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Natalia Cyran

Jak to było być ZMUTOWANYM

Ach, co to były za czasy!

Och, jakie emocje!

Yh, jaki kłopot…

Czy ktoś jeszcze to pamięta? Czy widzi to oczami duszy swej? Wspomina z

łezką w oku? Mowa oczywiście o… „ONLAJNACH”, jakżeby inaczej. Motyla

noga, co za koszmar!



Zaczęło się niewinnie, jak w prawie każdej trzymającej w napięciu historii

(nie licząc horrorów Kinga). Pamiętam to podniecenie, kiedy pierwszy raz

„podpięłam” się na spotkanie do Toastmasters Częstochowa. Nie mieli

chronometrażysty, więc zgodziłam się objąć tę rolę.

Jak wiecie, moja wyobraźnia jest jak zawiść statystycznego Polaka – bez

dna. Szanujący się bezdzietny dorosły raczej nie posiada w swoim domu

kartek w kolorach zielonym, żółtym i czerwonym. Za to KAŻDY dorosły ma

swoje ulubione gąbki do mycia naczyń. I właśnie ten rekwizyt

wykorzystałam, jako „�agi chronometrażysty”. By dodać swojej roli nieco

pikanterii, nabiłam te gąbeczki na widelce. Kiedy unosiłam je, by

zasygnalizować upływający czas, czułam się jak Zbigniew Wodecki dający

„10” w „Tańcu z gwiazdami”. No i oczywiście zrobiłam tym furorę i

zapisałam się na kartach historii.

Tak, i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o zabawne sytuacje. Potem były już

tylko łzy, zgrzytanie zębów  i słabe łącze internetowe. Pojawiały się też

odgłosy skrzeczącego pod drzwiami kota Wacika. Zdarzało się (i to

relatywnie często), że przycisk „mute”, nie zawsze się kliknął, przeto w eter

szło obgadywanie innych Toastmasterów. Bywa i tak. Ale za to w naszym

wokabularzu pojawiło się nowe słowo, a nawet dwa: „zmutuj” i „odmutuj”

się. Gramatycy tego świata chwytali się za głowy, ale język to żywy twór i

czasem żyje po prostu swoim własnym życiem. Można nas wtedy było

nazywać MUTANTAMI, ale dopiero teraz na to wpadłam.



No i zmora większości „zoomowców” – MOWA CIAŁA. Jak jednocześnie

patrzeć w ludzików zamkniętych w małych okienkach i w ich oczy, żeby

wiedzieli, że patrzę w te oczy zdezorientowane jak moje, ale też żebym ja

widziała ich?! Jak to pogodzić? Jak żyć? Jak ułożyć skomplikowany system

luster, żeby nikt się nie połapał? Tyle pytań bez odpowiedzi… 

Tygodnie mijały, a my tak wsiąknęliśmy w te „onlajny”, że nie pozostało nic

innego, jak w końcu nauczyć się dobrej prezentacji w tym małym,

komputerowym okienku. Postanowiłam więc przygotować na ten temat

krótki webinar (jeden z kilku, które prowadzili moi klubowicze). Pamiętam

przygotowania do niego – tak merytoryczne, jak i psychiczne. I pamiętam

tę tremę, którą odczuwałam przed samym wyjściem na „onlajnową”

scenę. To był mój poważny debiut! Webinar noszący tytuł „Jak mówić

ciałem w czasach zarazy” (wraz z prezentacją) jest dostępny na YouTube i

na chwilę obecną posiada zawrotne 92 wyświetlenia.

Zwyk łe spotkania również były „pełne kwiatków”. A to komuś kamerka

nie działała, a to mąż krzyczał z drugiego pokoju, a to robotnicy robili

elewację i hałasowali. Abstrahując od tego, „onlajny” pozwoliły nam

wykorzystać swój potencjał w tworzeniu i przedstawianiu prezentacji

multimedialnych! Pozwoliły na odkrycie ekspresyjności naszych ciał na
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powierzchni jednego metra kwadratowego. Niejednego Toastmastera

zmusiły do kupienia mikrofonu, kamery, lepszego laptopa, statywu itp. 

No i wisienka na torcie: konkursy. Ileż to było zachodu, żeby zebrać do

kupy kilkanaście osób i żeby to wszystko miało ręce i nogi! Ile nowości taki

Toastmaster musiał sobie przyswoić! Wielkie nieba! Bardzo dużo nowości.

Serio.

Koniec końców „zoomy” dostarczyły nam sporo nowych doświadczeń

i ukształtowały kolejne umiejętności. Dzięki nim możemy lepiej

sprawdzać się w „onlajnowej” uczelni, pracy, czy konferencji. Dzięki

organizowaniu spotkań w całości on-line i różnego rodzaju hybryd

(spotkań „onlajnowo-o�ajnowych”) poszerzyliśmy swoje kompetencje tak

z przemawiania, jak i organizowania spotkań.

I, do licha, niechże to już będą minione doświadczenia! Nie chcę na nowo

rozpamiętywać tych traum, rozdrapywać ran i samobiczować się

wspomnieniami. Mam już dosyć po tym krótkim artykule!

Michał Spyra

5 elementów przygotowania do

negocjacji

Pasjonuje mnie od kilku miesięcy temat negocjacji. Staram się zgłębiać

wiedzę z tym związaną. Staram się ją wprowadzać w życie. Zaczynam

dostrzegać, jak wiele drzwi umiejętność negocjowania może otworzyć.

Dzisiaj chciałbym przybliżyć, na co należy zwrócić uwagę w czasie

przygotowywania się do negocjacji. Sun Tzu w „Sztuce wojny” pisze, że

bitwa jest już wygrana lub przegrana jeszcze przed jej rozpoczęciem. Z

negocjacjami jest podobnie – kluczowe jest to, co zrobimy, zanim się

jeszcze zaczną. William Ury w książce „Odchodząc od NIE” wskazuje na 5



elementów, na które należy zwrócić uwagę w czasie przygotowań do

negocjacji. Przedstawiam je poniżej.

