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Podróże kulinarne 
 

Za czym tęsknią toastmasterzy z klubu Polish Your Polish na miesiąc 

przed Świętami? Za pierogami, bigosem a nawet za… kuchnią tajską! 

Takie właśnie tajemnice wyciągała od uczestników Toastmasterka 

ostatniego listopadowego spotkania, Gosia Szyrmer. Gosia, która na 

temat przewodni spotkania wybrała kulinarne przygody, upodobania i 

wspomnienia, wyjawiła, że w swojej kuchni pyszny, ale kłopotliwy 

czosnek zastępuje imbirem. Dzięki temu wszystkim uczestnikom zrobiło 

się aromatycznie (słówko dnia). 

Pierwszą część spotkania w ten zimny wtorkowy wieczór rozgrzały gorące 

pytania przygotowane przez Szymona Jaroszewskiego. Aby nie drażnić 

tych, którzy byli bez obiadu, Szymon pytania kulinarne przeplatał 

pytaniami z tematyki ogólnej. Głosowanie wykazało, że z gorącymi 

pytaniami najlepiej poradziła sobie Ania Jurek. 

Po przerwie Magda Glistak przywitała gościa, który mógł, wspólnie ze 

wszystkimi uczestnikami spotkania, przysłuchiwać się dwóm głównym 

mowom. O tym, że wybierając się z przyjaciółmi na wakacje do ojczyzny 

wina, czyli Gruzji, nie zawsze trzeba mieć wszystko dopięte na ostatni 

guzik, przekonywał Kuba Pawłowski. Jego przemowa: ‘Brak 

przygotowania to najlepsze przygotowanie’ pokazała, że szczery uśmiech, 

garść wymienialnej waluty i szczątkowy rosyjski wystarcza, aby poznać 

zakaukaski kraj od kuchni – w przenośni i dosłownie. Kuba realizował 

projekt nr 3 w zakresie ‘get to the point’, czyli zmierzanie do sedna 

przekazu. 

Podróżniczo było także podczas drugiej mowy. Na poranną przejażdżkę 

londyńskim metrem, w towarzystwie osobników z różnych kultur, zabrał 

nas Grzegorz Krasnodębski. Etnograficzne rozważania pod tytułem 

‘Wielowymiarowa analiza różnic międzykulturowych w wydłużonym 

obszarze percepcji niepunktualności’, miały sens taki, że kto podróżuje 

metrem, na pewno jest spóźniony. Ale nie o sens w tej przemowie 

chodziło, tylko o mowę ciała, czyli projekt numer 5.  

Zimowa aura i przedświąteczna gorączka sprawiły, że w Ognisku Polskim 

zjawiło się zaledwie 9 klubowiczów. Aby spotkanie przebiegało wg 

ustalonego porządku, musieli się oni dwoić i troić chcąc obsadzić 

wszystkie role. Troił się zwłaszcza Mikołaj Paszkowski. Pełnił on aż 3 

role: kamerzysty, ewaluatora gorących pytań oraz ewaluatora mowy 

Kuby. Serdeczne podziękowania dla Mikołaja za jego poliprofesjonalizm!  
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Recenzent 1 Mikołaj Paszkowski 

Recenzent 2 Agnieszka Obara 
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Główny recenzent Ania Jurek 
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Zwycięzcy 
Gorące pytania   Ania Jurek 

 

 

 

 

 

Następne spotkanie 
07.12.2010 

Pub The Cross Keys, 9 Gracechurch Street 

London EC3V 0DR  

(pokój na parterze, za barem, na końcu sali) 

 

 

 


