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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 ponad 260,000 członków w ponad 
12,000 klubach na całym świecie. 
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Ostatnie spotkanie  w 2010 roku odbyło się w świątecznej atmosferze w 

bardzo eleganckiej sali w pubie „The Cross Keys” w City. Toastmasterem 

był Adam Ginalski, jedna z osób, które zakładały nasz klub, a więc bardzo 

doświadczony mówca. Tematem spotkania były oczywiście święta. Osoby 

biorące udział w spotkaniu poproszone były o odpowiedź na pytanie 

czym dla nich jest Boże Narodzenie. Jak się można było spodziewać, dla 

każdego jest ono czymś innym. Dla jednych czasem obżarstwa, dla 

innych okazją do relaksu czy spędzenia czasu z rodziną mieszkającą 

daleko. 

Sesja gorących pytań prowadzona przez Asię Kolton (pierwszy raz w tej 

roli – duże brawa!) również była świąteczna. Dowiedzieliśmy się jak 

mogłaby wyglądać wigilia w lecie, gdybyśmy mieli nieograniczoną ilość 

pieniędzy czy też jak zareklamować Eskimosowi bigos. 

Mieliśmy też aż trzy icebreakery (pierwsza mowa w programie 

Competent Communicator). Najpierw Gosia Skibińska mówiła o swoich 

przygodach w harcerstwie (była jedną z założycielek ZHR) i o tym jak 

nabyte doświadczenie przydało jej się w adaptacji do życia na Wyspach, 

które jak wiemy obfituje w wyzwania, zwłaszcza na poczatku.  

Magda Glistak opowiadała nam o niebezpieczeństwach chodzenia po 

„Via Ferracie” i jak udało jej się przełamać strach i pokonać tą 

ekstremalną trasę. 

Szymon Jaroszewski w mowie „Dołek, czyli złe dobrego początki” 

przeniósł nas kilka lat wstecz do czasów, gdy nie było tak łatwo 

przyjechać do Anglii a on sam był zatrzymany na kilka godzin przez 

służby imigracyjne. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i Szymon 

jest już tutaj już 9ty rok i może wyglaszać swoje mowy w naszym klubie. 

Łukasz Szyrmer w mowie „Współczesny ekwiwalent niewolnictwa” (nr 4 

z podręcznika Persuasive Speaking) mówił o negatywnych skutkach 

zniewolenia przez Coca-Colę. 

Pani prezydent następnie zrobiła podsumowanie mijającego roku, który 

był dla naszego klubu niezwykle udany. Zdobyliśmy kilka nagród od 

Toastmasters International za prężną działalność, pozyskanie nowych 

członków i uzsyskanie stopni Competent Communicator przez paru 

naszych klubowiczów. Oby rok 2011 był równie pomyślny! 
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Recenzent 1 Jakub Pawłowski 

Recenzent 2 Gosia Szyrmer 

Recenzent 3 Agnieszka Obara 

Recenzent 4 Mikołaj Paszkowski 
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pytań 

Gosia Szyrmer 

Główny recenzent Gosia Górna 

Newsletter Jakub Pawłowski 

 

Zwycięzcy 

Mówca Szymon Jaroszewski 

Gorące pytania Gosia Górna 

Ewaluator Mikołaj Paszkowski 

 

Nowi klubowicze 

Dołączyła do nas: 

Julia Samojlo 

Serdecznie witamy i czekamy na pierwszą mowę! 

 

Informacje 

18 stycznia 2011 odbędzie się warsztat ewaluacji 

prowadzony przez Anię Jurek, gdzie można 

dowiedzieć się jak komunikować się w sposób 

efektywny by nie urazić drugiej osoby Serdecznie 

zapraszamy. 

 

Następne spotkanie 
11 stycznia 2011 

Ognisko Polskie, 55 Prince's Gate, Exhibition 

Road London, London SW7 2PN , United Kingdom 


