
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.polishyourpolish.org.uk 

 
Kalendarium 

Witamy w Klubie 

Ognisko Polskie, 55 Prince's Gate, Exhibition Road 

London, London SW7 2PN , United Kingdom 

Czy wiesz, że? 

Słowo specjalne... 

• Na Otwarte Spotkanie Klubu (a więc prawie każde!) 

możesz przyprowadzić gościa.  

• Wiedza nabyta na naszych spotkaniach może 

przydać Ci się podczas rozmów kwalifikacyjncych – 

więcej o tym czego się uczymy na naszej stronie. 

 

 

• Nasz klub otrzymał od centrali nagrodę 'Beat 

The Clock*' za miesiące maj i czerwiec.  

Szczególne gorące podziękowania dla Łukasza - 
poprzedniego prezydenta i poprzedniej rady. 

  
*) Nagroda 'Beat The Clock' jest przyznawana 
klubom, do których zapisze się 5 nowych członków w 
miesiącach maj-czerwiec. 

 

Witamy wszystkich nowych Członków oraz Członkinie 

naszego Klubu: 

Joanna Kolton 

Michał Kalwasiński 

Magdalena Glistak 

Szymon Jaroszewski 

Grzegorz Ptaszek 

Jakub Pawłowski  

Gratulujemy Ani Idec i Jakubowi 

Pawłowskiemu pierwszych mów tzw. 

IceBreaker!!! 

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. 

Przygotowania do jesieni 
[aktualności/kalendaruim/ważne informacje] 

Następne spotkanie 
12 października 2010 

Polish Your Polish  
Pierwszy polskojęzyczny klub Toastmasters International  
w Wielkiej Brytanii 

 
 
 
 

 28/09/2010  Konkurs Przmówień Humorystycznych   

02/10/2010  Roast Party   

05/10/2010  Etap Area Konkursu Mów 

Humorystycznych 

12/10/2010  Otwarte spotkanie klubu   

Konkurs Mów Humorystycznych w Polish Your Polish 

 
28 września odbył się w naszym Klubie Konkurs Mów Humorystycznych. Był to 
nasz klubowy etap konkursu, na którym wszyscy przednio się bawiliśmy. W tym 
samym czasie w innych klubach Toastmaster na całym Świecie odbywają się 
również eliminacje, które prowadzą do finału. Kolejny etap - na poziomie Area - 
już 5 października. 
 
Ponieważ nasz klub jest jedynym klubem polskim w Wielkiej Brytanii, ale wciąż w 
ramach i strukturach brytyjskiej Division 71, konkurs odbywa się w języku 
angielskim. 
 
Każdy z uczestników ma szansę zabłysnąć na międzynarodowej scenie, bo 
zwycięzca wtorkowego konkursu będzie nas reprezentował w kolejnych etapach.   
 

Tak, więc - gratulujemy Mikołajowi Paszkowskiemu zajęcia pierwszego miejca 

i przejścia do kolejnego etapu (drugi rok z rzędu)!!! 

 

 

Roast Party 02/10 – tego nie można przegapić!!! 
 
Pragniemy wszystkich zaprosić na wyjątkowe spotkanie, które odbędzie się 2 
października o godzinie 19.00. Będzie to wyśmienita uczta tak dla ducha jak i dla 
ciała. 
 
Jak wiecie odbyły się ostatnio wybory do Rady naszego klubu jak również wybory 
na naszego prezydenta. Naszą nową liderką została wspaniała Agnieszka Obara, 
zastępując na tym miejscu nie mnie wspaniałego Łukasza Szyrmera. Jak głosi 
tradycja klubów Toastmasters ustępujący prezydent nie może spocząć na lurach i 
nie dość, że zasiada w radzie służąc swoja pomocą i doświadczeniem to musi zostać 
"przypieczony" podczas tzw Roast Party. Nie ma jednak obawy przypiekać Łukasza 
będziemy w przenośni wygłaszając mowy, w których podkreślać będziemy jego 
zasługi, ale w sposób nieco uszczypliwy i powodujący podpiekanie. Wszystko 
oczywiście okraszone będzie polewką znakomitego humoru a na deser 
główny ewakuator zaserwuje nam gorącą dawkę uszczypliwości dla wszystkich 
mówców wieczoru. 
 
Abyśmy mieli siłę pokładać się ze śmiechu podawane będą nam przepyszne dania 
polskiej kuchni jak barszcz z krokietami, kotlet schabowy z 
młodymi ziemniaczkami, pierogi, sałatki, makowce itp. 
 
Spotkanie odbędzie się w Klubie Orła Białego na Balham. 
 
Szczegóły spotkania: 
 
Roast Party - Polish Your Polish 
Kiedy: 2 października 2010 
Gdzie: Klub Orła Białego, 211 Balham High Road, SW17 7BQ 
Stacja metra: Balham lub Tooting (Northern Line) 

Po więcej informacji oraz, aby potwierdzić chęć udziału prosimy o kontakt:  

roast-party@polishyourpolish.org.uk 

 


