
                                          New Mind Master.  
Lepsze myślenie. Lepsza pamięć. Lepsze życie 

 

Pomagamy w odkrywaniu i rozwijaniu pełni  możliwości  każdego myślącego i czującego człowieka, aby 

świadomie dążąc ku swemu przeznaczeniu, dumny ze swojej  oryginalności budował lepszą  przyszłość swoją, 

bliźnich i planety Ziemia. A potem jeszcze dalej… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:  

 

1. Informacje ogólne. Miejsca, terminy, wyżywienie, zakwaterowanie, koszty  i in. 

2. Warunki płatności. 

3.  Nowoczesne techniki uczenia się, stopień I. 

4. Nowoczesne techniki uczenia się, stopień II. 

5. Pobudzanie i rozwijanie pamięci lingwistycznej. 

6. „Tato, Mamo! Wszystko pamiętam!”, Accelerated Learning dla dzieci, stopień I. 

7. „Tato, mamo! Wszystko pamiętam!”, Accelerated Learning dla dzieci, stopień II.  

8. Kreatywni od zaraz. Podstawy twórczego myślenia, stopień I. 

9. Pamięć – Myślenie – Rozwój, program specjalny dla zaawansowanych.  

10. „Teach how to learn”. Turnus z wątkiem trenerskim dla nauczycieli, wychowawców i trenerów.  

11. Optymalna Kondycja Psychofizyczna. Jak zarządzać stresem i własną energią. 

12. Turnus dla zaawansowanych, z elementami sprawnościowymi programu Summer Schools. 

13. Dlaczego warto, żebyś przyjechał(a)? 

14. Kwestionariusz osobowy i karta kwalifikacyjna. 

15. Więcej o autorze programu (Marek Szurawski).  
             

 

 



                             Wakacyjna Szkoła Treningu Pamięci,  

Twórczego Myślenia i Rozwoju 
Zima/lato 2020 

Sezon XXIII 

 

 
 

Cele: pokazujemy poprzez doświadczenie uczestnika na czym polega twórcze, błyskawiczne uczenie się 

(MOŻNA INACZEJ), pomagając przy tym rozwinąć jego pełny potencjał i odkrywać jego życiowe cele 

(zgodne z własnymi marzeniami i oryginalnością),(POTĘGA AUTOROZWOJU), akcentując na tej 

drodze rolę właściwego systemu ćwiczeń   (FORTITUDINE VINCIMUS). A przy tym odpocząć, nabrać 

sił, zdrowia i energii, w gronie ludzi o podobnych celach i nastawieniu. 

 Kierujemy się myślą: 

 „Nie ważne, skąd przyszedłeś i jaki jesteś. Ważne, dokąd zmierzasz i kim możesz być”.  
Wiemy, że to wszystko jest na każdą głowę, Twoją też. 

 

 
 

                                    1. Informacje ogólne 

 

Tematyka:  

(A) HiMemory. Ucz się i baw! Nowoczesne techniki uczenia się st. I, ze specjalnym programem 

autorskim „Perfect Student”  dla licealistów, maturzystów i nowo przyjętych studentów  szkół 

wyższych. Dla zainteresowanych również wątek (B) „1000 słów w 1000 minut – specjalne techniki 

pamięciowe w samodzielnym uczeniu się języków obcych”, (C) nitka trenerska,  (D) program dla dzieci 

„Tato, Mamo! Wszystko pamiętam!” oraz (E) Kreatywni od zaraz. Podstawy twórczego myślenia. 
Zajęcia tematyczne - w wymiarze ok. 7 godzin dziennie, przy dobrej pogodzie zawsze na wolnym powietrzu, 

prowadzone przez wyszkolonych wykładowców i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dydaktyki 

partnerskiej, w której kładziemy nacisk na skuteczność i radość uczenia oraz na bezpośredni kontakt z uczącym się. Duża 

ilość ruchu i czynnego wypoczynku, spacery tematyczne po lesie i okolicznych łąkach. 

 

Entuzjazm, charakter, inteligencja i fachowość  trenera 

w połączeniu z kulturą i urokiem osobistym mogą zdziałać cuda. A takich się trzymamy… 
 
 

Uwaga 1. : Podstawą  założeń programowych, skonsultowanych m.in. przez Instytut Buzana w Londynie są czyste, 

potwierdzone przez  naukę techniki umysłowe, nie mające niczego wspólnego z programem New Age i podobnymi. 



Uwaga 2. : Dla wybranych grup zajęcia mogą być prowadzone (częściowo lub w całości) w języku 

angielskim. 
 

Miejsca:  
Domki letniskowe „U Sławy”, „Koszałek” „U Elizy” w Zemborzycach/k. Lublina. Prostota wyposażenia, bez 

luksusów, blisko natury za oknami (las, łąka), pokoje 3, 4 - i 5-cio osobowe. Łazienki wspólne dla 5 - 6 osób 

Jeden domek z antresolą i 2-ma wspólnymi łazienkami dla 9 osób. Ogromne  możliwości integracji i 

kształtowania inteligencji interpersonalnej (zachowanie i współpraca w grupie). Wyżywienie – śniadania i 

kolacje przyrządzane na miejscu (uwzględniane indywidualne preferencje żywieniowe); obiady: smaczny i obfity 

catering zewnętrzny. 

  Terminy - zima: 

I. 13-17.01.2020; II. 20-24.01.2020; III. 27-31.01.2020; IV. 03-07.02.2020; V. 10-14.02.2020;  

V. 17-21.02.2020; 
 

  Terminy - lato: 
 0. Turnus „Warsztaty autorozwoju dla przyszłych trenerów” (dla uczestników poprzednich Turnusów, 

absolwentów kursów internetowych, nauczycieli i trenerów wewnętrznych w firmach - uczestników szkoleń)  

27.06 – 06.07.2020. 

I. 07.07 - 16.07.2020; II. 17.07 - 26.07.2020; III. 27.07 - 05.08.2020; IV. 06.08 - 15.08.2020; V. 16.08 - 

25.08.2020, VI. 26.08 - 30.08.2020 (turnus 5-dniowy; 1150 PLN).  

          Ilość miejsc na Turnusach do 8 osób (zimą), do 18 osób (latem). Nasza baza znajduje się na tyle daleko od 

cywilizacji, w otoczeniu przyrody i w pobliżu wody by móc łatwo realizować program relaksacyjny 

i wypoczynkowy – żeglowanie, spływy, sporty wodne, i in. - latem. 

          Początek Turnusu zawsze od obiadu pierwszego dnia (ok. godz.14.00), zakończenie po śniadaniu 

ostatniego dnia, po zajęciach przedpołudniowych, wyjazd ok. godz.13.00.  

Dojazd: 
Na własną rękę. 

 

Na każdym Turnusie realizujemy wszystkie tematy podstawowe, dla wszystkich grup wiekowych.  

Każda grupa ma jednak swojego trenera i osobny program, więc nie przeszkadzamy sobie wzajemnie, 

przeciwnie – dajemy pole do radosnej i pobudzającej integracji 

 

Zgłoszenia i zapisy: 
Po kontakcie telefonicznym lub mejlowym: +48 502 234 425, homo21@wp.pl (Elżbieta Szurawska)  i/lub 

  +48 511 907 880 memar15@wp.pl (Marek Szurawski) 

Koszty:  

cena bazowa: 2410 zł z VAT od osoby (młodzież i dorośli) przy zaliczce do 05 kwietnia, potem cena progresywna*. Koszt 

Turnusu dla dzieci – 2214 zł z VAT (bez rodzica/opiekuna) lub 2100zł z VAT (jeśli jedzie też rodzic lub opiekun, dla 

którego koszt pobytu wynosi wtedy 2214zł z VAT, wraz z wybranym programem). W przypadku większej ilości dzieci 

możliwe zniżki, podobnie jak w przypadku grup dużych i zorganizowanych (na przykład klas szkolnych).  
 
 

Koszt  Turnusu obejmuje: 

 pełne wyżywienie i zakwaterowanie,  

 zajęcia  i ćwiczenia programowe, 

 skrypt/materiały pomocnicze (możliwość nabycia na miejscu literatury fachowej i innych materiałów po 

preferencyjnych cenach), 

 program wycieczkowy/krajoznawczy (z elementami wiedzy o ziemi, ornitologii i ekologii),  

 całodobową opiekę pedagogiczną w przypadku młodych uczestników, 

 dyplom uczestnictwa, 

 ubezpieczenie NNW, 

 

*rezerwacja po wpłacie zaliczki 900,-zł do 05 kwietnia ( z podaniem imienia i nazwiska uczestnika,  daty Turnusu, adresu 

mejlowego i telefonu kontaktowego). Po tym terminie koszt bazowy rośnie o 50.-zł/osoby, a od 20.06.2019 o 100,- zł/osoby.  

Konto organizatora: Mbank nr rach. 82 1140 2004 0000 3002 3510 8845;  ECCE HOMO XXI Elżbieta Szurawska  

ul. Rosy 3; 20-516 Lublin. 
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2.Warunki płatności 
 

 Po dokonaniu rezerwacji/wpłaty prosimy o przesłanie na adres e-mail organizatora: homo21@wp.pl : 

1. pełnych danych do wystawienia faktury,  

2. kwestionariusza osobowego,  

3. i ew. karty kwalifikacyjnej (dla osób niepełnoletnich).  

 Potwierdzenie wpłaty zaliczki uzupełnimy o dodatkowe informacje:  

1. co można zrobić już teraz (przed wyjazdem), aby zwiększyć efektywność udziału w turnusie,  

2. jakie winny być przygotowania,  

3. co zabrać ze sobą,  

4. szczegóły dojazdu, itp. 

 Pozostałą część płatności można wpłacić w terminie późniejszym, nie później jednak niż w dniu 

rozpoczęcia Turnusu.  

 W przypadku większej ilości chętnych decyduje kolejność wpłat. 

 Zaliczka ulega zwrotowi tylko w przypadku odwołania Turnusu z winy organizatora. 
 Konto organizatora: Mbank nr rach. 82 1140 2004 0000 3002 3510 8845;  ECCE HOMO XXI Elżbieta Szurawska  

ul. Rosy 3; 20-516 Lublin. 

 

  Proponowane programy: 

 

 

                         3. „HiMemory. Ucz się i baw!” 

Nowoczesne techniki uczenia się.  

Stopień I 
 

     Program realizowany o materiały autorstwa Marka Szurawskiego „HiMemory! Pięć minut dla 

pamięci”, łączące sprawną pracę własną z konsultacją i ćwiczeniami pod kierunkiem trenera. Materiały 

audio, video i skrypt, (program w wymiarze i objętości modyfikowanych odpowiednio dla młodzieży i dorosłych) 
 

We współczesnym,  lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie jedyne źródło przewagi 

 to szybsze uczenie się,  entuzjazm, wykorzystanie pełni własnego potencjału i oryginalności, efektywne, 

twórcze myślenie, siła pracy zespołowej,  skuteczna komunikacja i wartościowe związki międzyludzkie. 
Pokazujemy, jak zdobyć tę przewagę! 