Interesy 

Za ludzkim działaniem zawsze kryje się jakiś powód. Przypuśćmy, że

kupujesz mieszkanie. Dlaczego właściciel je sprzedaje? Jakie interesy w tym

ma? Czy potrzebuje gotówki? Czy się przeprowadza? Czy może nie

odpowiadało mu mieszkanie w tej okolicy? To wszystko będzie miało

wpływ na to, jak będzie negocjował – czy będzie mu zależało na szybkim

osiągnięciu porozumienia, czy sklonny będzie obniżyć cenę itp. Jeśli

pracownik domaga się podwyżki, to czy za tym kryją się jedynie jego

wymagania, co do warunków �nansowych? A może jest niezadowolony z

pracy i w ten sposob wyraża swoją frustrację? Może chciałby zajmować się

czymś innym? Pracować w innym zespole? Mieć inny zakres obowiązków?

Negocjacje nie sprowadzają się jedynie do jednego wymiaru (np.

pieniędzy). Dobrze jest odkryć wszystkie aspekty, które wchodzą w grę.

Dlatego ważna jest empatia oraz umiejętność słuchania i zadawania

odpowiednich pytań.

Opcje

Opcja to rozwiązanie problemu lub jego części. Najlepiej, gdy zaspokaja

interesy obydwu stron. Tak jak napisałem wcześniej – negocjacje nie

sprowadzają się do jednego wymiaru. Może nie uda Ci się osiągnąć

korzystniejszej dla Ciebie ceny, ale za to wynegocjujesz jakiś bonus? Nie

ograniczaj się w wymyślaniu opcji. Zastosuj zasadę: najpierw wymyślaj, a



potem oceniaj. Nie przejmuj się tym, że dane rozwiązanie wydaje się na

pierwszy rzut oka nierealne.

Kryteria

Według jakich kryteriów będziecie oceniać proponowane porozumienie?

Może to być cena, termin dostawy, jakość itp. Może to być połączenie

wielu różnych kryteriów o różnych wagach czy priorytetach. Ustalenie

obiektywnych kryteriów pomoże ocenić proponowane rozwiązania. Co

jest ważne dla Ciebie? Co jest ważne dla nich?

Alternatywy

Co jeśli nie osiągniesz tego, co chcesz? Co jeśli druga strona nie będzie

chciała współpracować? Co jeśli nie zgodzi się na Twoją propozycję? Określ

wcześniej, jakie masz alternatywy. Tutaj przydaje się kreatywność i

otwarcie na możliwości, których być może nie rozważałeś/łaś (podobnie,

jak w przypadku poszukiwania opcji). Przypuśćmy, że chcesz negocjować

podwyżkę ze swoim szefem. Co jest alternatywą, jeśli się nie uda? Może

zmiana pracy? Może gdzie indziej dostaniesz na starcie więcej niż w

obecnej �rmie? W języku angielskim istnieje akronim BATNA – „Best

Alternative To Negotiated Agreement”, czyli najlepsza alternatywa dla

negocjowanego porozumienia. Co jest Twoją najlepszą alternatywą?

Posiadanie dobrej alternatywy stawia Cię w dogodnej sytuacji – nawet jeśli

negocjacje się nie powiodą, masz już gotowe dobre rozwiązanie, a to zaś

pozwala zachować spokój. Co więcej, może okazać się, że Twoja

alternatywa jest dużo lepsza, niż to, co możesz wynegocjować – wtedy

przystępowanie do negocjacji nie ma sensu.

Propozycje

Propozycja to możliwe warunki porozumienia, na które jesteś gotowy/a

przystać.

Odpowiedz sobie na 3 pytania:

Co chciałbyś/chciałabyś osiągnąć?

Z czego byłbyś/byłabyś zadowolony/a?

Z czym mógłbyś/mogłabyś się pogodzić?

To również przygotuje Cię psychicznie na możliwy rezultat rozmów.
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Im dłużej interesuję się tematem negocjacji, tym bardziej zauważam, że

mają on o wiele mniej wspólnego z twardą nieustępliwą walką, a więcej z

umiejętnością poznania drugiej osoby i jej sytuacji. Każdy ma jakieś

potrzeby i pragnienia. Poznanie tych potrzeb i pragnień naprawdę może

nam otworzyć wiele drzwi.

Jan Pawlak

Moc czytania

Wielu czytelników może się zastanawiać, po co zamieszczam swoje

mowy w Newsletterze. Niby piszę, że to dla nauki, ale ktoś mógłby

zapytać, „co daje przeczytanie takiej jednej mowy?”. Ktoś inny mógłby

poprosić o jakąś dodatkową analizę, o jakieś porady na temat tego, jak

pisać, na co zwracać uwagę, jakich błędów unikać itp. A tu nic! Krótki wstęp

i goła mowa, a potem ucz się czytelniku sam! No jak tak można?

Dawno temu marzyłem o tym, by zostać pisarzem. I chciałem się nauczyć

pisać. Połykałem poradnik za poradnikiem na temat tego, jak tworzyć

fabułę, kreować ciekawych bohaterów, tworzyć suspens, budować barwne

opisy oddziałujące na wyobraźnię. Poradniki te były pełne konkretnych rad

– bohater powinien mieć A, B i C; struktura fabuły to X, Y, Z; podróż

bohatera składa się z progów 1,2,3; i tak dalej, i tak dalej… Aż w końcu dla

treningu zacząłem pisać krótkie opowiadania i je publikować. I wiecie co?

Zostałem zniszczony przez krytykę. Dowiedziałem się, że moje pisanie to

samo dno i że powinienem dać sobie z nim spokój. Wszystkie te

poradniki – w tym nawet jedno płatne szkolenie, w którym wziąłem

udział – zdały się na nic.

