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Spotkanie 11 sierpnia 2009 

Zwycięzcy i debiutanci 

Ognisko Polskie, 55 Prince's Gate, Exhibition Road 

London, London SW7 2PN , United Kingdom 

Kilka ważnych informacji 

• Nasze nastepne spotkanie odbedzie się w jezyku 

angielskim, serdecznie zapraszamy. 

• Konkurs przemowien humorystycznych i goracych 

pytan -  etap klubowy już 15 wrzesnia. 

• Warsztaty: ‘Jak debatowac’ odbędą się 17 wrzesnia. 

Najlepszy Mówca za porywającą dech opowieść  

Historia Burów : Katarzyna Kulik   

Najlepszy Mówca Gorących Pytań: 

Monika Jaźwińska 

Zadebiutowali:  

Michal Gołębiowski w roli Mistrza Gorących Pytań 

Joanna Bolec  w roli Recenzenta  Gorących Pytań 

Mikołaj Paszkowski  w roli Głównego Ewaluatora 

PPrreezzyyddeenntt Łukasz Szyrmer 

TTooaassttmmaasstteerr Wacek Warszawa 

KKoonnttrroolleerr  CCzzaassuu Roman Bielski 

GGrraammaattyykk Małgorzata Kramarz 

WWiittaajjąąccyy  GGoośśccii Aleksandra Kaminska 

MMiissttrrzz  GGoorrąąccyycchh  PPyyttaańń Michał Gołębiowski 

MMóówwccaa  11   Kasia Kulik 

MMóówwccaa  22 Justyna Błaszczyk 

MMóówwccaa  33 Lukasz Szyrmer 

RReecceennzzeenntt  11   Agnieszka Obara 

RReecceennzzeenntt  22  Gosia Szyrmer 

RReecceennzzeenntt  33 Monika Jaźwińska 

RReecceennzzeenntt  GGoorrąąccyycchh  PPyyttaańń Joanna Bolec 

GGłłóówwnnyy  RReecceennzzeenntt  Mikołaj Paszkowski 

POLISH YOUR POLISH CLUB NO. 1095711 
działa w ramach Toastmasters International, globalnej 
organizacji edukacyjnej poświęconej rozwojowi 
osobistemu w zakresie umiejętności komunikacyjnych  
i zdolności przywódczych, skupiającej 200,000 
członków w 10,000 klubach na całym świecie. 

Na początku Prezydent Łukasz Szyrmer 

powitał wszystkich bardzo serdecznie i 

zachęcił do wspólnej zabawy. Podczas 

zabawy, jak jest to udowodnione, uczymy 

się szybciej i efektywniej. 

I ….. bawiliśmy się w piratów, kapitanów, 

majtków i szczurów lądowych. Wacek 

nasz Tostmaster wieczoru, jak przystało 

na prawdziwego pirata, zamienił części 

agendy spotkania. I tak, w pierwszej 

części wysłuchaliśmy przemówienia Kasi, 

która zabrała nas do Afryki opowiadając 

historię Burów, Anglików i Holendrów. 

Justyna przekonała nas, że mózg jest 

naszym przyjacielem i powinniśmy go tak 

zaprogramowac,  aby spełniały się nasze 

wszystkie życzenia. Łukasz pokazał nam, 

że warto czynnie działać w organizacjach 

pozarządowych, dzięki czemu możemy 

stać się lepszymi liderami. Na gorąco 

ewaluacji udzieliły Agnieszka, Gosia i 

Monika. Głosowanię na najlepszego 

recenzenta się nie odbyło, gdyż Monika 

po piracku przedłużyła czas. 

W drugiej części spotkania Ola 

przywitała gości poddając ich  testowi 

na ‘majtka okrętowego’. Po takim teście 

wszyscy byli gotowi na gorące pytania. 

Michał- doświadczony pirat poddał nas 

rożnym próbom, z których wyszliśmy 

cało. Złotym środkiem okazał się rum, 

taniec flamenco i strategiczne myślenie 

w ykonaniu Moniki. 

Potwierdziła to recenzentka gorących 

pytań -  Asia, która udzieliła ewaluacji 

dziecięciu osobom i zmieściła się w 

czasie. Brawo! Pomogl również Roman, 

nasz kontroler czasu, który z pirackim 

okrzykiem przedstawiał swoje raporty. 

Malgosia czujnie czuwala nad pirackim 

użyciem języka polskiego notując 

również godne zapamiętania wyrażenia. 

Nieustraszony  (slowo dnia) Mikołaj – 

główny recenzent, nieustraszenie 

dokonał ewaluacji całego spotkania. 

Toastów i gratulacji nie było końca 

podczas spotkania w pubie.  

Na statku pirackim bawimy 
się dobrze!  

Następne spotkanie 
25 sierpnia 2009 

Polish Your Polish  
Pierwszy polskojęzyczny klub Toastmasters International  
w Wielkiej Brytanii 

 

 