 

 W zakresie treningu pamięci: 

 poznanie nowoczesnych technik uczenia się i wykorzystywanie  ich w praktyce szkolnej i zawodowej,  

 pobudzenie synergii obu półkulowej,  

 ćwiczenia koncentracji i uwagi , 

 poznanie zasad Accelarated Learning, 

  rozpoznanie własnych strategii uczenia się,  

 notowanie przy pomocy map myśli (Mind Mapping), 

 zasady szybkiego czytania,  

 uczenie się w stanie relaksu,  

 zadania przygotowujące do udziału w Memoriadach Szkolnych i Mistrzostwach Polski w Zapamiętywaniu.  

Główny wątek programowy może być uzupełniony o podprogram „Perfect Student”, adresowany do studentów i uczniów 

szkół ponadlicealnych, z dokładnym omówieniem 7-miu warunków większej skuteczności uczenia się w dzisiejszym 

świecie. Po powrocie błyszczysz, i tylko Ty wiesz, jak niewiele Cię to kosztowało … 
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W zakresie treningu wyobraźni:  

 ćwiczenia siły skojarzeń,  

 poprawa synergii lewej i prawej półkuli mózgu (powrót do równowagi intelektualnej),  

 podstawy rysunku artystycznego,  

 twórcza wizualizacja, 

  pobudzanie intuicji,  

 podstawy twórczego myślenia.  

Odkrywasz nowe przestrzenie tego, co możesz i potrafisz, na miarę swoją i swojego czasu…  

 

     W zakresie rozwoju osobowości,  kształcenia umysłu i poznania siebie - dla uczestników bardziej dojrzałych    

(od 15 lat w górę) w kontekście stylu i sposobu uczenia się: 

 ćwiczenia automotywacji ,  

  ustalenie własnych ról, 

 ustalenie systemu wartości i celów życiowych, 

 metody podejmowania lepszych decyzji,  

 metody budowy wewnętrznego optymizmu,  

 praca z  podświadomością  

 pobudzanie intuicji,  

 określenie własnego biorytmu, 

  rozpoznawanie rodzajów własnej inteligencji i sposoby ich pobudzania,  

 określanie własnego „superzłącza”,  

 określanie profilu własnej osobowości,  

 określanie typu charakteru,  

 określanie stylu myślenia, 

  pobudzanie ducha przedsiębiorczości, 

  zasady skutecznego działania, 

 zarządzanie czasem, 

 elementy programu „MyWay” i „Trzy kubki”. 

Szukając wyższych aspiracji poznajesz i tworzysz siebie na nowo … 

 

W zakresie wypoczynku, treningu ciała i kształtowania sylwetki (program maksymalny, wspólny dla 

wszystkich Turnusów i stopni, tylko dla chętnych): 

 bierny i czynny wypoczynek fizyczny odpowiednio dla młodych i dorosłych uczestników, 

  zajęcia relaksujące,  

 ćwiczenia ze skakanką,  

 nauka żonglowania,  

 ćwiczenia  tybetańskie,  

 trening siłowy i  zręcznościowy,  

 trening bezprzyrządowy z elementami kalisteniki (drążek, drabinki i poręcze równoległe),   

 ćwiczenia qi – gong,   

 podstawy treningu aikido (jako ćwiczenie koordynacji ciała i umysłu, bez żadnych konotacji filozoficznych  

czy religijnych), 

 nauka wchodzenia w stan czujnej relaksacji, 

 badminton, 

  siatkówka, 

  Koszykówka, 

 codzienne „mesy wieczorne” 

 2 - 3  godziny czasu wolnego każdego dnia (są ferie/wakacje!)….     
Wiesz jak osiągać stan optymalnego uczenia się (OLS), a rozwój umysłu łączysz z budową sylwetki i ćwiczeniem 

ciała… Tak! Aby dzisiaj uczyć się INACZEJ, trzeba być INNYM człowiekiem. 
 



  A poza tym: 

- poleżysz w Laboratorium snów, marzeń i wyobraźni, dumając o własnych sprawach, marzeniach i celach, 

- prześpisz noc w prawdziwym domku na drzewie (jeśli lubisz takie wyzwania), 

- nauczysz się mowy wiatru, chmur, drzew i ptaków, 

- przeżyjesz „Dzień Wielkiej Samotności” w poszukiwaniu Własnej Drogi, 

- w „Kawiarence Sokratesa” poznasz sposoby myślenia genialnych umysłów, 

- przegadasz sprawne, twórcze myślenie, i jak „czynić z życia dzieło sztuki” (idąc za myślą Leonarda da Vinci), 

- a w gronie dorosłych – ważne tematy rodzicielskie i sprawy edukacji szkolnej i domowej. 

 

 

4. Pobudzanie i rozwijanie pamięci lingwistycznej i nowoczesne techniki 

pamięciowe w samodzielnym uczeniu się języków obcych 
 

Człowiek, który zna dwa języki, 

jest wart dwóch ludzi.. 
                                  Napoleon. 

 

Założenia i główne elementy programu 
 

Co sam stworzysz, nie zapomnisz! 

 

 

    Autor programu, Marek Szurawski, proponuje 10 - dniowe seminarium poświęcone wykorzystaniu 

nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania w samodzielnym i rewelacyjnie szybkim uczeniu się języka 

obcego. Mimo, że hasło 1000 słów w 1000 minut* brzmi bardzo reklamowo, tempo takiego uczenia się jest nie 

tylko realne, ale leży całkowicie w możliwościach każdego tzw. przeciętnego umysłu. Kluczem jest 

wykorzystanie w procesie uczenia się wszystkich możliwości mózgu, a zwłaszcza potencjału prawej półkuli, 

zarządzającej m.in. światem naszej wyobraźni, fantazji i poczuciem humoru, uruchamianych w stanie pełnego 

rozluźnienia ciała i umysłu.  Program obejmuje cześć teoretyczną i praktyczną (w tym ćwiczenia, pracę własną, 

konsultacje i sprawdziany). 

 

   W tej metodzie trzeba zdobywać się na wysiłek twórczej nauki, związany przede wszystkim z 

samodzielną pracę wyobraźni i otwartość na zmiany. Bowiem jeśli chcesz uczyć się języka szybciej i 

skuteczniej, musisz UCZYĆ SIĘ INACZEJ niż dotąd. Ale nie martw się: wiele wymagamy – to prawda, 

ale też bardzo pomagamy! 
 

Program: 
 

1. Test kompetencji (gdzie jesteś w tej chwili). Podstawy treningu pamięci (główne metody pamięciowe), 

etapy i mechanizmy zapamiętywania, zasady Accelarated Learning w praktyce,  7 warunków zwiększenia 

skuteczności uczenia się, (z rozpoznaniem indywidualnych strategii uczenia się), rozpoznanie własnego 

systemu motywacji, sposoby ustalania misji i celów życiowych, na czym polega nauka w zabawie z umysłem 

i  wyobraźnią, metody szczególne w nauce języków obcych - Technika Słów Zastępczych, zakładki 

alfabetyczne; sprawdź, jak rysujesz (przyszłe skojarzenia), zasady transkrypcji fonetycznej, 

najważniejsze informacje o języku i in.  
2. Ćwiczenia na pobudzenie prawej półkuli mózgu oraz  poprawę synergii L/P. 

3. Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i siłę skojarzeń. 

4. Co to jest stan „czujnej relaksacji” i jak go osiągnąć. 

5. Sztuka utrzymywania  koncentracji. 

6. Jak budzić i utrzymywać wysoki poziom motywacji i entuzjazmu. 

7. Jak powstają nawyki (właściwego uczenia się). 

8. Samodzielne uczenie się min. 500 słów w obcym języku, w tempie 1 słowo/minutę, z powtórką i sprawdzianem 



każdego dnia i pod koniec turnusu. W połączeniu z podstawami gramatyki, składni i 

opanowywaniem najważniejszych związków frazeologicznych, przyimkami, przedrostkami i 

przyrostkami (zasady słowotwórstwa). Opcja specjalna: opanowanie 200 (wszystkich) czasowników 

nieregularnych w języku angielskim. 

       9. Powtórki i utrwalanie znajomości języka, głównie poprzez codzienne konwersatoria. Zależnie od 

postępów i możliwości czasowych wprowadzenie do takich wątków, jak: 

A. Angielski na co dzień.  Jak się znaleźć lub nie zgubić. Sytuacje w podróży, restauracji, na zakupach, w 

chorobie, rozrywki, turystyka, etc.  

B. Co Cię interesuje, czym mógłbyś zaciekawić i czego mógłbyś nauczyć  innych (założenie: to, co osobiste jest 

też dla ludzi najbardziej ogólne). Chodzi głównie o Twoje pasje. Budowa i utrwalanie  matryc  pamięciowych i 

szablonów językowych. 

C. Tematy „dyżurne”, w których zawsze będziesz czuł się dobrze, odkrywając przy okazji prawdę, że nie chodzi 

tylko o to, aby wiedzieć, o czym mówisz, ale i co masz na dany temat do powiedzenia. Na przykład: 

- Bieżąca polityka i wydarzenia. 

- Świat. 

- Życie. 

- Ekologia - język Natury - ptaki, woda, wiatr… Co widzisz/masz za oknem.  

- Twój świat (ale i innych) – hobby, dom, rodzina, praca, podróże… 

- Zagrożenia. 

- Zdrowy snobizm: jak imponować walorami swojego umysłu. Demonstracja możliwości pamięci wyćwiczonej i 

zasad nowoczesnego, twórczego myślenia.  

- Moja Polska – najpiękniejsze miejsca, kultura, zabytki: ziemia, historia, dusza ludzka. Obecna sytuacja. Tu    

również wątek: jak interesująco pisać z podróży. 

              Wybór tematów podporządkujemy trzem charakterystykom rozmówców: 

  - ludzie przeciętni mówią o innych  ludziach, 

  - ludzie ponad przeciętni mówią o wydarzeniach, 

  - ludzie nieprzeciętni mówią o wyzwaniach i problemach do rozwiązania. 

  D. Czytanie i tłumaczenia:  

 Prasa angielska,  

 książki w oryginale, 

 analiza tekstów, 

 poezja i eseje,  

 rozmaite przekłady  z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. 

 

                  

Materiały szkoleniowe: 

 

- Mini-skrypt z Mapami Myśli.   

- Materiały na CD i DVD 

-  Długofalowy Plan Pracy Własnej po Obozie. 

 

Praca przed Turnusem: 

 

   Po wpłacie zaliczki przesyłamy nieskomplikowane materiały wstępne, umożliwiające  - na bazie krótkich, 

samodzielnych zadań  - lepsze przygotowanie się do udziału w programie na przyjeździe.  

 

Praca po Turnusie: 

 

   Każdy uczestnik otrzymuje po Turnusie specjalny Długofalowy Plan Pracy Własnej (DPPW), pozwalający na 

samodzielne pogłębianie wszechstronnej znajomości języka, z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych. Tu: 

konsultacje językowe z w pełni dyspozycyjnym trenerem. 
 