Jest jednak jeden poradnik, który miał trochę inną koncepcję. Napisał go

Steven King – jeden z najsłynniejszych autorów horrorów, a ta książka nosi

tytuł „Z pamiętnika rzemieślnika”. King pisze, że nie da się nikogo

nauczyć pisania. Jedyny sposób, by nabyć tę umiejętność, to dużo czytać i

dużo pisać. Nie ma drogi na skróty. I gdybym dalej chciał zostać pisarzem,

poszedłbym właśnie tą drogą. Dużo bym czytał publikacji w gatunku, który

mnie interesuje i dużo pisał, starając się naśladować to, co mi się

spodobało u innych.



Doszedłem do tego wniosku po tym, gdy zacząłem się uczyć kolejnego

języka obcego – niemieckiego. Mam zmienny gra�k: czasem pracuję po

południu, a czasem od rana i zdarza mi się także pracujący dzień w

weekend. W szkołach językowych grupy spotykają się o stałych porach, co

kolidowało z moim gra�kiem pracy, a prywatny lektor wydawał mi się zbyt

drogi. Zacząłem się więc uczyć samemu i, szukając metod nauki,

natra�łem na wypowiedzi wielu poliglotów. Idąc tym tropem, natknąłem

się na badania dr Stevena Krashena – lingwisty, który specjalizuje się w

teorii nabywania języka i badaniach nad czytelnictwem. Jego teoria (w

wielkim skrócie) mówi o tym, że nie da się nauczyć języka, tłumacząc

gramatykę. Nie da się uczniowi wytłumaczyć, że czasownik odmienia się w

sposób A, B, C, że rzeczownik ma przypadki X,Y,Z, czy że struktura zdania

to 1,2,3. Nie da się w ten sposób sprawić, by ktoś zaczął w obcym języku
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mówić. To dlatego tak wiele osób, kończąc szkołę, świetnie radzi sobie w

testach gramatycznych, ale nie potra� się w danym języku porozumiewać.

Człowiek nabywa język automatycznie, mamy to wbudowane w naszym

mózgu. Tak jak dzieci uczą się poprzez kontakt z komunikatami w danym

języku i nie trzeba im tłumaczyć gramatyki, tak samo jako dorośli nie

tracimy tej umiejętności. Najlepsze metody nauki języka, według

Krashena, to słuchanie i czytanie interesujących nas treści, które są jak

najbliżej naszego poziomu zrozumienia. Trzeba otaczać się językiem, dużo

słuchać, dużo czytać, a gdy nabierzemy większej pewności siebie – dużo

mówić. To najlepsza droga nauki.

No dobrze, ale jak to się przek łada na mowy? Dla Krashena każdy

rodzaj prac pisemnych to trochę inny język. Innych słów będziemy używać

w poezji miłosnej, innych w liście marketingowym, a jeszcze innych w

pracy naukowej. Krashen twierdzi, że (tak jak w przypadku nauki języka)

nie da się wytłumaczyć w prostych zasadach, jak pisać. Żeby wiedzieć, jak

wygląda praca naukowa, trzeba najpierw wiele takich prac przeczytać. A

dopiero potem pisać.

I w łaśnie dlatego publikuję swoje mowy. Bo wierzę, że wytłumaczyć, że

mowa   powinna mieć A – wstęp, B – rozwinięcie, C – zakończenie; że

powiedzieć, by w mowie używać opisowego języka odnoszącego się do

zmysłów X,Y,Z; i że najlepiej emocje wywołują 1,2,3, TO WSZYSTKO ZA

MAŁO. Najlepszy sposób, by namalować słonia, to najpierw zobaczyć, jak

ten słoń wygląda na żywo. Wierzę, że przykładowa mowa może być

inspiracją do malowania ładniejszych słoni przez innych Toasmasterów.

Bożena Kropiwiec

Z „krużgankiem oświaty” po ścieżkach

Toastmasters cz. 5

Zbliżamy się do końca naszej drogi wiodącej przez ścieżki Toastmasters i

czas powoli zwolnić.

Mam dziś dla Was tylko, albo aż! jeden wywiad z absolwentem ścieżki. To



ścieżka, która moim zdaniem, ma najbardziej tajemniczą nazwę – w końcu

słowo „wizjonerski” można różnie interpretować.

VISIONARY COMMUNICATION

Według twórców, ten program edukacyjny ma rozwijać umiejętności

publicznego przemawiania, strategicznego przywództwa, jak i

komunikację interpersonalną. Projekty na tej ścieżce skupiają się na

dzieleniu się informacjami z grupą, planowaniu komunikacji oraz

tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. W każdej z prac własnych kładzie się

nacisk na pisanie i wygłaszanie przemówień. Wśród obowiązkowych

projektów znajdą się takie jak: Opracowanie planu komunikacji,

Informowanie o zmianach oraz Rozwijanie własnej wizji.

Miałam przyjemność zaprosić do sesji pytań i odpowiedzi Michała

Zaborowskiego – Prezesa poprzedniej kadencji z warszawskiego klubu

Vistula Toastmasters Leaders. Jego uwagi i wspomnienia są niezwykle

wnikliwe!

Jak długo jesteś w Toastmasters?

Od 19 sierpnia 2019 roku. Trochę się ociągałem z decyzją, w 2018 roku,

jakoś jesienią byłem w Toastmasters Centrum, jeszcze na uczelni

Łazarskiego. Potem w kwietniu, a może maju - Dominika Stróżyńska

zaprosiła mnie na spotkanie demo w Vistula Toastmasters Leaders… już w

sierpniu się zapisałem. Dalej poszło z górki - dwa tripple-crowny,

pandemia mi rozbiła plan zrobienia trzech w trzy lata.

Skąd wybór tej ścieżki?

Zrobiłem test, ale… przy takiej liczbie pytań nie oczekiwałem precyzyjnej

rady. Rozmawiałem, radziłem się, ale ostatecznie - decyzję podjąłem

własną.

