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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. 

 

Nowy rok szkolny w PYP 
 

W związku z tym, że 14 października  obchodzony jest w Polsce 
Dzień Edukacji Narodowej spotkanie przebiegało wokół tematu 
szkoły i edukacji. Pełniący role zostali wywołani do tablicy przez 
toastmasterkę Anię Jurek i odpowiadali na pytanie: „Szkoła uczy, 
ale czy wszystkiego? Czego ( wiedzy, umiejętności) nie nauczyleś 
się w szkole a w wieku dorosłym myślisz, że Ci tego brakuje?”. 
Słowem dnia były „wagary”. 
Byliśmy świadkami trzech niezwykle interesujących mów, z czego 
dwie były tzw. Icebreakerami. Michał Kalwasiński w mowie „3 
rzeczy o mnie” podzielił się bardzo inspirującymi historiami ze 
świata sportu i muzyki pokazując jak ważna jest wiara we własne 
umiejętności . Michał Szady w mowie o intrygującym tytule 
„12377” opowiadał o swoim życiu: porażkach, sukcesach i 
zmaganiach. Piotr Zagórowski z kolei uraczył nas opowieścią o tym 
„Jak bombowo być informatykiem”, na czym polega ten zawód, 
jakie są typy informatyków , ilustrując prześmiesznymi 
przykładami z własnego życia. 
Serdeczne gratulacje dla obu Michałów za pierwsze mowy i 
wkroczenie na ścieżkę wiodącą do stopnia Competent 
Communicator! 
 

Roast Party  

 

2 października w Klubie Orła Białego odbyła się 

tradycyjna impreza na cześć poprzedniego 

prezesa Łukasza Szyrmera. Wysłuchał on wielu 

przemów na swój temat przyprawionych 

szczyptą wyrafinowych złośliwości, polanych 

znakomitym humorem.. Suchej nitki nie 

zostawiła na nim nawet jego własna żona 

Małgosia, która na koniec przypiekała werbalnie wszystkich co przyszli. 

 

Konkurs mów humorystycznych 

5 października w siedzibie klubu London Olympians odbył się drugi etap 

Konkursu Mów Humorystycznych i Gorących Pytań. Rywalizowali ze 

sobą przedstawiciele klubów z naszego okręgu (Area 6), czyli: Polish 

Your Polish, London Corinthians, London Olympians i London 

Cardinals. Naszych barw dzielnie bronili Mikołaj Paszkowski z mową na 

temat „wolnego uczenia się” i Jakub Pawłowski w konkursie gorących 

pytań. Musiał on, podobnie jak inni mówcy, odpowiedzieć na pytanie: „If 

you had a time machine what would you say to you at the age of 10”. 

Niestety w t ym roku nie udało się przejść dalej, ale Kuba  i Mikołaj 

dziękują tym, którzy przyszli ich dopingować i tym co trzymali za nich 

kciuki. 

 

12 października 2010 

Prezydent Agnieszka Obara 

Toastmaster Anna Jurek 

Kontroler czasu Szymon Jar 

Gramatyk Grzegorz Piter 

Witająca Gości Joanna Kołtoń 

Mistrz Gorących Pytań Jakub Pawłowski 

Mówca 1  Michał Szady 

Mówca 2 Michał Kalwasiński 

Mówca 3 Piotr Zagórowski 

Recenzent 1 Małgosia Szyrmer 

Recenzent 2 Gosia Górna 

Recenzent 3 Mikołaj Paszkowski 

Recenzent gorących 

pytań 

Anika Kumar 

Główny recenzent Łukasz Szyrmer 

Newsletter Jakub Pawłowski 

 

Zwycięzcy 

Mówca Michał Szady 

Gorące pytania Piotr Zagórowski 

Ewaluator Gosia Górna 

 

Nowi klubowicze 

Dołączyli do nas: 

Małgorzata Skibińska 

Marcin Maciukiewicz 

Serdecznie witamy i czekamy na pierwsze mowy! 

 
Informacje 

- Klub otrzymał nagrodę „Smedley Award”. 

Przyznawana jest klubom, do których zapisze się 

5 nowych członków w sierpniu i wrześniu.  

- W “Dzienniku Polskim” ukazał się obszerny 

artykuł o naszym klubie i relacja z konkursu. 

 

 

 

Następne spotkanie 
11 listopada 2010 

Ognisko Polskie, 55 Prince's Gate, ExhibitionRoad 

London, London SW7 2PN , United Kingdom 