*Uwaga: dobór tytułowych  1000 słów nie jest przypadkowy. Chodzi o ten tysiąc słów, który pozwala zrozumieć 80% rozmowy w obcym 

języku na poziome codzienności...  i opisać pozostałe osiem tysięcy z najczęściej używanych w większości języków indoeuropejskich. 



 Udział w programie przynosi także wiele sprawdzonych korzyści dodatkowych: oprócz 

pobudzenie prawej półkuli mózgu i dostępu do jej nowych obszarów, po powrocie doświadczysz większej 

kreatywności na co dzień, zwiększysz optymizm życiowy, samoocenę i zaufanie we własne siły, ale przede 

wszystkim poznasz metodę, dzięki której szybko i samodzielnie będziesz w stanie uczyć się dowolnego języka w 

przyszłości. 

Dzisiaj wiemy. Języka obcego możesz uczyć się nie tylko szybciej i skuteczniej, ale przede wszystkim 

przyjemniej, w radosnej zabawie z umysłem i wyobraźnią, i w stanie rozluźnienia i wypoczynku.  

Jedyna rada, żeby się o tym przekonać- SPRÓBUJ!... 
 

 

 
 

5. Wakacyjna Szkoła Treningu Pamięci, Twórczego Myślenia i Rozwoju 

„Tato, Mamo! Wszystko pamiętam!” 

Program st. I  
Specjalna oferta dla dzieci, rodziców i opiekunów. 

Autor programu: Marek Szurawski 

 
Co najcenniejszego możesz dać swojemu dziecku, Tato, Mamo? Bujną wyobraźnię, poczucie samodyscypliny, 

wysoką samoocenę (wiarę w swoje możliwości i poczucie własnej wartości), świadomość własnej 

oryginalności, wytrwałość, odpowiedzialność,  odwagę i jak używać mózgu.  I może przede wszystkim radość 

życia... A na końcu wielkie, szczytne cele (aby mogło wybrać) i sposoby jak je osiągać. 

 
Adresat:  
 

dzieci w wieku 6-14 lat oraz rodzice (Tata, Mama lub oboje, opiekun) 

 

Cele:  

 przekazać w atrakcyjnej, niecodziennej formie wiedzę (odpowiednio do wieku i możliwości 

percepcyjnych dziecka) na temat uczenia się z o wiele większą skutecznością, pasją  i radością, 

 umożliwić rodzicom inny jakościowo, pełniejszy kontakt  z własnym dzieckiem na bazie zabawy 

ruchowej i intelektualnej,  

 rozpoznać własne strategie uczenia się dziecka,  

 pokazać rodzicom uznane dzisiaj w świecie metody pobudzania całego potencjału intelektualnego 

dziecka, 

 zwiększyć wiarę dziecka we własne siły i możliwości (przez stawianie wyzwań i pokonywanie barier 

wedle metody doskonalenia umiejętności na drodze „małych sukcesów”), 

 wypocząć w aktywnym i biernym kontakcie z przyrodą, poświęcając ten czas sobie i sobie nawzajem. 

 

Program bazowy: 

 

Dzieci:  

1. Zajęcia podstawowe w wymiarze ok. 4 godzin dziennie (2 godziny przed i 2 po południu). 

2. Ćwiczenia koncentracji i wyobraźni.  

3. Budowanie siły skojarzeń i twórczych asocjacji. 

4. Zabawy rysunkowe.- sztuka uczenia się dzisiaj to widzieć i kojarzyć nowe informacje, i żeby się       tego 

chciało.  

5. Podstawy trzech głównych technik pamięciowych- uczenie się staje się radosną zabaw z umysłem     i    

wyobraźnią:  

                       a)  Łańcuchowej Metody Skojarzeń. 



  b) Techniki Słów Zastępczych. 

                     c)  Zakładkowej Metody Zapamiętywania   

6. specjalny program ”Ortografia? To bardzo łatwe!”, w zabawie z wyobraźnią i własnym umysłem. 

- wykorzystując wyobraźnię i siłę skojarzeń już zawsze będziesz liczył i pisał bezbłędnie... 

7. Specjalny program ”Tabliczka mnożenia? Nic prostszego!” - jeszcze się przy tym uśmiejesz! Nauka tabliczki 

mnożenia (po 10 dniach znasz ją całą, jeśli były z tym kłopoty) w zabawie z wyobraźnią i własnym umysłem.  

– odkrywamy uczenie się w stylu „raz a dobrze”... 

 8. Notowanie przy pomocy Map Myśli. – lepiej zrozumiesz, zapamiętasz, utrwalisz i poszerzysz nową wiedzę. 

 9. Zadania i ćwiczenia rozwijające wszystkie rodzaje inteligencji i pełny potencjał mózgu, łącznie z twórczym 

myśleniem. 

10. Ćwiczenia specjalnych form relaksu, zwiększające skuteczność pracy uczącego się mózgu – uczysz się i 

wypoczywasz. 

11. Specjalny program ruchowy, każda przerwa wypełniona zabawami zręcznościowymi jak: 

- żonglowanie,  

-skakanka, 

- ćwiczenia z kijem (z podstaw aikido). 

W dyspozycji będą urządzenia specjalne, piłka, kometka i in. – pamiętaj: najlepszy sposób na poprawę 

koncentracji to ruch! 

12. Wyzwania i przeszkody, po pokonaniu których wzrasta samoocena i wiara w swoje możliwości - przejdziesz 

próbę samotności, ciemności, milczenia,  wytrzymałości i wielu innych... 

 

Program dodatkowy: 
 

 Spacery ekologiczne, rozpoznawanie ptaków, drzew i roślin.  

 Żeglowanie rekreacyjne (latem).  

 Sekrety orgiami. 

 Sekrety żeglarskiej makramy. 

 „Mesy wieczorne”  

 Tematy - niespodzianki. 

 

Uwaga 1: wszystkie dzieci wyjeżdżają z Turnusu z Długofalowym Planem Pracy Własnej  umożliwiającym po 

powrocie do domu kilkutygodniową samodzielną pracę  i ćwiczenia pamięciowe,  wraz z rodzicami lub 

opiekunem (również na bazie konsultacji internetowej). 

Uwaga 2: w przypadku dzieci w wieku 6-9 lat konieczna obecność rodzica/opiekuna, dla dzieci starszych pełna 

opieka pedagogiczna 24 godziny na dobę umożliwia pozostawienie dziecka na Turnusie bez obecności rodzica. 

 

Rodzice:  

(elementy programu do wyboru); znaczkiem (+) oznaczono program podstawowy; w ramach ceny uczestnictwa.  

 Współudział w wybranych zajęciach dla dzieci (+) 

 Indywidualne ćwiczenia własne z dziećmi (zwłaszcza powtórki ważniejszych elementów programu – 2 x 

10 min. /dziennie) (+) 

 Zabawy ruchowe, tańce w kręgu, ćwiczenia na sprzęcie specjalistycznym, kasety relaksacyjne, ćwiczenia 

qi-gong i „tybetańskie”, żeglowanie rekreacyjne i spływ kajakowy, plażowanie...(+) 

 Rozpoznawanie strategii uczenia się własnego dziecka (+) 

 Wieczorne wspólne rozmowy na tematy wychowawcze (+) 

 Program specjalny: jak skutecznie wypoczywać, w domu i w pracy, i jak kształtować osobowość 

uzdrawiającą. Koszt dodatkowy: 250- zł 

 Mini-warsztaty: jak podejmować lepsze decyzje. Dodatkowy koszt 150,- zł 

 Specjalny program pamięciowy: wykorzystanie Techniki Słów Zastępczych w samodzielnym uczeniu się 

języka obcego. 1000 słów w 1000 minut to Twoje realne możliwości. Dodatkowy koszt 200,- zł 

 „MyWay” – program specjalny (wprowadzenie) dla zainteresowanych samorealizacją i autorozwojem 

(określenie/potwierdzenie wizji/misji własnego życie). Dodatkowy koszt 220,- zł 

 



Materiały pomocnicze:  

 

uczestnicy turnusu otrzymują wszelkie niezbędne materiały pomocnicze, w tym: 

 skrypt,  

 specjalne płyty relaksacyjne 

 Długofalowy Plan Pracy Własnej (dla dzieci i rodziców/opiekunów). Dotyczy to również programów 

dodatkowych dla rodziców. 

 

Prowadzenie:  
 

ECCE HOMO XXI: 

1. Marek Szurawski 

2. Marek Dąbrowski 

3. Filip Dąbrowski 

4. Edyta Marciniak 

5. Kadra towarzysząca ze stosownymi uprawnieniami i umiejętnościami, zwłaszcza w zakresie kontaktów z 

dziećmi i dydaktyki partnerskiej. 

 

Administracja: 

 

1. Elżbieta Szurawska 

 

Obsługa: 

 

1. Sebastian Oleksak 

 

 

Wyróżniki Turnusu: 

 

 radość, przygoda intelektualna dla wszystkich, wykładowcy z misją, spasjonowani tematem, bogactwo przeżyć i 

pozytywnych emocji, zastrzyk energii na cały rok. Stawiamy duże wyzwania i pokazujemy, jak im sprostać.  

 

Przesłanie:  

 

To ile i jakie sukcesy odniesiesz,  zależy tylko od twojej wytrwałości,  pracy i wysiłku.  

Czasem dużego, ale zależy to od ciebie, od nikogo innego. Wynik zależy od ciebie!. 
 

 

 

 
 

6. Tato, mamo! Wszystko pamiętam! 

Program st. II  

 
Teraz skaczemy wysoko. W końcu tylko tak warto…. 

 
Adresat:  
 

- dzieci w wieku 6-14, które były już na Turnusie I st.  

 

 



Program: 

 Doskonalenie poznanych metod z  programu I stopnia,  zwłaszcza znajomości GSP (odtwarzanie na 

czas), Map Myśli, „wiecznego kalendarza” i własnych strategii uczenia się (Indywidualne Wzorce 

Myślenia). 

 Przełożenie na praktykę 7 zasad większej skuteczności uczenia się (w tym zasady Accelarated Learnig). 

  Podstawowe zasady samodzielnej pracy własnej i twórczego przetwarzania informacji.  

 Zasady skutecznej prezentacji i autoprezentacji, na podstawie własnych mini-wykładów i opisu sławnych 

bitew z historii polskiego oręża (w nawiązaniu do liczby wielocyfrowej na koszulce). 

 Praca nad budową pożądanych walorów osobowości i charakteru.  

 Podstawy pracy nad życiowymi celami. 

 Podstawowe zasady i reguły twórczego myślenia w szkole i na co dzień.  

 Zasady mądrego czytania - szybciej i z pełnym zrozumieniem. 