Z mojej perspektywy ścieżki są rozłożone między dwoma celami - mówca-

lider. Tak, wiem, pełne zaskoczenie. W tym kontekście Visionary

Communication jest ścieżką dla mówcy - co też oznacza, szybką. Projekty

do pracy własnej, żadnego projektu z wymaganą pracą przez pół roku…

Chociaż w wyborze ścieżki bardziej kierowałem się tym, czy projekty z 4

czy 5 poziomu są dla mnie do zrealizowania. Czy mam możliwość,

przestrzeń, żeby się za nie zabrać, zrealizować. Jeżeli tak, to ścieżka pasuje

- w ten sposób wybrałem tzw. krótką listę, żeby ograniczyć wybór.

Przychodząc do organizacji, za cel postawiłem sobie klarowną

komunikację i VC właśnie w to mi się wpisało.

Jaki projekt  był dla Ciebie najciekawszy?

Ciekawe pytanie. Podobają mi się projekty z 3 poziomu, bo można solidnie

przepracować jakiś aspekt bycia mówcą, wygłaszania, relacji ze



słuchaczami… Chyba Connect with Your Audience - dla mnie to

Researching and Presenting na sterydach. Trzeba opracować jakieś

zagadnienie, ale… dostarczyć w taki sposób, żeby widownia wyniosła z

tego jak najwięcej.

Inne projekty, które mi się bardzo podobają to te, gdzie jest feedback 360

stopni.

Czy któryś z projektów był szczególnie trudny? Dlaczego?

Z VC - raczej nie. Projekty z ostatnich poziomów były stosunkowo proste,

bo od dawna miałem te sprawy poukładane i przepracowane, ale wydaje

mi się, że każdy projekt może być wyzwaniem. Wszystko zależy jak

poważnie go potraktujemy, jak wysoko sobie zawiesimy poprzeczkę. Ja

wiedziałem jaki mam plan, miałem go opracowanego, więc tylko sięgnąłem

do notatek - chociaż ich zebranie to też był długi proces, a tego do pracy

nad tymi projektami nie liczę.

Czego się nauczyłeś dzięki tej ścieżce?

Ojej! Dużo się nauczyłem, chociaż nie wiem, czy jak wybrałbym inną

ścieżkę, to moje doświadczenie byłoby radykalnie inne. Chodzi mi o to, że

dużo dowiedziałem się o byciu mówcą, praktykowałem to, chodziłem na

spotkania różnych klubów, brałem udział w konkursach - jako sędzia,

uczestnik, prowadzący. Można powiedzieć, że robię dużo różnych rzeczy,

a potem bywa mi ciężko wydestylować, co konkretnie wybór ścieżki mi

przyniósł… W 2019 roku nie myślałem o sobie jako o mówcy. Dziś? To

zupełnie inna rozmowa. Wydaje mi się, że wybór VC właśnie do tego się

walnie przyczynił.

Komu polecasz tę ścieżkę?
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Widzę dwie grupy docelowe.

Ktoś, kto chce, lubi, ma potrzebę - zrobić szybko. Wiadomo, że ćwiczenie

występowania na scenie wymaga czasu, ale każdy z nas jest inny i

niektórzy potrzebują zrobić 2-3 ścieżki, żeby zostać super mówcą - ktoś

inny, w tym samym czasie zrobi jedną i osiągnie ten sam poziom… 

Druga grupa to osoby chcące pracować nad byciem mówcą. Jak jeszcze

klub nie jest za duży, ma się przestrzeń do mówienia regularnie - efekty

mogą przyjść całkiem szybko. Sprzeczność - no właśnie nie do końca, bo

każdy ma swoje tempo, co więcej zmiany mogą następować skokowo. Ja

potrzebowałem wygłosić kilka mów, żeby coś zrozumieć. Mentor, ba!

wszyscy! tłumaczyli. Widzieli gdzie jest problem i go delikatnie

uświadamiali, ale i tak - musiałem sprawdzić. Co za różnica, czy

sprawdzałbym 2 lata, czy pół roku - dla mnie - efekt ten sam - sprawdzone,

mieli rację.

Czy jest  coś, co byś zmienił w tej ścieżce?

Dla mnie wszystkie ścieżki są dość podobne, realizowanie kolejnych nie

wnosi aż tyle, ile by mogło. Z drugiej strony - wydaje mi się, że to jest

moment, żeby wyjść poza schemat i zacząć coś realizować samemu, bez

ścieżek. Można newsletter, albo gazetkę - żeby daleko nie szukać.

Może wprowadziłbym coaching. Chodzi mi o projekty z ostatnich

poziomów, tam może przydać się profesjonalne wsparcie. Nawet nie na

zasadzie wytycznych w projekcie, a delikatnej sugestii, żeby znaleźć sobie

kogoś, z kim można przepracować, przegadać konkretne decyzje. 

Co dalej? 

To była moja pierwsza ścieżka. Do zamknięcia drugiej - Motivational

Strategies - brakuje mi 3-4 mów. Trzecią - E�ective Coaching właśnie

wystartowałem, kto wie, może jak sklep zacznie działać to nawet będzie mi

dane opłacić? Wydaje mi się też, że wyjdę poza schemat ścieżek i zacznę

wymyślać i realizować własne projekty. Schemat działania jest, nic tylko

stosować.

Paweł Wawrzyńczak



Nie wiem co powiedzieć

Dziś wielu młodych ludzi zmaga się z problemem braku umiejętności

prowadzenia konwersacji. Załóżmy, że spotykamy piękną kobietę lub

przystojnego faceta (w zależności od naszej płci i upodobań) i nie wiemy,

jak zagadać. Albo nawet w przypadku zwykłej pogawędki z nieznajomym –

wiele osób nie wie, jak zainicjować tzw. „small talk”, jak zainteresować

rozmówcę, jak nie strzelić gafy. Nad tego typu problemami chciałbym się

pochylić w niniejszym tekście.

