czyli 
praca, którą widać

Automatyczna firma, czyli jak
pracować mniej i zarabiać więcej

Mentalne SPA – skuteczne
sposoby radzenia sobie

ze zmianą i stresem 
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wystąpień
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https://pytanienasniadanie.tvp.pl/44966354/na-czym-polega-trening-mentalny-golfowy


Team

Pracowała m.in. z:

Aneta Opała – trener mentalny, przedsiębiorca z  ponad 
20letnim doświadczeniem w prowadzeniu własnej i rodzinnej 
firmy. Ukończyła studia z zakresu zarządzania, posiada certyfi-
kat Women’s Leadership Development Programme University of 
Oxford. Wykładowca School of Deco w Poznaniu (branża wed-
ding). Współautorka książki „Królowe strategii”. Mówca moty-
wacyjny i prelegent takich eventów jak „Polko, bądź zdrowsza”, 
Partner Międzynarodowych Targów Warsaw Wedding Days.
Pracowała dla firm i organizacji, które stawiają na rozwój silnych 
zespołów opartych o kompetencje i dobre międzyludzkie relacje 
oraz nowoczesne przywództwo. Skutecznie wspiera mocne stro-
ny, redukuje stres, układa plan kariery stosując skuteczne me-
tody zarządzania czasem oraz energią. Bliski jej pracy jest temat 
wellbeingu, czyli zarządzania dobrostanem pracowników. Od lat 
pracuje z kobietami nad podnoszeniem ich pewności siebie orga-
nizując lub uczestnicząc w wykładach, warsztatach, szkoleniach 
o roli i przywództwie kobiet w naszych czasach. Uwielbia inspi-
rować kobiety do stawania się świadomymi liderkami na rynku 
pracy. Ponadto współpracuje z klubami sportowymi, prowadzi 
treningi grupowe i indywidualne z  poszczególnymi zawodnikami 
oraz ich trenerami. Jej podopieczni stają na podiach zawodów 
w Polsce i za granicą.

Poznaj naszych trenerów:

#

Zarządzanie zespołem poprzez
system wartości

Dobre praktyki wellbeingu
dla każdej organizacji

Zarządzanie energią
i emocjami w zespole

Tematy
wystąpień
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Życie jest dla ludzi.
Budowanie dobrostanu

w życiu prywatnym i zawodowym
4
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https://oxford.credential.getsmarter.com/a1cd8c55-c0a8-43d8-9b76-ade98da4923f#gs.2ate2e
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Pracował m.in. z:

POWER SPEECH MOTYWACYJNY:
Jak wychować

(w sobie) Mistrza?

Maraton czy sprint? – czyli
o budowaniu Mistrzowskich

Zespołów

Efektywność osobista vs zdrowie
mentalne – jak to pogodzić?

Siła porażki – moc, która może 
Cię zniszczyć lub zbudować

W „Pytaniu na śniadanie” 
opowiedział o tym, co się kryje pod po-
jęciem „odroczonego szczęścia” i jak  
osiągnąć poczucie szczęścia.

3:35 / 1:17:35

Tematy
wystąpień

Piotr Matulka – lider w treningu mentalnym dzieci i młodzie-
ży w Polsce. Prowadził wykłady na Akademii Leona Koźmińskie-
go, Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Trenerów Mentalnych 
Juniorów. Współautor książki „Jak wychować (w sobie) mistrza”, 
którą poleca sama Otylia Jędrzejczak i która stała się podręczni-
kiem dla trenerów mentalnych. Z młodymi sportowcami zdobył 
ponad 200 medali Mistrzostw Polski i Europy. Jako specjalista 
w zarządzaniu sprzedażą i budowaniu mistrzowskich zespołów 
współpracował z największymi korporacjami w Polsce. Od ponad 
10 lat wspiera przedsiębiorców i ich zespoły na salach szkolenio-
wych i w indywidualnych treningach.

Poznaj naszych trenerów:
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https://pytanienasniadanie.tvp.pl/54068577/czym-jest-syndrom-odroczonego-szczescia%3Ffbclid%3DIwAR3PMYMoNQ1w3RhcUXmRT4Z4BDPCg3VZpbKOTe3ghnhf6sEIKq_ajRGMyEw%20


Team

Zarządzanie emocjami
Komunikacja
i asertywność

Budowanie poczucia własnej 
wartości i pewności siebie

Rozwiązywanie konfliktów

Jako gość Katarzyny Zawadz-
kiej w  au dycji Radio Opole „Ze 
zdro wiem ci do twarzy” opowia-
dała o tym, jak zwiększyć kobiece 
poczucie pewności siebie na ryn-
ku pracy.

3:35 / 1:17:35

Tematy
wystąpień

Beata Kaczor – dyplomowany trener biznesu i kompetencji 
psychospołecznych od 2006 roku. Twórczyni Akademii Edukacji 
i Rozwoju Majki Jeżowskiej. Autorka innowacyjnych programów 
rozwojowych dla edukacji i biznesu. Fascynatka neurodydaktyki 
i pracy z ciałem. Mówca i prelegent kongresów i konferencji. Tre-
nerka Mentalna, absolwentka Akademii Psychologii Przywódz-
twa pod okiem Jacka Santorskiego. 
Pomysłodawczyni i współautorka pierwszej w Polsce gry – pomo-
cy terapeutycznej – OdporniMentalnie.pl.

Poznaj naszych trenerów:

#
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https://radio.opole.pl/483%2C571%2Ckobieca-pewnosc-siebie-na-rynku-pracy-rozmowa-z-%26sp%3D1%20


Team

Mental w biznesie Lider, który inspiruje

Dream Team, czyli jak
zbudować zespół marzeń

Tematy
wystąpień

Jola Taperek – tworzy momenty WOW w życiu i biznesie. 
Stworzyła Modern School w Olsztynie oraz markę Mental WOW 
Academy, skutecznie dbając o mental w życiu i biznesie. Prele-
gentka kongresów biznesowych. Trenerka mentalna i trenerka 
biznesu certyfikowana m.in. przez American Certification Insti-
tute i Noble Manhattan Coaching, Leadership Management In-
ternational INC. oraz Szkołę Świadomych Liderów. Buduje zespo-
ły marzeń i zajmuje się tworzeniem unikatowych doświadczeń 
klientów. Przeprowadza swoich klientów przez proces zmiany, 
towarzyszy im pod ścianami mentalnymi i kompetencyjnymi.

Poznaj naszych trenerów:

#

21

3

2

Efekt WOW w biznesie,
czyli jak stworzyć unikatowe

doświadczenia klienta
4

Podcast Justyny Rodziewicz-Siecińskiej 
w ramach cyklu „Kupię dom na Mazurach”, 
podczas którego Jola Taperek odpowie-
działa na pytania dotyczące m.in. nieru-
chomości, współpracy z  klientem, sku-
tecznego korzystania z reklam oraz o tym, 
dlaczego odpoczynek jest ważny.
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Pracowała m.in. z:

https://www.spreaker.com/user/justyna/3-efekt-wow-w-bizensie-jola-taperek

