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– Zacząłem bardzo 
nerwowo, ale ze sceny 

schodziłem zadowolony, 
gdyż wiedziałem, że udało 
mi się wygłosić najlepszą 

mowę w życiu. Zresztą 
było to widać po reakcji 

publiczności – tak Jakub 
Pawłowski wspomina 

swój występ podczas 
finału Międzynarodowego 

Konkursu Mów  
w Wexford. Zajął tam 

drugie miejsce, najlepsze 
spośród wszystkich 
mówców z Wielkiej 

Brytanii. 

Główny cel – to poprawa 
umiejętności przemawiania. 
Ale są także inne. Praca nad 
własną prezencją, oswajanie 
się z tremą, przekonywanie słu-
chaczy do swoich racji. Człon-
kowie obchodzącego właśnie 
pięciolecie istnienia Klubu Toa-
stmasters Polish Your Polish na 
brak pomysłów nie narzekają.

Działalność klubu opiera się 
na trzech filarach – Dyscypli-
na, Dążenie do Doskonałości, 
Dobra zabawa. W skrócie: 3D. 
– Regularny udział w naszych 
spotkaniach poprawia samody-
scyplinę, a nacisk na informację 
zwrotną kształtuje nawyk dąże-
nia do doskonałości. Dlatego 
korzyści, jakie czerpią nasi 
członkowie, daleko wykraczają 
poza sferę publicznego przema-
wiania – przekonuje Krystyna 
Franasowicz.

Gorące pytania
Ognisko Polskie w Londy-

nie. To miejsce od początku 
działalności Polish Your Po-
lish, do niedawna będącego 
jedynym nieangielskojęzycz-
nym klubem Toastmasters 
w Wielkiej Brytanii, jest jego 
siedzibą. Na sali kilkanaście 
osób, luźna atmosfera. Poja-
wia się pierwszy mówca, za 
chwilę rozpocznie się inau-
guracyjna część dzisiejszego 
spotkania. Dreszczyk emocji, 
pytania i odpowiedzi, różne 
wątki. Tak zwane Gorące Py-
tania są okazją, żeby ćwiczyć 
szybkie reakcje i celne riposty 
w stresującej sytuacji. 

Kolejni mówcy, kolejne te-
maty. A potem, po przerwie, 
prezentacja przygotowanych 
wcześniej przemówień na do-
wolny temat, opracowanych 
według wytycznych programu 
Competent Communicator 
bądź bardziej zaawansowanych 
podręczników.

Każde wystąpienie podlega 
ewaluacji, czyli ocenie, a kulmi-
nacyjnym punktem jest głoso-
wanie na najlepszego mówcę, 
ewaluatora oraz najbardziej 
trafną odpowiedź na Gorące 
Pytanie.

– Spotykamy się co dwa 
tygodnie, zawsze jest dużo 
śmiechu i zabawy. Niemal każ-
da mowa zawiera komiczne 
elementy, a raz w roku mamy 
specjalny Konkurs Mów Hu-
morystycznych – opowiada 
prezydent klubu Dominika 
Hannath.

Siedem i pół minuty
Południowo-wschodnia 

Irlandia, niewielkie miastecz-
ko Wexford. To tu odbył się 
tegoroczny finał Międzyna-
rodowego Konkursu Mów. 
Ponad 400 osób na sali, naj-
lepsi mówcy z całej Wielkiej 

Brytanii, goście z zagranicy.  
A w stawce zawodników Ja-
kub Pawłowski (jako pierwszy 
Polak w historii) reprezentują-
cy okręg Londyn. 

– Ciężko pracowałem, żeby 
nie zawieść oczekiwań moich 
przyjaciół, a jednocześnie by-
łem ogromnie zestresowany 
rangą wydarzenia i wielką fre-
kwencją na widowni. Zacząłem 
bardzo nerwowo, ale ze sceny 
schodziłem zadowolony, gdyż 
wiedziałem, że udało mi się wy-
głosić najlepszą mowę w życiu. 
Zresztą było to widać po reakcji 
publiczności i oklaskach, jakie 
mi towarzyszyły, kiedy scho-
dziłem ze sceny – wspomina 
Jakub, który w drodze do finału 
przeszedł kilkustopniowe eli-
minacje. Najpierw wygrał etap 
klubowy, potem był najlepszy 
w rejonie, a następnie trium-
fował w okręgu obejmującym 
cały Londyn (około czterdzieści 
klubów zrzeszających ponad 
tysiąc członków). Ukoronowa-
niem tego był udział w finale 
dystryktu w Wexford.

Jakub przez siedem i pół 
minuty opowiadał tam au-
tentyczną historię o tym, jak 
pomagał swojej dziewczynie w 
przygotowaniach do jej pierw-
szego półmaratonu i w jaki spo-
sób zmieniło to jego charakter. 
Wystąpienie miało inspirujące 
przesłanie, zawierało dużo hu-
moru i zostało entuzjastycznie 
przyjęte przez publiczność. 