Często wydaje nam się, że jakość wypowiedzi ma największe znaczenie,

więc poprzeczkę zawieszamy sobie tak wysoko, jakby to miała być

przemowa prezydencka. Tymczasem nie jesteśmy nikim istotnym, żeby

posługiwać się idealnym doborem słów 24/7. W głowie powstaje

oczekiwanie nie do spełnienia, a my męczymy się, próbując coś z siebie

wykrztusić. To nic innego jak „overthinking”, czyli „nadmierne myślenie”.

Myślenie jest dobre do rozwiązywania zadań lub przy negocjacjach,

ale przeszkadza w rozmowie. Żart sytuacyjny, który ma wyjść z Twoich

ust dopiero po dokonaniu głębszej analizy, już przegapił swoją sytuację i

nie ma sensu go wtrącać. Ten facet lub tamta kobieta już poszli dalej i już

do nich nie zagadasz.

Klątwa myślenia to największa zmora relacji towarzyskich. Mamy w

sobie wszystko, aby być bestiami społecznymi zarówno wśród znajomych,

jak i wśród obcych. Na 100% znasz osobę, która dużo gada, uśmiecha się i

ma mnóstwo przyjaciół i zawsze wie, co powiedzieć. Tacy ludzie mają farta,

bo zostali wychowani w przeświadczeniu, że ich słowa mają znaczenie i nie

byli nadmiernie ograniczani przez innych. Ty czy ja nie mieliśmy tyle

szczęścia i dlatego otworzenie się na otoczenie zajmuje nam trochę więcej

czasu.

Zmianę naszych nawyków konwersatoryjnych możemy zacząć dość

prosto, choć niekoniecznie w przyjemny sposób. Trzeba mówić do ludzi,

rozmawiać z obcymi, udowadniać sobie, że nie ma się czego bać.

Oczywiście będziemy przerażeni, ale z czasem będzie lepiej. Następnie

należy przejść do etapu „odcięcia pępowiny” od starych przekonań. Po

narażaniu się na stres uodparniamy się na niego, ale nie na zawsze.

Ostatecznym rozwiązaniem, które u mnie działa, jest medytacja lub po

prostu przetwarzanie strachu w swoim ciele. W CIELE A NIE W GŁOWIE!

Nasz umysł zawsze niestrudzenie pracuje, ale to ciało pamięta groźne

sytuacje z przeszłości. Jako małe dzieci jesteśmy uzależnieni od rodziców,

a gdy nie robimy tego, czego od nas oczekują, złoszczą się. W odpowiedzi

na ich złość, wielu i wiele z nas odczuło lęk, że rodzice nas zostawią. Przez

to zaczynamy później bać się wyrażać w łasne zdanie i uczymy się

czekać na rozkazy. Potem rzutuje to na nasze dorosłe życie. Kiedy



dotkniesz rozgrzanej płyty kuchennej, to Twoje ciało szybko i na długo

zapamięta, żeby nie dotykać jej ponownie. Kiedy rodzić okrzyczy dziecko i

każe mu siedzieć cicho, to jego ciało zapamięta to, a dorosły już człowiek

pozostanie milczkiem.

Wróćmy do medytacji – polega ona na tym, że czynność, którą niedawno

wykonaliśmy, a jej rezultat nas zestresował, trzeba przywołać w myślach i

pozwolić sobie w pełni odczuć towarzyszące temu emocje. Przy tym

bierzemy wdech, licząc do sześciu, potem skupiamy się jeszcze bardziej na

stresie przez 3 sekundy, odczuwając emocję w całym ciele, po czym

wypuszczamy powietrze licząc do sześciu, rozluźniając się �zycznie przy

jednoczesnym przeżywaniu stresującej sytuacji w głowie. U mnie

wystarczyło 6-7 mów przygotowanych, żeby przestać odczuwać stres

przed wyjściem na scenę. Nie piszę tego, żeby się przechwalać. Piszę o

tym, bo to rezultat stosowania opisanej wyżej techniki medytacji. Dodam,

że nie była ona dla mnie czymś oczywistym. Szukałem rozwiązania mojego

problemu ze stresem przez 2 lata i spędziłem około 500 godzin na

wyrabianiu pojęcia o tym, co pomaga, a co nie. Korzystajcie z tego, bo to

niesamowite narzędzie.

Podsumowując, pamiętajcie:

1. By wystawiać się na stres;

2. Że wasze ciało pamięta stres sprzed kilku godzin, z dnia poprzedniego,

a nawet z dzieciństwa;

3. By za pomocą medytacji sprobować uwolnić się od kojarzenia pewnych

czynności (takich jak przemawianie publiczne, rozmowa z nieznajomym

czy wyrażanie swojej opinii) ze stresem;



Paweł Wawrzyńczak Silesia Toastmasters

Artykuł napisał

4. By powtarzacie ten cyk, aż trauma przestanie na was działać.

Dodam, że pomocne jest też kontemplowanie swojej przeszłości, by

zidenty�kować sytuację, która stała się źródłem negatywnych odczuć i

blokad. Starajcie się uswiadomić sobie traumę, która powstrzymuje was

przed byciem sobą. POWODZENIA!

Piotr Ziemski

Improwizacja w trójkącie

Improwizacja sceniczna kojarzyć się może z czymś nieokiełznanym, nieco

chaotycznym i pozbawionym zasad. Gdy jednak wgłębimy się w tę

tematykę, okażę się, że jest zgoła inaczej, a w dobrym improwizowaniu

pomóc nam mogą pewne, iście nieschematyczne, schematy działania. 



Piotr Ziemski Silesia Toastmasters

Artykuł napisał

W naszym toastmasterowym doświadczeniu znamy różne sposoby i

schematy udzielania odpowiedzi na gorące pytania. Są one często bardzo

�nezyjne. Jednak gdy mamy do czynienia z innymi – dłuższymi formami

improwizacji, warto zastanowić się także nad innymi rozwiązaniami, po to

by nasz występ został lepiej zapamiętany i – mówiąc kolokwialnie – po

prostu „miał ręce i nogi”. 

