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Myśl miesiąca

„W życiu jest coś więcej do zrobienia,
niż tylko zwiększać jego tempo”

- Gandhi

          Od Redaktora

   Witam czytelników w drugim numerze
Biuletynu pod moją redakcją. Jest to
kończący rok numer grudniowy. Rok wielu

znacznych wydarzeń w „Syrenie” i nowych zadań. Jednym z
nich jest wprowadzenie „Syreny” na światową scenę
internetu poprzez stworzenie witryny internetowej , czyli
tzw. website. Jak państwo zauważyliście w tytule jest już
nazwa tej witryny  www.polishclubrowville.org.au.

  Bardzo państwa zapraszam na jej odwiedzenie i przysłanie
mi uwag co by poprawić czy też dodać. Tak, tak to ja
jestem „stworzycielem” witryny „Syreny”.
    Oczywiście uwagi proszę przysłać na widoczny powyżej
adres e-mail: edpa@polishclubrowville.org.au.
    Ponadto zapraszam Państwa do podzielenia się Waszymi
wrażeniami z działalności „Syreny” poprzez przysłanie ich
na adres e-mail lub do biura. Znajdą się one w planowanej
nowej kolumnie Biuletynu „Od Czytelników” oraz na
witrynie internetowej. Tam już można łatwo znaleźć nasz
ostatni Biuletyn. Na naszej witrynie szczególnie polecam
stronę historyczną History gdzie znajduje się niezmiernie
ciekawe opracowanie początków powstania Domu Polskiego
„Syrena” autorstwa państwa Moniki i Wiktora Hołdów
opublikowane w Kronice Federacji Polskich Organizacji w
Wiktorii 1962-1992 pod redakcją dr Zdzisława Derwiń-
skiego. Na marginesie pragnąlbym wspomnieć iż przybyłem
do Melbourne w tym samym czasie gdy rozpoczęto budowę
naszej „Syreny” ponad 30-lat temu…
    Z uwagi na fakt iż „Syrena” ma wreszcie własną witryne
internetową Zarząd zdecydował publikować drukowaną,
obecnie miesięczną, wersję Biuletynu co dwa miesiące.
Aktualne wydarzenia z działalności „Syreny” będą wszak na
bieżąco zamieszczane na witrynie internetowej.
  W lutym 2015 planujemy wznowić kursy komputerowe.
   Kończąc mój „editorial” składam Państwu serdeczne
życzenia Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.     Leszek Pach
__________________________________________________________________________________________________________

           Z kącika Prezesa

   Zdrowych i Radosnych Świąt
BoŜego Narodzenia i
Szczęśliwego Nowego 2015 Roku
Ŝyczy  Prezes i  Zarząd SPWD.

    36-te Targi Polskie
     Zapraszamy serdecznie na coroczne Targi Polskie, w
tym roku 36-te, które odbędą sie w niedzielę 7-go grudnia.
Msza Święta o godzinie 10-tej a potem jak co roku okazja
do przedświątecznych zakupów i posmakowania polskich
potraw i trunków.  Muzykę zapewni Marcin Fudalińki.
Niewątpliwie atrakcją dla dzieci będzie bezpłatny Jumping
Castle i malowanie twarzy.
Wstęp na Targi $2, dzieci od lat 12-tu bezpłatnie.

   Opłatek

    Zabawa Sylwestrowa
    Przypominam o zakupie biletów do 14-go grudnia na
zabawę Sylwestrową. Proszę o skontaktowanie się z Teresą
tel: 0400 211 472 lub 9812 0646
Cena biletów $50, w tym lampka szampana kawa/herbata i
ciasto. Grał będzie Marcin Fudaliński,  kuchnia i bar jak
zwykle wspaniale zaopatrzone.

    Zabawa Walentynkowa
    Już teraz zapraszam wszystkich na zabawę
Walentynkową organizowaną wspólnie z Zygmuntem
Szymańskim, który będzie celebrował jego 65-te Urodziny,
muzyka w wykonaniu zespołu „Wesoły Autobus” a w
programie występ „Elvis Presley Show”.

    Dotacje na zakup fortepianu
    Uprzejmie informuję, że do listy ofiarodawców wymie-
nionej w poprzednim Biuletynie dołączyły następujące
osoby: Krystyna Michalska $50, Aleksandra Krzywokulska
$50, Danuta Koronowicz $50. Dziękujemy serdecznie.