 Wykorzystanie poznanych technik pamięciowych i innych sposobów uczenia się w konkretnych 

zadaniach /przedmiotach szkolnych. Tu między innymi „Wiedza o Ziemi”, „Wielcy Polacy”, zasady 

gramatyki i składni języka polskiego, cytaty z literatury polskiej i uczenie się poezji (tekstów 

dosłownych) – wiersze „Chmura”, „Drzewa”, „Inwokacja”, „Dziaberliada”, „Wyczha” – czyli spór 

Asesora z Rejentem, i in. 

 Wyzwania specjalne (układ okresowy, państwa i stolice świata, poczet królów polskich...). 

 Rysowanie artystyczne? Kredkami? Oczywiście. Ty tez to potrafisz! 

 Nowe Tabele Mistrza. 

 Nowe wyzwania sprawnościowe (odpowiednio do indywidualnych możliwości): na przykład „poziomka” 

z siadu płaskiego, stanie na głowie, jeszcze więcej podciągnięć na drążku, dalsze żonglowanie (z 

„utrudnieniem”) i inne ze starej i nowej „listy guzików”. 

 Wybrane ćwiczenia przygotowujące do udziału w Mistrzostwach Polski w zapamiętywaniu. 

 Praca nad indywidualnymi zdolnościami i talentami dziecka i realizacja indywidualnych oczekiwań i 

potrzeb dziecka, związanych z programem (i nauczaniem), po konsultacji z rodzicem/opiekunem. 

 Możliwość podstawowej nauki jazdy konnej, podstaw tańca towarzyskiego, treningu aikido (po 

dodatkowych ustaleniach), w ramach programu Summer Schools. 

 

Wykładowcy:  

 

 - certyfikowani trenerzy ECCE HOMO XXI 

 

Materiały pomocnicze:  

 

-  pomoce dydaktyczne, 

 - autorskie programy szkoleniowe,  

 - książki,  

 - skrypty,  

 - płyty CD, 

 - płyty DVD. 
 

 
7. Nowoczesne metody uczenia się 

st. II 
Turnus dla absolwentów seminarium  i/lub szkoleń stopnia I 

 

Program: 

 

1. Wątki główne 



            - test sprawdzający: czy na pewno możesz iść dalej? 

- wybrane ćwiczenia/zadania utrwalające i  doskonalące z wykorzystaniem zestawu: „HiMemory! Pięć minut 

dla pamięci!” Marka Szurawskiego oraz zestawów: „Pamięć, Koncentracja, Szybkie czytanie” Akademii 

Umysłu, 

- nowe dziedziny zastosowań technik pamięciowych (w tym główne przedmioty szkolne), 

- specjalny program pobudzający podstawowe rodzaje inteligencji,  

- najpierw przygotuj/rozgrzej mózg; co należy robić przed i po zakończeniu nauki, 

- Accelarated Learning  oraz 7 warunków większej skuteczności uczenia się - uzupełnienie i poszerzenia 

wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne,  

- o jeszcze szybszym uczeniu się języków obcych, 

- zasady uczenia się równoległego, 

- podstawy Organicznej Techniki Studiowania i i Techniki Indeksowania Danych, 

- doskonalenie technik pozwalających sprawnie osiągać stan czujnej relaksacji, niezbędny przy szybkim 

uczeniu się i regeneracji sił,  

- jak skutecznie wypocząć przez 2-3 minuty,  

- jak radzić sobie ze stresem, opanować strach przed ważną, lecz trudną rozmową lub innym wyzwaniem, 

które musisz podjąć, 

- jak zdawać egzaminy, 

- jak ćwiczyć wytrwałość, pomysłowość i odwagę, 

- jak „zapominać”- to, co cię męczy, ogranicza i przeszkadza, 

- pobudzenie intuicji i ćwiczenia dostępu do pamięci podświadomej i „pamięci przyszłości”, 

- powiązanie nowego stylu i sposobu uczenia się z drogą autokreacji i samorozwoju, 

- specjalne ćwiczenia koncentracji, m.in. sztuka obserwacji i doskonalenie sztuki rysunku, 

- pamięć a kreatywność – jak jedno rozwija drugie, 

- jak pracować nad samooceną, 

- techniki pamięciowe w wybranych procesach zarządzania (firmą lub sobą), 

- specjalny program zabaw ruchowych i ćwiczeń relaksacyjnych: doskonalenie  żonglowania, ćwiczeń qi – 

gong, skakanki i zabaw z kijem oraz specjalne ćwiczenia na przyrządach,  

 
Cele:  

 

a) rozwinąć i udoskonalić umiejętności praktyczne, związane z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na seminarium 

I. stopnia,  

b) określić siebie jako człowieka świadomego własnych ról, systemu wartości i celów życiowych,  

c) wyposażyć uczestnika w plan samodzielnych ćwiczeń i pracy własnej (Długofalowy Plan Pracy Własnej II), 

umożliwiających i ułatwiających rozwój pełni własnego potencjału i oryginalności, 
  

 

Efekty:  
 

Dzięki kolejnym umiejętnościom praktycznym uczestnicy turnusu działając z entuzjazmem i bardziej twórczo, 

wchodzą na samodzielną drogę autokreacji, stając się prawdziwymi Ludźmi Przyszłości, świadomymi swojej 

własnej drogi we współczesnym świecie.  

 

 

 

 
 

 

 



                             8. Kreatywni od zaraz          

Podstawy twórczego myślenia 

st. I 
We współczesnym, lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie główne źródło przewagi to 

szybsze uczenie się, wykorzystanie pełni własnego potencjału i oryginalności, twórcze myślenie, entuzjazm, 

siła pracy zespołu, skuteczna komunikacja, etyka zawodowa, jakość osobistego życia i nawiązywanie i 

utrzymywanie wartościowych związków międzyludzkich. 
 

Prowadzenie: 

 

- Marek Szurawski 

 

O turnusie: 

 
 ma charakter warsztatowy i interaktywny, składa się z trzech części: 

 Część pierwszą wypełnia omówienie podstawowych warunków optymalizujących działanie naszej kreatywności oraz 

prezentacja i charakterystyka podstawowych narzędzi kreatywnego myślenia uzupełnionych o najważniejsze techniki 

wspomagające, ze szczególnym podkreśleniem metod indywidualnych. Podstawa programowa: innowacyjne 

nagrania/programy radiowe Marka Szurawskiego „Pięć minut na myślenie”. 

 Część druga to szczegółowy opis etapów twórczego rozwiązywania problemu oraz ilustracja praktyczna na bazie 

myślenia lateralnego i wynalazczego Edwarda de Bono. 

 Część trzecia to samodzielne ćwiczenia i zadania utrwalające w oparciu o Długofalowy Plan Pracy Własnej i konsultacje 

internetowe. Po Turnusie program nastawiony jest szczególnie na indywidualne i samodzielne wykorzystywanie 

wszystkich omawianych metod i technik.  

 

Cele:   
 

przekazanie podstaw wiedzy o myśleniu kreatywnym, prezentacja i charakterystyka najważniejszych technik i metod, 

owocujących  największą liczbą pomysłów oraz  przygotowanie słuchacza do skutecznego wykorzystania nowej wiedzy 

przez wyćwiczenie stosownych umiejętności praktycznych i nawyków myślenia ukierunkowanego na pobudzenie 

potencjału ludzkiej wynalazczości i pomysłowości. . 

 

Program:  

 

 Jak wpadać na twórcze pomysły?  

 Jak pobudzać kreatywność innych?  

 Jak pomaga w tym żonglowanie?   

 Co twórczego można zobaczyć w „szklanej kuli”?  

 Jak działa „prywatna i odwrócona burza mózgów”?  

 Jak, podobnie jak Einstein, Leonardo da Vinci i Sokrates, łamać reguły myślenia, znajdywać twórcze 

związki, zadawać „twórcze” pytania i myśląc alogicznie logicznie coś wynaleźć?  

Jesteś bliższy korzystania z własnego geniuszu twórczego niż  myślisz... 

Oprócz szybszego uczenia się kreatywność to najważniejsze źródło przewagi w dzisiejszym świecie. 

 

Co to jest kreatywność i dlaczego warto ją pobudzać i niej korzystać?: 

 

Warunki stymulujące  optymalne wyniki kreatywnego myślenia: 

 

1.Wykorzystanie pełni własnego potencjału, w szczególności synergię obu półkulową, wyobraźnię i siłę 

skojarzeń. 

2. Praktyczna znajomość głównych technik i metod  kreatywnego myślenia. 

3. Co to jest i jak osiąga się Stan Kreatywnego Myślenia. 

4. Jak  tworzyć środowisko sprzyjające twórczej pracy mózgu.  



 5. Jak tworzyć, organizować i dysponować zasobami optymalizującymi kreatywne myślenie: 

czasem i  energią (fizyczną i psychiczną). 

  

Główne narzędzia kreatywnego myślenia (w myśleniu indywidualnym): 

 

1. Mapy Myśli. 

2. „Superburza” mózgów. 

3. Metoda „układanki”. 

4. „Prywatna” burza mózgów. 

5.  Metoda „20 kroków do...”. 

6.  „Pogromca problemów I i II”. 

 

Najważniejsze techniki wspomagające: 

 

1. Myślenie pojęciami i  obrazami, myślenie niewerbalne poprzez rysunek – „wizualny język równoległy”  - 

wprowadzenie. 

2.  Podświadoma generacja pomysłów („błyskawica inspiracji”): wykorzystanie naturalnych „biorytmów 

myślenia” . 

3. Metoda „solvitur ambulando” Oddech poczwórny. 

4. Myślenie kategoriami wielkości.   

5. Właściwe rozumienie problemu i prawo kontekstu. 

6. Zapamiętywanie snów. 

7. Algorytm ustalania wizji/misji życia i najważniejszych celów. 

8. Rysowanie wrażeń pozawzrokowych (ESP) jako metoda pobudzenia intuicji i kreatywności 

  

Etapy kreatywnego myślenia – omówienie szczegółowe: 

 

 Przygotowanie  - sformułowanie problemu/zadania (Insight). 

 Start (właściwy stan umysłu) i zbieranie danych (Saturation). 

 Polowanie na pomysły i tworzenie zalążków pomysłu (Incubation). 

 Moment olśnienia (Eureka!). 

 Ocena i selekcja pomysłów pod katem ich realizacji (Verification). 

  

Prezentacja specyficznych kierunków twórczego myślenia: 

 

I. Metody Edwarda de Bono: 

 

  A.  myślenie lateralne 

  B.  metoda „zielonego kapelusza”. 

 

II. Przykłady, komentarze, wyjaśnienia i ćwiczenia praktyczne na bazie wybranych zadań wyzwań   

i ciekawostek.  

 

Efekty:  

 

Dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom uczestnicy turnusu poznają i stosują metody pobudzające wyobraźnię i 

siłę skojarzeń, są w stanie dostrzec i wykorzystać etapy twórczego myślenia na co dzień oraz wykorzystać w 

praktyce kilka wybranych metod twórczego rozwiązywania problemów. Dodatkowe ćwiczenia na platformie 

internetowej tworzą dobre przygotowanie do dalszych, również samodzielnych poszukiwań i studiów, 

poszerzających wiedzę o ludzkiej kreatywności.  