Jednym z rozwiązań może być pewien schemat w formie trójkąta,

nauczany między innymi przez Szymona Paszka z Impro Silesia. Jego

rogami są następujące stwierdzenia:

Wiedz – zaczynając grać improwizowaną scenkę, dowiedzmy się, kim jest

postać, w którą się wcielamy. Stwórzmy sobie jej wyobrażenie, jak ma ona

na imię, czym się w życiu zajmuje, do czego dąży, a także jakie relacje

wiążą ją z innymi osobami występującymi na scenie. Pozwoli nam to

zbudować „platformę”, dzięki której łatwiej będzie nam się grało.

Łatwiej będzie też utrzymać spójność scenki i zapobiec ucieczce w jakieś

niechciane, nadmiernie absurdalne strony. Nazwijmy także

wyimaginowane przedmioty, którymi posłużymy się na scenie. Pozwoli to

publice łatwiej podążać za naszym tokiem rozumowania. 

Dbaj – pamiętajmy o tym, z czym nasza postać przyszła na scenę i do

czego dąży. Ma ona określony bagaż doświadczeń, swoje potrzeby, cele,

wartości. Podczas grania dbajmy o ich zaspokojenie. To doda kreowanej

przez nas postaci wiarygodności. 

Mów – nie zastanawiajmy się szczególnie długo, czy to, co chcemy

powiedzieć, jest szczególnie „mądre”. Mówmy cokolwiek nam przyjdzie do

głowy i sprawdzajmy, jaka będzie reakcja. Przedłużające się zastanawianie

czy milczenie nie popchnie akcji do przodu, a wypowiedź werbalna –

wymuszając reakcję i dialog – jak najbardziej. 

To oczywiście założenia teoretyczne. A jak się sprawdzają w praktyce?

Najlepiej sprawdzić to na różnych scenach żywota naszego, gdyż

improwizacja przydaje się w bardzo wielu jego aspektach. 

Silesia Toastmasters



Zapowiedzi spotkań na listopad

10.11.2022 Temat: Tak mi się nie chce

Toastmaster Wieczoru: Sylwia Żelazny

17.11.2022 Temat: Wkrótce podamy na fanpage

Toastmaster Wieczoru: Anna Szombara

24.11.2022 Temat: Naród start-up'ów

Toastmaster Wieczoru: Michał Spyra

01.12.2022 Temat: Konkurs mów — eliminacje do mowy roku

Toastmasters IG Wodzisław

Zapowiedzi spotkań na listopad

04.11.2022 Temat: Wspominając tych, którzy odeszli

(wspominki byłych członków, gości, sympatyków)

18.11.2022 Temat: Wkrótce będzie podany na fanpage klubu

02.12.2022 Temat: Mikołajkowy maraton mów

Silesia Toastmasters

Relacje ze spotkań w październiku

Liście spadają z drzew, dni stają się coraz krótsze, a na dworze jest coraz

chłodniej. Nasz zapał jednak nie osłabł. Dalej jesteśmy głodni

samorozwoju rozwijając umiejętności mówcze i liderskie. Jakie były tego

efekty? Zapraszam do zapoznania się z relacjami ze spotkań naszego

klubu, które odbyły się w październiku.



Szóstego października w rolę Toastmastera wieczoru wcieliła się

Agnieszka Janas, a motywem przewodnim spotkania było “Trudny

pracownik to szansa na rozwój lidera” . Podczas swoich wystąpień

Agnieszka przedstawiała historie ze swojego życia związane z pracą z

podwładnymi oraz problemami jakie pojawiły się podczas współpracy.

Przekazała nam w jaki sposób rozwiązywała kon�iktowe sytuacje oraz

czego dzięki temu się nauczyła. To i dla nas była bardzo pouczająca lekcja.

Uczestnicy spotkania uznali, że Michał Spyra wygłosił najlepszą mowę

przygotowaną. W mowie pt: “Spraw aby obrali Twój kierunek” przedstawił

w jaki sposób wykorzystać techniki negocjacyjne by osiągnąć wyznaczony

przez nas cel.



Trzynastego października Paweł Wawrzyńczak - Toastmaster wieczoru

opowiadał nam o metodach szybkiej nauki. Przedstawił jak w ciągu

dwóch i pół roku nauczył się rysować. Efekty są piorunujące! W jaki sposób

tego dokonał? Wykorzystując wspomniane metody nauki. Otrzymaliśmy

skondensowaną wiedzę, którą z pewnością wykorzystamy ucząc się

nowych umiejętności. Najlepszą mowę przygotowaną zdaniem

uczestników wygłosiła Sylwia Żelazny. Wystąpienie “Zjedz tę żabę” miało na

celu przedstawić słuchaczom sposób na zaplanowanie czasu wolnego by

skutecznie zrealizować wyznaczone przez siebie cele danego dnia. Oprócz

bardzo dobrego wygłoszenia mowa miała również wartość edukacyjna, a

takie lubimy najbardziej.



Dwudziestego października Paweł Ślimok wcielił się w rolę Toastmastera

wieczoru i opowiedział nam o sile i mocy emocji. Dowiedzieliśmy się, że

poprzez emocje możemy wyrażać wstyd, winę, depresję, ale też i odwagę,

dumę oraz akceptację. Dzięki otrzymanej wiedzy możemy w lepszy sposób

określić stan w jakim się obecnie znajdujemy. To pomaga w lepszym

zrozumieniu samego siebie, a co za tym idzie, w samorozwoju. Dyplom za

wygłoszenie najlepszej mowy przygotowanej otrzymał Rafał Rurański.

Przemówienie “Czasoprzestrzeń” ujęło nasze serca. Nie mogę się

doczekać eliminacji do konkursu na najlepszą mowę roku. Mam nadzieję,

że będę miał wtedy ponowną okazję usłyszeć ją w wykonaniu Rafała.