    Nowe inwestycje
    W celu poprawienia bezpieczeństwa został ogrodzony
teren zabaw dla dzieci. Inwestycja ta kosztowała
Stowarzyszenie $5,700. Mamy nadzieję, że rodzice i
opiekunowie bawiących się dzieci docenią to i dopilnują aby

Dom Polski „SYRENA”
1325 Stud Road, Rowvillle, Vic. 3178

Tel/Fax: 03-9759 0522
E-mail: edpa@polishclubrowville.org.au
Witryna: www.polishclubrowville.org.au

Chór „ECHO POLONIA” wraz z SPWD zaprasza na
uroczyste kolędowanie połączone z Opłatkiem

SPWD pt. "Magia Świąt”.  W programie "Jasełka”
w wykonaniu dzieci z sobotniej szkoły.  Niedziela
14-go grudnia g. 16:00 w Domu Polskim “Syrena”



nie niszczyły nowego ogrodzenia. Jednocześnie chciałem
przypomnieć, że przebywanie dzieci na placu zabaw może
być tylko i wyłącznie pod dozorem rodziców lub opiekunów.

     Przerwa świąteczna
 Na okres Swiąt Bożego Narodzenia Dom Polski zawiesza

swoją normalną działalność (bar i kuchnia nieczynne) z
wyjątkiem następujących imprez:  Środa 31 grudnia
Sylwester i czwartek 15-go i 29-go stycznia  spotkania
seniorów. Regularna działalność Syreny rozpocznie się w
niedzielę 1-go lutego 2014 r.

Zygmunt Bieliński

       Wieści ze szkoły

 W niedzielę 16 listopada po raz
dziesiąty świętowaliśmy Dzień Polski
na Federation Square.
Już o godzinie 10.00 na festiwalowej

estradzie rozpoczął się wielki Koncert, w którym tradycyjnie
wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Dzieci przedstawiły
program artystyczny zatutułowany „Wiosna”, który
przygotowały pod kierunkiem Anny Polgar i Renaty Woźniak
z pomocą Joli Styczeń. Występ rozpoczęli Dominik Kiss,
Wiktor Myszko i Weronika Myszko i pięknie wyrecytowali
wiersz Jana Brzechwy „Przyjście wiosny”. Kolejny utwór,
„Kolorowe motyle” wykonały Natalka Najder i Claudia
Chmara, a następnie  Julia Pretto, Natalia Bara i Emily
Skrzyniarz zaprezentowały  wiersz „ Chora żaba”. Na
zakończenie maluchy zaśpiewały piosenkę „Żabka”,
uczniowie klas starszych wystąpili z piosenką „Witaj nam
bocianie”. Wszyscy śpiewali i deklamowali wiersze z dużym
zaangażowaniem, entuzjazmem i pięknie prezentowali się
na scenie. Serdecznie dziękuję nauczycielom za
przygotowanie programu, dzieciom za wspaniały występ.
Podziękowania składam również wszystkim rodzicom za
przywiezienie dzieci i ciekawe kostiumy.
     W ubiegłą sobotę 22 listopada w naszej szkole miała
miejsce niezwykła uroczystość, na którą z wielką
niecierpliwością oczekiwali  uczniowie z grupy najmłodszej.
Mowa oczywiście  o Pasowaniu na Ucznia Szkoły Polskiej w
Rowville. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla dzieci
rozpoczynających naukę języka polskiego, ale także ważne
wydarzenie dla ich rodziców. Odświętnie ubrane maluchy
pięknie wyglądały w swoich biało-czerwonych czapkach i
doskonale poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami
przygotowanymi przez panią Jolę Styczeń. Uczniowie
zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w
pierwszym roku nauki w naszej szkole. Największym
przeżyciem dla wszystkich był sam moment pasowania. Po
części artystycznej nastąpiła część oficjalna, został
odczytany tekst ślubowania, uczniowie złożyli uroczyste
przyrzeczenie , a następnie zostali pasowani na ucznia
specjalnym ołówkiem. Na zakończenie maluchy otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Składam serdeczne
podziękowania dla Joli Styczeń za przygotowanie bardzo
ciekawego programu artystycznego.