 



 Forma:  

 

10-dniowy turnus w miejscu ułatwiającym wysiłek intelektualny, które inspiruje, ułatwia koncentrację i pozwala 

w pełni wypocząć i nabrać energii. 

 

Etap I -  przygotowawczy, przed przyjazdem. Komentarze, zadania, testy i ćwiczenia wstępne z wykorzystaniem 

facebook’a i/lub newslettera dla uczestników turnusu, 

Etap II - turnus; program właściwy, 

Etap III - samodzielna praca  i ćwiczenia w oparciu o Długofalowy Plan Pracy Własnej (21dni), uzupełniony o 

konsultację internetową.  

 

Wyróżniki  programu:  
 

szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated 

Learning. 

 

Koszt:   2360 PLN 

  

Materiały seminaryjne:  
 

 skrypt,  

 Mapy Myśli, 

 arkusze do ćwiczeń,  

 program ćwiczeń na CD,  

 materiały do prac domowych, 

 każdy uczestnik seminarium otrzymuje również program specjalny „Twórcze zarządzanie czasem” (CD). 

 

Zgłoszenia i zapisy: 

 

1. Tel.: +48  511 907 880, również memar15@wp.pl   

2. Tel.: +48  502 234 425, również homo21@wp.pl  

 

 
9. Pamięć – Myślenie - Rozwój 

Program specjalny dla zaawansowanych – zwłaszcza uczestników turnusów 

pamięciowych st. I i II 
 
Cele: 

 

1. Przypomnieć/uporządkować oraz poszerzyć/uaktualnić wiedzę o procesach sprawnego myślenia i 

zapamiętywania na różnych polach aktywności zawodowej (szkolnej) i prywatnej, uwzględniającą ostatnie 

odkrycia współczesnej nauki o mózgu. 

2. Pobudzić cały potencjał intelektualny, zwłaszcza prawej półkuli mózgu. 

3. Wypocząć, pośmiać się i poznać specjalne formy relaksu i redukcji stresu. 

4. Nabyć szereg konkretnych, niekonwencjonalnych umiejętności do wykorzystania od razu w praktyce szkolnej, 

zawodowej i w życiu osobistym, imponując po powrocie sobie i swojemu środowisku. Zdrowy snobizm bardzo 

pomaga w życiu...  

5. Doświadczyć satysfakcji z odkrycia nowych możliwości myślącego i uczącego się mózgu i ich wykorzystania  

w kształceniu i rozwoju własnej osobowości. 

 

mailto:memar15@wp.pl
mailto:homo21@wp.pl


Forma: 

 

 10-dniowy turnus o charakterze seminaryjno-warsztatowym (łącznie 64 godziny), zintegrowane i 

interaktywne, o poniższej strukturze: 

 dzień 1-4: Współczesne metody kształcenia pamięci i główne metody i techniki pracy z informacją. 

Accelarated Learning. Jak zwiększyć szybkość, radość i skuteczność uczenia się. Przypomnienie, 

rozwinięcie i doskonalenie.  

 dzień 5-7: Twórcze Myślenie. Jak odkryć  i wykorzystywać naturalne pokłady geniuszu twórczego, 

 dzień  8-10: Efekt Kennedy’ego. Jak odkryć w sobie entuzjazm, charyzmę i pasję działania. 

 

Specjalny program ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych : 

 

- M.in. ćwiczenia qigong,  

- zabawa ze skakanką,  

- podstawy treningu aikido z kijem,  

- taniec,  

- żonglowanie  

- relaks na macie magnetycznej RMS 2000 i in.  

 

Program ten sprawia, że mimo intensywności zajęć, uczestnicy wyjeżdżają z większą energią  

niż mieli ją w dniu przyjazdu. 

 

Efekty: 

 

Zastrzyk pozytywnej energii od razu, parę światów do odkrycia chwilę potem i szereg konkretnych 

umiejętności do wykorzystania po krótkiej praktyce. A w szczegółach - w trakcie i po Turnusie: 

 będziesz znał „wieczny kalendarz II” pozwalający w kilkanaście sekund określić dzień tygodnia dla 

dowolnej daty z całego tysiąclecia (czego nauczysz się w pół godziny, w dodatku z uśmiechem), 

 nauczysz się sprawnie zapamiętywać sny, dowcipy, nazwiska i twarze, 

 udoskonalisz metodę uczenia się języka obcego w tempie 1000 słów/1000 minut (niecałe 17 

godzin...). Chcemy abyś wyjechał z Turnusu z perfekcyjną znajomością co najmniej 250 słów z 

języka, którego się uczysz, 

 bez stresu i napięć poradzisz sobie z występami publicznymi, na których trzeba mówić „z głowy” 

 zobaczysz, jak zaoszczędzić czas dzięki innemu sposobowi notowania. Udoskonalisz swoje Mapy 

Myśli,  

 opanujesz błyskawicznie pamięciową metodę wiązania  krawata - węzeł Windsorski i American style 

– i przez chwilę zamienisz się w magika, 

 dzięki synergii lewej i prawej półkuli mózgu zobaczysz na czym polega metoda podejmowania 

lepszych decyzji i jak pomaga przy tym precyzyjna znajomość mowy i sygnałów własnego ciała 

(Focucing), 

 pobudzisz wyobraźnię  i wzmocnisz siłę skojarzeń, przydatną nie tylko w twórczym myśleniu, 

 zaczniesz wykorzystywać metody „superburzy mózgów” i „myślenia lateralnego” pozwalające na 

szybkie znajdywanie twórczych pomysłów i rozwiązań, 

 poznasz inne zasady indywidualnych i zespołowych metod twórczego rozwiązywania problemów 

(szczególnie tzw. myślenia projektującego), 

 udoskonalisz  spinacz ( albo .....),  

 dokonasz, być może pierwszy raz w życiu, odczytu intuicyjnego, dzięki pobudzonej intuicji obstawisz 

właściwy „porządek” na wyścigach konnych  i sprawdzisz, na czym polega rysowanie „wrażeń 

pozawzrokowych” (Extra Sensory Perception), poznasz sposób dochodzenia do twórczych rozwiązań 

przez „rysowanie myśli” (metoda Betty Edwards), 

 odkryjesz swoje największe bogactwo determinujące skuteczny rozwój osobowości, dowiesz się jak 

wzmocnić siłę logicznego myślenia przez unikanie mało znanego, a najczęściej spotykanego błędu, 



 
 odkryjesz prawo „bezbłędnego myślenia”, stając się prawdziwym „pogromcą problemów”, 

niezależnie od ich skomplikowania czy wielkości, 

 utwierdzisz się w swojej życiowej misji i życiowych celach, 

 dowiesz się jak odkrywać i podtrzymywać entuzjazm w sobie i w innych, 

 umożliwisz i ułatwisz sobie i innym pracę nad podniesieniem własnej samooceny, 

 udoskonalisz sztukę żonglowania, 

 udoskonalisz uspokajające ćwiczenia qigong , „rytuały tybetańskie”, specjalne formy relaksu i 

obniżania reakcji stresowych oraz odprężające ćwiczenia ze skakanką i kijem (z podstaw treningu 

aikido), 

 hasło: radość, zdrowie, rozum i uroda przestanie być dla ciebie obce.... 

 

 
10.Turnus  z wątkiem trenerskim „Teach how to learn”. Część kilkuetapowego 

cyklu szkolenia dla nauczycieli, trenerów i wychowawców.  
(więcej: www.eccehomo21.pl  / szkolenia otwarte ) 

 

 Program podstawowy st. I poszerzony o wątek metodyczny z możliwością praktyki (samodzielne zajęcia 

z wybranych tematów).  

 Obserwacja, wnioski i komentarze do codziennych zajęć.  

 Nowe scenariusze lekcji (aby uczniom nie chciało się wracać do domu...). 

 Bezpośrednie rozmowy i konsultacje z trenerami na miejscu.  

 Przygotowanie do samodzielnych ćwiczeń własnych i sprawdzianu wewnętrznego.  

 Wybrane elementy programu st. II.  

 Zasady założenia i prowadzenia „Szkolnych Klubów MemoryLab”, realizacji programu 200 x 4' i 

Accelerated Learning w 2 godziny. 

 Diagnozowanie dysfunkcji pamięci u młodych uczniów i co z tym robić (wprowadzenie). 

 Dodatkowe materiały. 

 Wyzwania specjalne. 

 

Koszt:  
 

2850,- zł. + 23% VAT (możliwość rozłożenia na raty). 

 

 
11. Optymalna Kondycja Psychofizyczna 

Jak zwalczać stres i zarządzać energią życiową. 
Program specjalny na turnusach:  

„Wakacyjna Szkoła Treningu Pamięci, Twórczego Myślenia i Rozwoju” 

 

Cele są najważniejsze. Zaraz potem ćwiczenie, aby nabyć umiejętności, potrzebnych do ich realizacji. Jednak 

gdy nie masz energii  lub jesteś w słabej kondycji psychofizycznej, niewiele uda ci się osiągnąć, nawet jeśli 

dużo wiesz i wiele potrafisz,   

  

Prowadzenie:  
 

Marek Szurawski 

 



  Program: 

 

1. Wprowadzenie. Główna oś programu: żeby zachować wysoki poziom energii, trzeba dbać o wpływy i 

ograniczać wydatki. Słusznie. Ale jak? 

2. Obecność. Zasada maratończyka. 

3. Oddychanie. Zasada ciężarowca. 

4. Relaks. Zasada kota. 

5. Oparcie. W sobie i w innych. 

6. Odreagowanie. Zasada śluzy. 

7. Odpuszczanie. Perfekcjoniści mają przechlapane... 

8. Dieta. Jesteś tym, co jesz. 

9. Troska o siebie. Podstawy autorozwoju.  

10. Oznaki przeciążenia. 

11. Programy wspomagające. Jak cofnąć „zużycie” organizmu co najmniej o 50%. 

12. Wypalenie zawodowe. 

13. Koło czasu. 

14. Koło życia. 

16. Zakończenie. Damy radę! Orzeł może... 

 

Cele:  
 

   Chcemy odsłonić sekrety skutecznego zwalczania stresu i maksymalnej dbałości o własną odporność i 

kondycję psychofizyczną, z elementami kształtowania osobowości uzdrawiającej. Prezentacja dziesięciu kroków 

do świadomego i radosnego życia. 

 

Efekty:  
 

   Lepsze poznanie siebie i swojego organizmu, lepsze zdrowie i kondycja psychofizyczna, większy optymizm i 

gotowość do działania. 

 

Forma:  
 

   Zajęcia warsztatowe w wymiarze 30 godzin w połączeniu z pracą własną. 

 

Wyróżniki programu:  
 

   Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody 

Accelerated Learning. Specjalny program ruchowo-kondycyjny i relaksacyjny w połączeniu z dietą „Zone” 

doktora Searsa. 