Dwudziestego siódmego października rolę Toastmastera wieczoru

pełniła debiutantka - Roxana Nadolska. Tematem przewodnim było

“Inteligencja emocjonalna - odblokuj swoje supermoce” . Roxana

przedstawiła korzyści płynące z posiadania wspomnianej inteligencji.

Samoświadomość i empatia, rozładowanie oraz kierowanie emocjami, a

także asertywność. Mam wrażenie, że w obecnych czasach inteligencja

emocjonalna jest dużo ważniejsza aniżeli inteligencja intelektualna.

Zdaniem uczestników najlepszą mowę przygotowaną wygłosił Michał

Dulemba. To było jego pierwsze wystąpienie na naszej scenie. Uwagę

przykuł nietypowy tytuł - “Icebreaker”. Skoro zaliczył taki debiut to jestem

ciekaw dokąd zawędruje podążając toastmasterową ścieżką. Może to on

zdobędzie w przyszłości mistrzostwo świata?

Tak oto prezentują się nasze spotkania, które odbyło się w październiku.

Co nas czeka w listopadzie? Cotygodniowe zebrania, na których będą

poruszane kolejne ciekawe tematy dotyczące samorozwoju oraz

otaczającego nas świata. No i najważniejsze. Dziewiętnastego listopada

odbędą się piętnaste urodziny naszego klubu. Już nie mogę się doczekać

spisania relacji z tego wydarzenia. Do zobaczenia za miesiąc!



Marek Wildner

Relacje Silesia Toastmasters

Silesia Speech Masters

Relacje ze spotkań w październiku

5th of October, “Small talk” led by Ilona Piwowarczyk-Krasa

That evening, we focused on the theme and problem of small talk. The

host of the meeting – Ilona, told us about the importance of being able to

start conversations with strangers and introduced us to some useful (and

funny) exercises aimed at building up our con�dence. Participants were

paired and given a context of their improvised casual conversations.

What’s more, we listened to Jan Pawlak’s speech entitled “Strategic

leadership” – a report on building a team to help create and complete a

project to bene�t the club.



12th of October, “Introduce yourself” led by Arkadiusz Dydo

It was one more super intense and enriching workshop designed and

conducted by Arkadiusz Dydo – our chief improviser and storyteller. Arek

asked us to focus on presenting our personalities and values instead of

just reciting our educational and professional milestones. Each of us

introduced ourselves, then received and gave one another a huge dose of

immediate feedback. It was a huge pleasure to host MORE GUESTS THAN

MEMBERS since we were getting to know each other better and better

with every speech.

19th of October, “Let’s start exercising” led by Jan Pawlak

During that meeting, we had the privilege to try out a newly refurbished

room in the COP Katowice. Jan, the Toastmaster of the evening, taught us

how to do all sorts of pushups and many other home-friendly exercises.

We listened to a marvelous speech by Olga Mierzwa, who shared her

brilliant re�ections on leadership. Table Topic session was also dedicated

to sports and led by Katarzyna Wójcik. The best improvisers turned out to



Dominik Niedźwiecki

Korekta tekstów i relacje Silesia Speech Masters

be Mateusz Wrona and Nataliia Semchuk. And of course, they had to

share one gratitude speech, according to our years-long tradition.

26th o October, “Psichics” led by Bart łomiej Ryś

The meeting’s timing was almost synchronized with Halloween.

Participants expected to hear spooky stories and discuss supernatural

abilities or events. The host of the meeting – Bartek didn’t fail our

expectations since he presented 2 well-crafted speeches related to the

topic, each of them favoring one of contradicting perspectives. It was

mind-blowing! Besides, we listened to Jan Pawlak’s speech “Everything you

know is a lie” – his Engaging Humour Icebreaker. We were also

encouraged by Ilona Piwowarczyk-Krasa (the Table Topic Master) to

unravel our psychic skills by trying to tell fortunes using various

techniques (including reading hand lines, co�ee grounds, or playing

cards). It was an exquisite and energizing meeting!

Toastmasters IG Wodzisław

Relacje ze spotkań w październiku



28.10.2022

W piątek odbyło się spotkanie pod tytułem „Ale WSTYD!”  więc aż wstyd

byłoby się na nim nie pojawić ! Rolę Toastmastera wieczoru objął Adam

Foks. Nie było to pierwsze spotkanie prowadzone przez niego, a z razu na

raz widać, jak pracuje i stara się wprowadzać zmian, które są mu

proponowane.

Adam przypomniał nam, że słowo „wstyd” ma synonimy, o których już nie

pamiętamy i nie używamy, takie jak „hańba” czy „tracenie twarzy”.

Wspomniał on o tym, co robili samuraje, by odzyskać twarz lub co się

działo z oddziałami legionistów, kiedy okryli się hańbą. Krótko mówiąc,

przez chwilę było śmiertelnie poważnie.

Jednak Adam zawsze podczas swoich wystąpień lubi i potra� rozbawić,

więc szybko wróciliśmy do rozmów o dzieciństwie i tym, czego mieliśmy

się wtedy wstydzić. Wskazał również na absurd przekonania, że mam się

wstydzić tego, czego nie umiem. A nie umiem tego, bo dopiero się uczę.

Podał za przykład kursantki ze swoich zajęć, które dołączają do grupy

osób tańczących już dłuższy czas, lub siebie samego i swoją przygodę z

Toastmasterem.

Na koniec, Adam zmotywował nas, by iść z głową do góry i nie wstydzić się,

doszkalać, pytać i ćwiczyć. Żeby nie dać się stłamsić przez osoby, które

jedyne co potra�ą robić, to oceniać nas z pozycji z kanapy. Bo u takich

osób, ocena, jeszcze najlepiej krytyczna, to największa umiejętność. Czy

może być coś piękniejszego, niż kop motywacyjny w piątkowy wieczór?