Beata Bara

            Z życia Klubu Seniora

  Na spotkaniu w dniu 6-go listopada
odbyła się uroczysta Akademia z okazji
odzyskania niepodległości Polski. Po
wstępnym powitaniu przez prezesa Klubu
zaproszonych gości oraz wszystkich

obecnych na sali, oraz krótkich sprawach organizacyjnych,
pięknej modlitwie naszego opiekuna duchowego ks.
Mariana Szeptaka rozpoczęła się nasza piękna, uroczysta i
wzruszająca (niekiedy z łezką w oku) przygotowana i
prowadzona w całości przez p. Krystynę Mrozik AKADEMIA.
Wystarczy tylko, że wymienię nazwiska artystów biorących
udział, a każdy będzie wiedział na jakim poziomie stała cała
impreza. I tak: Stanisław Jakubicki rozpoczął wierszem,
potem Jola Mielczarek wykonała w oryginalnym tekście
pieśń „Boże coś Polskę”, p. Krzysztof Łańcucki podzielił się
wspomnieniami, p. K. Mrozik recytowała wiersz pt.
„Piłsudski”, a p. Edward Kondys opowiedział nam trochę o
samym Piłsudskim, którego portret stał na honorowym
miejscu. Konrad Olszewski wykonał „Poloneza” Chopina,
Chór „Echo Polonia” pod dyrekcją Doroty Dudkowskiej
zaśpiewał pięknie cztery pieśni, a Hirek Dudkowski
zaśpiewał solo „Bywaj dziewczę zdrowe”, a potem to już
było więcej kabaretowo: Grażyna Krajewska uraczyła nas 2
piosenkami z repertuaru Hanki Ordonówny, S. Jakubicki „4
córy miał tata” i „Polesia czar”. Akompaniował
niezastąpiony Roman Syrek. Na końcu niemała niespo-
dzianka, bo na naszym nowym fortepianie, po raz pierwszy
utwór wykonany na cztery ręce - Konrad i Roman -
wspaniale wyszło i gromkim brawom nie było końca. Na
samym końcu wszyscy godnie, na stojąco uczcili poległych
żołnierzy minutą ciszy. Potem były podziękowania i wspólne
zdjęcia. Cały program trwał „ciut” dłużej, ale za to jak ta
fasolówka smakowała. Ogromne dwa kotły poszły w mig.
    20-go, zamiast normalnego spotkania w naszym Klubie,
wyjechaliśmy „całą chmarą”, bo aż dwoma autokarami do
Morwell, na zaproszenie Klubu Seniora „Złota Jesień”, który
obchodził swój Jubileusz 25-cio lecia. W wynajętej sali
(żeby pomieścić te około 200 osób) stoliki pięknie ponakry-
wane i ze smakowitymi ciastami oraz wodą mineralną (a
dzień był dość ciepły). Z boku „samobsługowy” stolik z
kawą i herbatą, a na frontowej ścianie piękna wystawa
Federacji i informacyjny stolik Cares Victoria.
    Na rozpoczęcie wszyscy na stojąco odśpiewali hymn
polski i hymn australijski. Potem p. Maria D’Alia powitała
wszystkich serdecznie, tak zaproszonych gości, jak i
sponsorów oraz uczestników spotkania, a p. Lisa Sinha z
Gippsland Multicultural Services witała nas w języku
angielskim. Marysia (bo tak tu wszyscy na Nią mówią)
opowiedziała nam historię „Złotej Jesieni” na przeciągu tych
25-ciu lat i potem zostaliśmy uraczeni wyświetlanymi na
dużym ekranie „zdjęciami-migawkam” z życia i działalności
klubu na podkładzie pięknej polskiej muzyki i piosenek w
całości opracowane właśnie przez Marysię. Były zdjęcia przy
„urodzinowym” torcie i potem prawie cała „Jesień złocista”
(bo tak radością i ciepłem promieniały ich twarze) wystąpili
jako chór klubowy prezentując nam kilka ciekawych pozycji.
Oczywista to rzecz, że brawa były i to wcale niemałe.
Następnie rozpoczęło się wręczanie pamiątek wszystkim
członkom klubu (niektórzy niestety odbierać musieli przy
stołach). Prezes Federacji wręczył dyplom dla prowadzącej
od 24 lat klub „Złota jesień” p. Reginie Kukla, która była
bardzo wzruszona. Dalej Marysia podziękowała gościom-
sponsorom i została dominentnie zaskoczona przez swoją
mamę (prezeskę klubu) pięknym bukietem kwiatów w
podziękowaniu za ogrom pracy i serca jaki Marysia wkłada
w pomoc klubowi. Nasz klub z Rowville stanął również na
wysokości zadania i wręczył, na ręce p. Reginy pamiątkową
plakietkę.
    Podczas smacznego obiadu umilał nam czas „Duet
Harmony” i po posiłku rozprowadzano bilety na loterię, z
której dochód został przeznaczony na cel charytatywny. I tu