 

Materiały seminaryjne:  
 

   Sskrypt i płyta CD dla każdego uczestnika. 

 

Koszt:  

 

2.490,- PLN + 23% VAT ( możliwość płatności w ratach). 

 

 

 

 



                                                         
 

12. Turnus dla zaawansowanych, w programie Summer Schools. 

 
Program: 

 

    Tegoroczna edycja Summer Schools -  programu specjalnego dla zaawansowanych o zwiększonym poziomie 

trudności i rygoru  - ma na celu opanowanie podstaw takich umiejętności jak:  

 jazda konna,  

 aikido i sztuka samoobrony (podstawy),  

 taniec towarzyski/nowoczesny,  

 zasady survivalu, w połączeniu z ćwiczeniami orientacji i marszobiegiem w trudnym terenie, nocnym 

spływem kajakowym po Bystrzycy, nocnym samodzielnym biwakiem w nieznanym terenie i specjalnym 

treningiem zręcznościowo-siłowym,   

 podstawy budowania charakteru i kształtowanie osobowości 

 wyzwania specjalne (fizyczne i intelektualne) o ponadprzeciętnym stopniu trudności.. 

 

Zakwaterowanie:  

 

Pierwsze 10 dni turnusu w domkach letniskowych, pozostałe 4-7 w namiotach, w pobliżu miejsca wypoczynku.  

 

Wyżywienie:  
 

Na miejscu, jak na turnusie. 

 

Koszt:  
 

Do ustalenia, uzależniony od liczby chętnych.    

 

13. Dlaczego warto, żebyś przyjechał(a)? 

    Hej, Kolego/Koleżanko! Jeśli należysz do grupy młodszych potencjalnych uczestników turnusu (chociaż ta 

informacja przyda się wszystkim), pozwalam sobie na napisanie bardziej osobistego listu, wyjaśniającego bliżej 

co i jak robimy na tych spotkaniach oraz dlaczego i po co. Bardzo zależy mi na tym, abyś sam podjął decyzję o 

ewentualnym przyjeździe, a nie tylko skutkiem mniej lub bardziej odczuwalnej namowy lub nacisków. Tak więc 

jeśli masz poczucie, że warto zainteresować się bliżej tematem, czytaj uważnie: 

 

Turnus 
Wakacyjnej Szkoły Treningu Pamięci, Twórczego Myślenia i Rozwoju 

New Mind Master. 

 Lepsze myślenie. Lepsza pamięć. Lepsze życie. 

Nie obchodzi nas, skąd pochodzisz, ani kim jesteś, ale dokąd zmierzasz i kim MOŻESZ być. 

       Przede wszystkim pamiętaj, że Turnus to nie szkoła, w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Owszem, jest 

dużo, nawet bardzo dużo zajęć i wiedzy do wchłonięcia, ale dzieje się to w nietypowy sposób - urozmaicony, w 

wielu wątkach, ekscytujący, powiązany z nośnymi wyzwaniami, uśmiechem i radością. To właściwie wielka i 

prawdziwa przygoda dla ciała, ducha, i umysłu. Pokazujemy tu bowiem jak człowiek może i powinien się uczyć 

i myśleć – nie tylko o wiele szybciej i skuteczniej, ale i z prawdziwą przyjemnością. Chodzi o dwie rzeczy.  



To coś, co nazywa się dziś w świecie Accelarated Learning (1) – po angielsku: „szybkie uczenie 

się” lub uczenie się przez kreację  - wykorzystujące w zabawie z umysłem i wyobraźnią wszystko, co masz - 

czym dysponujesz, co możesz w sobie znaleźć i co możesz pobudzić.. Prawdziwa frajda! I prawdziwe, nowe 

światy do odkrycia, związane z największym skarbem, jaki masz – własnym mózgiem. Bardzo potrzebnym i 

Tobie, i mnie i światu. A na tym polu stać nas na prawdziwe „cuda”. Wierz, nie wierz – ale na przykład program 

przyrody (V klasa szkoła podstawowa) na tym turnusie opanujesz w kilkanaście godzin… Podobnie historię. Z 

całego roku, nie mówiąc o układzie okresowym w 4 godziny, wszystkich państwach i stolicach świata w tym 

samym czasie i innych podobnych wyzwaniach (jeśli będzie to dla Ciebie ważne i potrzebne). Jest to uczenie się 

kreatywne i stowarzyszony wątek programowy. (2) - program InspiroLab - podstawy twórczego myślenia, 

omawiane na przykładzie metod indywidualnych i zespołowych, naśladując takich geniuszy jak Einstein, 

Jefferson, Platon, Leonardo da Vinci i wielu innych. Wszystko po to, abyś na polu wykorzystywania uczącego 

się i myślącego mózgu był nie do pokonania. 

    A co, jak już będziesz wiedział jak uczyć się jak burza, rozwiązywać twórczo problemy i podchodzić 

kreatywnie do życie, siebie i ludzi? Lepszy sposób wykorzystywania mózgu w tych obszarach powinien pokazać 

Ci (zwłaszcza, jeśli zbliżasz się do progu dorosłości), jak wygląda Twoja ścieżka autorozwoju, chyba najbardziej 

pasjonująca rzecz na świecie. Czyli jak świadomie pobudzić pełnię potencjału i inteligencji, i odkrywać siłę 

własnej oryginalności, aby wykorzystywać ją potem w praktyce – co sprowadza się przede wszystkim do 

określenia misji/wizji własnego życia, swoich prawdziwych ról, celów i przeznaczenia. Swojej DROGI. Bez 

narzucania czegokolwiek, w rozmowie ze sobą, kiedy przeżyjesz dzień samotności – wyzwanie naprawdę dla 

najlepszych, czego zapewne jeszcze nigdy nie robiłeś (efektami którego nie musisz się nikomu chwalić ale do 

których musisz dojść sam). Co pozwoli Ci budować swoje życie na miarę dzieła sztuki – jeśli będziesz tego 

chciał. A masz wszystko, co trzeba, żeby temu zadaniu sprostać. Lepsze myślenie. Lepsza pamięć. Lepsze 

życie... 

     Oprócz naprawdę ciekawej wiedzy o własnym intelekcie i sobie samym, na turnusie możesz też oczekiwać 

dużo humoru i zabawy. Spodziewaj się również ruchu! Każda przerwa wypełniona jest – chociaż 

nieobowiązkowo, ale bardzo do tego namawiamy –zabawą ruchowo-zręcznościową, na przykład: 

 żonglujemy,  
 ćwiczymy z kijem (podstawy treningu aikido),  
 tańczymy,  
 świetnie wychodzą zabawy ze skakanką,  
 jest też Gimnazjon ze specjalnym sprzętem do ćwiczeń siłowych, 
  program kalisteniki dla początkujących  i zaawansowanych,  
 przynajmniej jeden dzień żeglowania rekreacyjnego.  
 Będzie też oryginalny tor przeszkód,  
 jeśli będziesz chciał - prześpisz noc w domku na drzewie,  
 posiedzisz na krzesełku świętego Antoniego  (na wysokim drzewie),  
 nauczysz się strzelać z łuku,  
 przewidziany jest kilkugodzinny spływ kajakowy Bystrzycą (z programem „Życie rzeki”),  

     Ba! – możesz podjąć także specjalne wyzwania w rodzaju: 

 jak wytrzymać bez jedzenia, co najmniej pół dnia,  
 przetrwać jeden dzień bez elektryczności (poznając przy okazji jej sekrety),  
 milczeć cały dzień lub  
 przejść nocą, samemu, specjalną trasę po lesie (z opisem szlaku tylko w głowie),  
 nauczyć się w pół godziny alfabetu migowego albo alfabetu Morse’a, 
 porozumiewać się „szyfrem szkatułkowym”…  

      Za co dostaniesz guzik w czasie specjalnej ceremonii, ale takiego guzika nie będzie miał nikt inny na świecie 

(lista poniżej)... Bo pokonałeś sam siebie.  O szeregu innych niespodzianek powiemy już po przyjeździe. 

 

 



 

                                              Guziki (st.I) 

 

Pokonaj siebie. I niech cieszą się z tego i inni.  

Nagroda specjalna za wyzwania z wysokiej półki. 

 

 Skakanka – cały układ (pajacyk, narciarz, krzyżaczek, matador, can-can)  

 Skakanka – „misiu, misiu....! – podwójne ćwiczenie w parach) 

 Żonglowanie -  2 i 3 piłeczki - min. 5 kółek 

 Milczenie przez pół dnia (lub dłużej) 

 Głód przez pół dnia (lub dłużej) 

 Samotność przez 4 godziny lub dłużej (zależnie od wieku) 

 Próba strachu – przejście nocą samemu przez las specjalną trasą  

 Test sprawnościowy AWF (ocena minimum bardzo dobra) 

 Preselekcja (test dla kandydatów do oddziałów specjalnych) – minimum 175 powtórzeń 

 Popis tancerzy marokańskich  (ze świeczką) 

 Podniesienie pudełka zębami z półszpagatu 

  Zapałki ( ćwiczenie koncentracji) – uniesienie i położenie pięciu zapałek w palcach obu dłoni  

 Kijek – całe kata, w tempie, poprawnie i harmonijnie. 

 Kijek -  przeskok „góralski” – 5 razy w przód i w tył (chłopcy - 4 razy dla dziewczynek) 

 „Kamyczki” – 2 razy po 5 złapań (można dwa skusić) 

 „Poziomka” – na krzesłach lub na ziemi 

 Węzły „makramowe”/żeglarskie - wybrane 

 Wiersze „Dziaberliada/Puchacz i Kicia” – interpretacja/ aktorska 

 Rozpoznanie głosów ptaków (wybranych) 

 Zapamiętanie i odtworzenie najważniejszych treści z plansz edukacyjnych. 

 Za „całokształt” – wzorowa postawa i nastawienie na Obozie, zachowanie zgodne z regulaminem  

 Pamięć: zakładki obrazkowe/karteczki w 15 sekund  

 wieczny kalendarz w  8 sek.  

 od III- ciej klasy ocena z testu końcowego na 5 

  jedna sztuka pamięciowa w występie publicznym  

 odtworzenie zadanej liczby wielocyfrowej   

 specjalny guzik „podwójny” za odtworzenie wszystkich cyfr wstecz 

  GSP w 2.5 minuty 

 Prezentacja mini-wykładu 

 Układ okresowy, na pamięć 

 Państwa i stolice Afryki, z pamięci 

 Państwa i stolice Azji, z pamięci 

 Państwa i stolice Ameryku Płd. Z pamięci 

 Stany USA i ich stolice, zlokalizowanie na mapie (z pamięci)  poszczególnych stanów 

 Poczet władców polskich, z pamięci 

 Zjedzenie zupy widelcem (całej) – to wymyślili sami uczestnicy... 

 Zaliczenie „krzesełka św. Antoniego” 

 Życie i dzieło Sokratesa (test). 