21.10.2022 

“Create YourSELF”  TM: Monika Grabowska

Na piątkowym spotkaniu byliśmy świadkami świetnego debiutu

toastmasterowego naszej klubowiczki Moniki Grabowskiej. To była jej

pierwsza rola gospodyni spotkania, ale spisała się fenomenalnie!

Dziewczyna jest, zdaje się, stworzona dla sceny ;)

Monika, podczas swojego spotkania, poruszyła istotne problemy

zahaczające o stereotypy, z którymi codziennie się spotykamy (“chłopaki

nie płaczą”, “kobietom nie wypada przeklinać”). Dodatkowo zwracała

uwagę na pewne  “dobrze widziane” płynięcie z prądem, pomijanie kwestii

samoświadomości, samoakceptacji. Gospodynie wskazywała na sposoby,

jak to zmienić. Dzięki temu wiemy już, że MOŻNA i DA się to zmienić :) 

Prócz scenicznego debiutu, Monika przygotowała dla nas krótkie

warsztaty z “kreowania SIEBIE”. Mieliśmy za zadanie usiąść i zastanowić się

m.in nad tym, jakie mamy w życiu cele, jakie rutyny, za co się lubimy, kim

się otaczamy. Swoisty życiowy remanent :D Przez kilkanaście minut

mogliśmy wgłębić się w siebie i przyjrzeć temu, jacy naprawdę jesteśmy.

To były wyjątkowe chwile, za co Ci serdecznie dziękujemy, Moniko. 

Na nasze spotkanie przybyli specjalni goście, posłańcy z katowickiego

klubu Silesia Toastmasters. Nic nie zapowiadało niespodzianki, jaką dla

nas przygotowali! 

Nasz klub otrzymał pięknie wykonane zaproszenie na 15. urodziny Silesii!

Jest nam niezmiernie miło, że pragniecie świętować to wydarzenie w

naszej obecności <3



15.10.2022 KONKURS AREA

W sobotę 15 października, wraz z pozostałymi śląskimi klubami

Toastmasters, spotkaliśmy się na sali konferencyjnej dworca PKP w

Wodzisławiu Śląskim. Okazja była niebywała -TM IG Wodzisław był

gospodarzem rejonowego Konkursu Mów Humorystycznych i Odpowiedzi

na Gorące Pytanie w obu kategoriach językowych!

To było fantastyczne wydarzenie! Zjechali się najlepsi mówcy z Katowic,

Bielska i Częstochowy. Była masa śmiechu, inspiracji i mega atmosfery!

Reprezentami wodzisławskiego klubu byli Piotr Janulek (mowy

humorystyczne w języku polskim) i Rafał Wiejacz (mowy humorystyczne w

języku angielskim, odpowiedzi na gorące pytanie w języku polskim i

angielskim).

Rafał został zwycięzcą w dwóch kategoriach: mowa po angielsku i gorące

pytanie po polsku, a w gorących pytaniach w języku angielskim zajął II

miejsce!

Rafał zostaje więc naszym reprezentantem na konkursie dywizji, we

wszytkach kategoriach, w których brał udział! Takiego mamy zdolnego

klubowicza! :)

To ogromnie napawa nas dumą!

Pod koniec konkursowego spotkania odbyły się warsztaty ze sztuki

improwizacji, poprowadzone przez Piotra Ziemskiego z katowickiego

klubu Silesia Toastmasters, za które serdecznie dziękujemy!

A po wszystkim poszliśmy na jedzonko <3

Jest mi niezmiernie miło, że mój klub mógł ugościć wszystkie znamienite

osobistości ze śląskiego światka TM :)

Cudownie było Was zobaczyć :) i do zobaczenia znów! :*



12.10.2022 Spotkanie demonstracyjne na Zamku Piastowskim w

Raciborzu. 

Temat: “ Co daje Toastmasters, czyli o użytecznej informacji

zwrotnej.”

W piękne środowe popołudnie 12 października spotkaliśmy się na

raciborskim Zamku Piastowskim. Nadarzyła się wyjątkowa okazja, gdyż

równocześnie odbywał się trzydniowy event: “Raciborskie Rozmowy o

Rozwoju”. To wydarzenie oscylowało wokół szeroko pojętego

(samo)rozwoju, rozwoju miast i regionu, szkół i edukacji. 

Nie mogło nas tam zabraknąć :) Pragnęliśmy pokazać, że można nabywać

przydatne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji, konstruktywnej

informacji zwrotnej, przełamywania barier i walki z tremą.

Spotkanie miało formę Dynamic Demo, tzn. skupiliśmy się w głównej

mierze na skondensowanym pokazaniu, czym zajmujemy się na naszych

zwykłych meetingach, a także pobudzaliśmy gości do aktywnego udziału w

spotkaniu.

Toastmasterem wieczoru był — nazywany przez nas Ojcem Założycielem

:D — Krzysztof Dybiec. Krzysztof jest Prezesem Izby Gospodarczej w

Wodzisławiu Śląskim, przedsiębiorcą i lokalnym patriotą. Jest także

wytrawnym mówcą, konferansjerem i człowiekiem o dużym

doświadczeniu i szerokiej wiedzy (nie tylko biznesowej!).

Jeden z naszych klubowiczów - Piotr Janulek - zorganizował dla nas

interaktywne warsztaty z trójstronnej komunikacji w biznesie. Potem

sprawdzał, jak dokładnie go słuchaliśmy i zrobił mały test :D nagrodą dla

najlepszego słuchacza, była książka autorstwa Piotra i Łukasza Solarskiego

„Turkusowa ewolucja”. Najpilniejszą słuchaczką okazała się Natalia Cyran -

brawo!



Natalia Cyran

Relacje Toastmasters IG Wodzisław
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Dobrze jest czasem wyskoczyć poza znane mury “Zamku” i dworca PKP :)

Dlatego to spotkanie zapadnie nam w pamięci na długo! <3
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