– Kiedy odczytano, że za-
jąłem drugie miejsce, było 
to z jednej strony bolesne, 

bo byłem tak blisko wygra-
nej i wyjazdu na mistrzostwa 
świata, ale jednocześnie czu-
łem olbrzymią dumę, gdyż 
osiągnąłem o wiele więcej niż 
mogłem się spodziewać jesz-
cze kilka tygodni wcześniej. 
Po konkursie dużo osób, na-
wet Irlandczyków, mówiło, że 
moja mowa podobała im się 
najbardziej – przyznaje Ja-
kub, który obecnie jest guber-
natorem Okręgu B, jednego  
z dwunastu, na jakie podzielona 
jest Wielka Brytania i Irlandia.

Dwa małżeństwa,  
troje dzieci
Dominują informatycy. Są 

też ekonomiści, inżynierowie, 
architekci, ludzie prowadzący 
własną działalność… Obecnie 
Polish Your Polish zrzesza 24 
członków (12 mężczyzn i 12 ko-
biet), a w sumie, w ciągu pięciu 
lat, przez organizację przewi-
nęło się ponad sto osób.

– Efektem naszej działal-
ności są też dwa małżeństwa 
toastmasterów i troje dzieci – 
nie ukrywa zadowolenia Gosia 

Górna, założycielka i była pre-
zydent klubu, wcześniej stoją-
ca na czele angielskiego klubu 
London Corinthians. W ubie-
głym roku Gosia zakwalifiko-
wała się do finału Okręgu B 
w Konkursie Ewaluacji, a nie-
dawno zajęła drugie miejsce 
w Konkursie Gorących Pytań. 
To, obok ostatniego sukcesu 
Jakuba, największe osiągnię-
cia w historii klubu. Tym bar-
dziej warte podkreślenia, że 
wszystkie konkursy odbywają 
się po angielsku. 

Polish Your Polish nie za-
sypia gruszek w popiele. Or-
ganizacja utrzymuje kontakty 
z Toastmasters International 
(w Londynie działa prawie 
60 klubów angielskich), a 
raz na dwa miesiące odby-
wają się spotkania w języku 
angielskim, na które zapra-
szani są doświadczeni mówcy  
i ewaluatorzy. 

– Goszczą u nas najlep-
si fachowcy w tej dziedzinie, 
ludzie, od których można się 
wiele nauczyć. Na niedaw-
nym spotkaniu w Ognisku 
przemawiali na przykład trzej 
mistrzowie Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii, a poszczególne 
role pełnili byli lub obecni 
prezydenci klubów – podkre-
śla Gosia Górna, dodając, że 
równie owocnie rozwija się 
współpraca z Polish Professio-
nals, organizacją zrzeszającą 
polskich profesjonalistów w 
Londynie, z którą Polish Your 
Polish przygotowuje wspólne 
warsztaty.

– My mamy sporo utalen-
towanych ludzi, którzy mogą 
poprowadzić takie spotkania,  
z kolei PPL zapewnia nam moż-
liwości, dzięki którym my mo-
żemy się reklamować. Zresztą 
rozwój umiejętności komuni-
kacyjnych doskonale wpisuje 
się w jeden z ich celów, którym 
jest podnoszenie kwalifika-
cji profesjonalnych Polaków 
mieszkających w Londynie.

Czasu się nie ma, 
 czas się tworzy
Kto może być dobrym 

mówcą? Zdaniem toastmaste-
rów – każdy. Najważniejsze 
są chęć rozwoju oraz wytrwa-
łość. Jak pokazuje historia, ci 
najlepsi wcale nie mieli spe-
cjalnych predyspozycji w tym 
kierunku.

– Wielu naszych nowych 
członków jest o niebo lep-
szych niż Jakub, kiedy po raz 
pierwszy przyszedł do klubu. 
Oczywiście, jeśli ktoś ma do-
bry głos, dużo pewności siebie, 
jest kreatywny i inteligentny, 
to będzie mu łatwiej zostać 
świetnym mówcą – zauważa 
Krystyna Franasowicz i doda-
je, że największym problemem 
jest dotarcie do jak największej 
liczby londyńskich Polaków. 
Bo, mimo iż klub wrósł się już 
w krajobraz polskiego Londy-
nu, ciągle jest wiele osób, które 
o nim nie słyszały. Z kolei inne 
narzekają na brak czasu.

– Żeby rozwijać swoje zdol-
ności trzeba tego naprawdę 
chcieć, systematycznie i wy-
trwale dążyć do celu – pod-
kreśla Krystyna. – Często 
spotykam się z twierdzeniem, 
że nie każdy może sobie na to 
pozwolić ze względu na ogra-
niczenia czasowe. Jednak czas 
to nie jest coś, co się ma. Czas 
się tworzy. Wszystko jest kwe-
stią priorytetów…  r

Najlepsza mowa w życiu
 � PIOTR GULBICKI
aPięć lat minęło… Członkowie Toastmasters pozują do zdjęcia w saloniku w Ognisku Polskim.

aGosia Górna i Jakub Pawłowski – najbardziej utytułowani 
mówcy Polish Your Polish