 Cytaty Turnusowe (10), z pamięci 

     Począwszy od lata 2009 mamy również w programie elementy Sumer Schools – wyzwania dla zaawansowanych, a więc 

jazda konna (rekreacyjna, dla początkujących lub zaawansowanych), podstawy treningu aikido, z nauką na miejscu, taniec 

towarzyski z elementami tańca nowoczesnego, podstawy survivalu ze specjalnymi wyzwaniami, m.in. kilkugodzinny 

wspomniany już spływ kajakowy Bystrzycą (ale z utrudnieniem, bo w nocy) - szczegóły do uzgodnienia przed lub w 

trakcie turnusu (wtedy twój pobyt przedłuży się o 4-7 dni, z mieszkaniem pod namiotem oczywiście...). Ten program 

realizujemy w zależności od liczby chętnych i po wcześniejszych zapisach. Oczywiście także wypoczniesz, bo to wakacje 

przecież, a to głównie dzięki specjalnym ćwiczeniom relaksacyjnym i odprężającym.  



Wejdziesz więc do „Laboratorium snów i marzeń” (trzeba je mieć!), kładąc się na macie RMS 

2000 i na hamaku (na Turnusach działa „Otwarte Stowarzyszenie Miłośników Foteli Bujanych, Hamaka, i 

Baniek Mydlanych”), pójdziesz na spacer ekologiczny, na którym poznasz specyficzny język obcy – język 

Natury, a więc co „mówią” drzewa, ptaki, wiatr, mgła, chmury, Słońce, gwiazdy i deszcz (jeśli w ogóle 

spadnie….). Spędzisz też wieczór przy lampie naftowej, słuchając opowieści Indian Północnej Ameryki, na 

Turnusie działa też „Klub Skaczącej Myszy”. Śpisz w prostych, lecz schludnych pomieszczeniach z atmosferą 

Agro- i Eko-wczasów z ubiegłego wieku, w pokojach 4-5-osobowych (nie oczekuj tu luksusu w tradycyjnym 

tego słowa znaczeniu - pamiętaj), nie męcząc się telewizorem, za to ze wspierającym byciem ze sobą. i 

jaśminem, ogrodem, lasem i ptakami za oknem. Z doświadczenia wiemy, że mimo napiętego programu (szczerze 

mówiąc jesteśmy zajęci od 8-mej rano do 10-tej wieczorem) wyjedziesz z Turnusu z większą energią niż nań 

przyjechałeś. Dodajmy do tego bardzo dobrą kuchnię: obiady (sprawdzony od lat catering zewnętrzny) smaczne, 

domowe jedzenie; śniadania i kolacje serwowane na miejscu (uwzględniamy indywidualne preferencje 

żywieniowe). 

 Co oprócz tego? Jak chodzi o sam program – opanujesz jeszcze dwa kalendarze na pamięć w pół 

godziny, w tyle samo czasu wyłuskasz i zapamiętasz to, co najważniejsze z dowolnej książki, poznasz metodę, 

jak uczyć się obcego języka w tempie 1000 słów w 1000 minut, nauczysz się, jak zapamiętywać dowolne 

informacje liczbowe, złapiesz podstawy rysunku artystycznego, zobaczysz, na czym polega gra na kościach i 

łyżkach … A dlaczego w dodatku nie miałbyś przygotować się do udziału w Mistrzostwach Świata (lub 

przynajmniej Polski) w Zapamiętywaniu, co?  Na Turnusie spotkasz również wyśmienitych ludzi, także Twoich 

rówieśników, fajnych, bo nie tylko zainteresowanych tematem, ale i takich, którzy czegoś chcą, o coś im w życiu 

chodzi. I trenerów, doświadczonych i spasjonowanych przekazem całej wspomnianej wyżej wiedzy, rosnących 

razem z Tobą. To właśnie dzięki nim wszystkim mamy w trakcie Turnusu tak znakomitą atmosferę i nastrój. 

Przyjaźnie zawarte na Turnusie trwają potem bardzo długo. Wieczorami wypoczywamy dodatkowo na „mesach 

wieczornych” (przy kominku lub ognisku), kiedy całkowicie odrywamy się od programu dnia, jest miło i bardzo 

towarzysko, ze specjalnym programem każdego dnia tworzonym przez samych uczestników. Słowem, każdy 

Turnus to nośne wyzwania dla ciała i umysłu - pokazujemy jak sobie z nimi dać radę i jaką satysfakcję przynosi, 

kiedy „skoczysz o wiele wyżej niż myślałeś, że możesz”.  

    Spodziewane efekty? Po Turnusie poradzisz sobie z dowolnym problemem pamięciowym – teraz i w 

przyszłości. Po co? Żebyś nie był, koleżko/koleżanko dobry w klasie, w szkole, na studiach czy w pracy – to nas 

nie interesuje. Masz być najlepszy w Europie! Wracasz i błyszczysz! Jesteś GOŚĆ. Mało kto Ci podskoczy. Masz 

mniej roboty, więcej osiągnięć i uznania, lepsze oceny, i wyniki więcej możliwości i więcej czasu na inne fajne 

rzeczy, i wypoczynek i zabawę. Wzmocnisz się „w sobie”, ale przede wszystkim poznasz uniwersalne narzędzia 

skutecznej pracy umysłowej – bezcenna rzecz na całe życie – na lata studiów, a później pracy zawodowej. 

Będziesz umiał coś niezwykłego, co niewielu ludzi w tym kraju potrafi. Źle mówię – na świecie, bo ludzi, którzy 

potrafią skutecznie wykorzystywać mózg w trakcie uczenia się i skutecznego myślenia jest zaledwie 1% (jak 

wynika z ostatnich badań Instytutu Buzana w Londynie)… 

A czy są jakieś minusy, zapytasz? Czy wszystko „idzie z górki”? Jest tylko tak pięknie?  

   

  Żeby zrealizować cały program, żebyś wyjechał z żalem, że to już koniec, poczuł „smak zwycięstwa” – tak, 

musisz wykazać się dobrą wolą, samodyscypliną, wewnętrzną kulturą, zachowaniem ładu wokół siebie, 

umiejętnością współżycia z grupą, wytrwałością w ćwiczeniach i uśmiechem w trudnych chwilach. Nie jest to 

Zabawa dla każdego! Bardzo rzadko, ale zdarza się, że przyjeżdżają do nas ludzie, którzy do takiego traktowania 

siebie i swojej roli w świecie jeszcze nie przywykli lub nie dorośli, przyjeżdżają „na siłę”. Wtedy uczciwie 

mówię – wpadnij do nas za rok.. Ale jestem pewien, że dasz sobie radę ze wszystkim. W końcu inaczej bym tego 

listu nie pisał, Mistrzu….  

Jeszcze raz więc bardzo, bardzo zapraszam. Pozdrawiam serdecznie.  

Q.B.F.F.F.S. 

Marek Szurawski i trenerzy Ecce Homo XXI 

Nie obchodzi nas, skąd pochodzisz, ani kim jesteś, ale dokąd zmierzasz i kim MOŻESZ być. 



 

Tegoroczne nowości programowe 

wprowadzane sukcesywnie na wybranych Turnusach 

  

Kilkugodzinna wyprawa kajakowa nurtem Bystrzycy, z wątkiem: „Jak żyje rzeka” (latem) 

Wracamy do historii. Co wiesz o polskich hetmanach? 

Co słychać w ”chemicznej szopie”? Wciągające eksperymenty chemiczne dla każdego 

Podstawy myślenia matematycznego. Aby ułatwić życie... 

Podstawy rysunku kredkami. 

Jedyny w Polsce autorski sprawdzian kondycji psychofizycznej „Zwiadowcy” (bieg im. Jana Karskiego), oparty 

o specjalny program szkoleń dla oddziałów rozpoznania w WP, połączony z wyzwaniami pamięciowymi. 

Podstawy emisji głosu i warsztaty dziennikarskie. Dla chętnych 

Tabliczka mnożenia w tydzień. Raz na zawsze i na wesoło, 

Klub Skaczącej Myszy. 

Pokazy i zawody lotnicze samolotów z papieru. 

Gry i zabawy naszego dzieciństwa. 

Co tu istnieje i żyje? Zaprzyjaźnisz się z cirrusem,  żabą, dzięciołem, jałowcem i jastrzębcem kosmaczkiem, 

mrówką, ślimakiem i biedronką, zaczynając rozumieć mowę Natury...... 

 „Dumy polskie”. Wkład Polaków w rozwój cywilizacji i kultury świata.  

 

Możesz też do nas pisać i dzwonić o każdej porze: memar15@wp.pl ; tel.: +48 511 907 880 

                                                                                  homo21@wp.pl  ; tel.:  +48 502 234 425  
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Przyjazd  

 

Hamaki marzeń 

wśród głodnej zdeptania zieleni 

Drzewa pieszczone wiatrem, w radosnym 

pochyleniu 

ku lekko zmęczonym walizkom 

A z nieba 

łańcuchy skojarzeń 

dreszczami po plecach 

wpadają w otwarte okna wyobraźni. 

Chciałbyś latać, fruwać? Czujesz, że możesz? 

Cóż, obiecane! 

Dasz radę! 

Witamy! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                          ECCE HOMO XXI ; „Wakacyjna Szkoła Treningu Pamięci” 

                                                                   20-516 Lublin ul. Rosy 3;  
                                                    tel./fax:+48 81 503 28 45 ; mobile:+48 502 234 425 

                                                           e-mail: homo21@wp.pl ;  www.eccehomo21.pl                                                                                                                                                                                             

 

             KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU – zima/lato 2020 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
1. Forma wypoczynku –  „Wakacyjna Szkoła Treningu Pamięci dla Każdego” 1) 

 
 „Tato, Mamo! Wszystko pamiętam!”.St. I 
 „Tato, mamo! Wszystko pamiętam!”. St.II 
 „HiMemory. Ucz się i baw!”. Nowoczesne techniki uczenia się, stopień I. 
 „HiMemory. Ucz się i baw!”. Nowoczesne techniki uczenia się, stopień II. 
 Nowoczesne techniki uczenia się. St. I 
 Nowoczesne techniki uczenia się. St. II 
 Program „1000 słów w 1000 minut” (nauka języków obcych) 

Pobudzanie i rozwijanie pamięci lingwistycznej. 
 Kreatywni od zaraz. Podstawy twórczego myślenia. St. I 
 Kreatywni od zaraz. Podstawy twórczego myślenia. St. II 
 Optymalna Kondycja Psychofizyczna. Jak zarządzać stresem i własną energią. 
 „Teach how to learn”. Turnus z wątkiem trenerskim dla nauczycieli, wychowawców i 

trenerów.  
 Pamięć – Myślenie – Rozwój, program specjalny dla zaawansowanych.  
 Turnus dla zaawansowanych, z elementami sprawnościowymi programu Summer 

Schools. 
 

 
2. 

 

Termin wypoczynku2) 

  07.07.2020-16.07.2020 - Turnus I          
  17.07.2020-26.07.2020  - Turnus II 
  27.07.2020-05.08.2020  -  Turnus III 

  06.08.2020-15.08.2020  - Turnus IV 
  16.08.2020-25.08.2020  - Turnus V 
  26.08.2020-30.08.2020  - Turnus VI (turnus 5-dniowy; koszt: 1150zł) 

   

3. Adres wypoczynku : 

ECCE HOMO XXI ul. Rosy 3; 20-516 Lublin (domki letniskowe: „U Elizy” i „U Sławy” 

 

Lublin, ……………………                                                                                                  ……………………………………….. 
(miejscowość, data) (podpis  organizatora wypoczynku) 
 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 
(wypełnić w przypadku tak dziecka, jak i  osoby dorosłej)  

1. Imię (imiona) i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………..................... 

2.  Data  urodzenia: …………………………………………… 

3.  Nr  PESEL: ………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Adres e-mail do kontaktu:……………………………………………………………………………………………………………… 

    

             

 

mailto:homo21@wp.pl


(wypełnić tylko w przypadku dziecka) 

6. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów oraz numery telefonu: 

Imię  i  nazwisko: ……………………………………………………….  ……………Nr  telefonu: 

……………………………………… 

Imię  i  nazwisko: ……………………………………………………………………. Nr  telefonu:  

……………………………………… 

7. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów podczas turnusu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Warunki powrotu dziecka do domu3):: 

- Oświadczam że dziecko będzie odbierane przez rodziców/opiekunów wskazanych w pkt. 6 - TAK/NIE3) 

- wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka z turnusu – TAK/NIE3) 

- Upoważniam do odbioru dziecka przez wskazaną osobę3): 

 

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z turnusu  do domu pod opieką 

wymienionych osób: 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Nr telefonu Seria i nr dowodu osobistego 

1.    

2.    

3.    

 

 

1) Prosimy o zaznaczenie wybranej grupy („x”) 
2) Prosimy o podkreślenie wybranego terminu 
3) Prosimy o wybór tak lub nie. W przypadku odbioru dzieci przez osoby trzecie prosimy o wypełnienie upoważnienia 

 

9. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w  szczególności  o  potrzebach wynikających z 
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. alergie, choroby, leki stale 
przyjmowane, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.) 
...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

11. Informacje o szczepieniach ochronnych (proszę podać rok): 

 

tężec błonica dur inne 

    

 

Uwagi 

dodatkowe:……………………………………………………………………………………………………………………. 



 

12. Zgody i oświadczenia: 
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka zawartych w karcie kwalifikacyjnej w celu i zakresie 
niezbędnym do realizacji wypoczynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2135, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* 
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka na potrzeby niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).* 
-Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o propozycjach firmy ECCE HOMO XXI  na wskazany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm. oraz rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
-Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć z wizerunkiem moim/ mojego dziecka wykonanych w trakcie uczestnictwa w turnusie w 
celu zamieszczenia ich na stronie www.eccehomo21.pl , w materiałach reklamowych oraz na profilu Facebook ECCE HOMO XXI oraz w 
prasie lokalnej, publikacjach, materiałach informacyjnych dotyczących działalności ECCE HOMO XXI zgodnie z ustawą o prawie 
autorskim z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).* 
-Wyrażam zgodę na udzielenie mi/ mojemu dziecku pierwszej pomocy oraz zawiadomienie służb ratunkowych w sytuacji zagrażającej 
zdrowiu lub życiu mojemu/ dziecka.* 
-Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej w przypadku szkody wyrządzonej przez(e) mnie/moje dziecko.* 
-Oświadczam, że zapoznała/em się / oraz dziecko z regulaminem organizowanych turnusów oraz warunkami uczestnictwa, 
przyjmuję je do wiadomości i akceptuję ich treść.* 
-Oświadczam że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (klauzula dostępna na stronie: 
www.eccehomo21.pl wraz z regulaminem, programem turnusu oraz informacjami organizacyjnymi). 

 

-Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe oraz stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o 
dziecku które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki dziecku podczas organizowanego wypoczynku.* 

 

......................................... ...................................................................................................... 

(data) (podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
*    Niepotrzebne skreślić 

 
 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO 
UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

Postanawia się: 

 zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

 odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu: 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

Lublin, …………………… ……………………………………….. 
(miejscowość, data) (podpis  organizatora wypoczynku) 

 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU 
WYPOCZYNKU 
Uczestnik przebywał: 

ul. Rosy 3; 20-516 Lublin 
(adres miejsca wypoczynku) 

 

od dnia (dzień, miesiąc, rok) .............................. do dnia (dzień, miesiąc, rok): .............................. 

 

Lublin, ……………………                                                                                                                ……………………………………….. 
(miejscowość, data) (podpis  organizatora wypoczynku) 

http://www.eccehomo21.pl/
http://www.eccehomo21.pl/


 

 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA 
WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 
...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

Lublin, ……………………                                                                                                                ………………………………………. 
(miejscowość, data) (podpis  organizatora wypoczynku) 

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU 
...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 

.........................................    .................................................................... 

(miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wakacyjna Szkoła Treningu Pamięci, Twórczego Myślenia i Rozwoju 
Zima/Lato 2020 

 

Nie zapraszamy uczestników; zapraszamy przyjaciół, 

z którymi rośniemy razem. 

 

Data....................... 

 

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................... 

Wiek: .................... Data urodzin................................… PESEL………………………. 

Adres: ....................................................................................................................................... 

Telefon: ........................................ 

Adres/telefon najbliższej rodziny: ........................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Moje dotychczasowe kłopoty pamięciowe: .............................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

Czy miałem(am) wcześniej do czynienia z technikami kształcenia pamięci? Jak to  

wyglądało? ................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

Jak ogólnie opisałbym(łabym) siebie? ...................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Jak opisaliby mnie znajomi/przyjaciele?.................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

Jakie są moje mocne/słabe strony? ........................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Ulubione przedmioty w szkole/na studiach i dlaczego: ...................................................... . 

.................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

Moje hobby i zainteresowania: ................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

Co uważam za swój dotychczasowy największy sukces? 

………………............................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

Czego spodziewam się po Turnusie? .............................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

Na jakie pytania chciałbyś(łabyś) znać odpowiedź  przed Turnusem? 

………………………………………………………………………......................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Wypełniony kwestionariusz  wyślij pod homo21@wp.pl  

 

KAŻDY Z NAS MA WYSTARCZAJĄCO DUŻO MOŻLIWOŚCI, ABY OSIĄGNĄĆ DOWOLNIE 

WYBRANY CEL; CZEGO NAM POTRZEBA, TO JEDYNIE PRECYZJI W JEGO USTALENIU, 

WIEDZY, ĆWICZEŃ  ENERGII I ODROBINY INTUICJI I  ENTUZJAZMU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



New Mind Master.  
Lepsza pamięć. Lepsze myślenie. Lepsze życie. 

Zapraszamy do sklepu internetowego z bogatą ofertą płyt CD, DVD, filmów i opracowań autorstwa Marka 

Szurawskiego, poświęconych treningowi pamięci, twórczego myślenia i autorozwojowi. Zwłaszcza zestaw 

„HiMemory.Pięc minut dla pamięci”.  

Polecamy również specjalne kursy internetowe „Perfect Pupil” i „Perfect Student”, dla dzieci 

i młodzieży, szkolenia i seminaria otwarte i zamknięte z przedmiotowej tematyki, wykłady i kursy dla 

nauczycieli i trenerów, kursy dla maturzystów oraz specjalne programy  szkoleniowe w ramach Akademii pod 

Żaglami, na Karaibach, wodach Chorwacji i innych ciekawych akwenach świata. 

 Szczegóły: Tel.: +48  511 907 880, również memar15@wp.pl   
 

 

 

 

 
Marek Szurawski - tłumacz, żeglarz - marynista, dziennikarz i szkoleniowiec, ekspert w zakresie rozwoju osobowości i 

nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia. Autor licznych tłumaczeń, 

opracowań, programów radiowych i telewizyjnych (w tym programu (HiMemory! Pięć minut dla pamięci”), i trzech 

bestsellerowych książek „Pamięć. Trening interaktywny”,  „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski” i „Pamięć na całe 

życie. Trening arcymistrzowski”. Wychował mistrza świata w zapamiętywaniu Jędrzeja Cytawę. Twórca programów 

szkoleniowych „Pamięć dla sukcesu” dla firm, instytucji i szkół wyższych, programu „Perfect Pupil, Perfect Student” dla 

kręgu ludzi uczących się, programu dla dzieci pod nazwą „Tato, Mamo! Wszystko pamiętam!” i Domowa Akademia 

Rodzinna oraz specjalnego programu dla maturzystów „AL-boratorium maturalne”. Autor innowacyjnych programów 

radiowych „HiMemory. Pięć minut dla pamięci”. Członek Rady Programowej Instytutu Nowoczesnej Edukacji. Trener i 

metodyk współpracujący stale z Akademią Nauki w Warszawie i Fundacją „Edukacja na nowo”. Certyfikowany trener 

programu Butterfly Universe Tony Buzana. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój żeglarstwa 

polskiego, w 1999 r opłynął przylądek Horn na s/y „Zawisza Czarny”.  

Od 2002r. dyrektor programowy w firmie ECCE HOMO XXI, niepublicznej placówce oświatowej, propagującej 

nowoczesne techniki twórczego uczenia się w połączeniu z  technikami twórczego myślenia i autorozwojem. Firma 

powstała na bazie obszernej działalności wydawniczej, szkoleniowej, „Wakacyjnych Szkół Treningu Pamięci, Twórczego 

Myślenia i Rozwoju”, e-learningu i programu Memoriad Szkolnych – uczniowskich Mistrzostw w Zapamiętywaniu.  

 

Filmy z udziałem autora: 

https://www.youtube.com/watch?v=sZC6UHTKBp0.Edukacja na nowo.„Trzy rzeczy”.   

https://www.youtube.com/watch?v=fDbASaA9DRk Tajna broń zawodowców.  

https://www.youtube.com/watch?v=C_e_3lxONT0. Wywiad z Tony Buzanem. 

https://www.youtube.com/watch?v=9OSYWkB5vZ8. Konferencja edukacyjna  w Zakopanem. 

https://www.youtube.com/watch?v=AMbgzbLeORg. Przyszłość to samokształcenie. Kluby MemoryLab. 

https://www.youtube.com/watch?v=yu0Xs0xBB0M. Program minimum – kreatywne uczenie się. 

http://lublin.tvp.pl/33919513/8-wrzesnia-2017. „Cisnąć melonikiem”, archiwalny odc. 16 z cyklu „Zwykłe-

niezwykłe”.  

https://m.youtube.com/watch?v=HruXDP8tFPI Albo-albo… 

https://www.youtube.com/watch?v=RS8lrzPrDvc&feature=youtu.be. Warsztaty „Kreatywne uczenie się i 

myślenie” (z tłumaczeniem na angielski). 

Ilustracja filmowa z zajęć „HiMemory” dla klas IV-tych, www.jadwiga.lublin.pl. 
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