ciekawa informacja, bo bilety (pomiędzy innymi)
sprzedawała p. Jola Stypa, która przyjechała specjalnie z
Melbourne razem ze swoją córką Karoliną, a wnuczką p.
Reginy. I mówimy, że stara Polonia się wykrusza, a tu aż 3
pokolenia podtrzymują tą naszą POLSKOŚĆ ! Po losowaniu
nagród nasz Chór „Echo Polonia” zaśpiewał kilka piosenek i
potem, to były już tylko podziękowania i pożegnania. Chyba
prawie wszyscy udali się „przez mostek” zobaczyć nową
tablicę pamiatkową.
    27-go  listopada spotykamy się (ostatni raz w tym roku)
na obiedzie świątecznym, a pierwszy raz w 2015 roku w
czwartek 15-go stycznia.
    W imieniu Zarządu Klubu życzę wszystkim wesołych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele szczęścia w
nadchodzącym Nowym Roku.

 Monika Latona

Najbliższy termin spotkania Klubu Seniora

15/01/15 czwartek godz.12:00 1-sze spotkanie w 2015.

       Z podwórka „Łowicza”

    Przed nami grudzień. Święta
zbliżają sie wielkimi krokami, ale
zanim jak co roku złożymy
naszym Czytelnikom życzenia,

chcemy podzielić się wraże-niami z Polskiego Festiwalu na
Federation Square, który się odbył 16 listopada.
    Deszcz, który rozpadał się w sobotę wieczorem nie zapo-
wiadał słonecznej niedzieli.   W chwili kiedy Zespół „
Łowicz” rozpoczął program folklorystyczny krakowiakem z
Lajkonikiem, niebo zasnute było chmurami, przez które
nieśmiało przebijało słońce.  Sprawdziło się powiedzenie, że
pogoda w Melbourne  to wielka niespodzianka.
     Zespół „Łowicz” wystąpił w pierwszej części programu
folklorystycznego razem z  zespołami „Wisła”, „Kujawy”,
„Syrenka” i „Oberek”. Atrakcyjny program zgromadził przy
scenie wielu widzów. Krakowiak i wiązanka tańców
kaszubskich w wykonaniu „Łowicza” zostały nagrodzone
gromkimi brawami.
     Stoisko „Łowicza” z kiełbaskami i domowymi wypiekami
obsługiwane przez członków Zespołu i niewielką grupkę
rodziców miało też duże powodzenie.
    W piątek tuż przed Festiwalem mieliśmy okazję obejrzeć
występy Zespołu ,,Istebna", który przyjechał z Polski.
Wszyscy byli pod wrażeniem tańców, gry na instrumentach
i śpiewu góralskiego. Po występie członkowie „Łowicza”
spotkali się z młodzieżą z „Istebnej”.
    Następnego dnia po Festiwalu w poniedziałek 17
listopada odbyło sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze
„Łowicza”. Pragnę tutaj podziękować obecnemu zarządowi
za pracę w tym roku, a szczególnie Oli Cybulskiej,
Michałowi Dąbrowskiemu  i Sławomirowi Solarskiemu,
którzy zdecydowali się odejść z zarządu.
    Nie był to rok łatwy. Sporo żeśmy sie nauczyli, ale też
przekonaliśmy się, że jeśli grupa ludzi ma wspólny cel jest
w stanie wiele osiągnąć.
    Po wyborach skład nowego zarządu na 2015 rok jest
następujący: Teresa Ceberek - Dyrektor Artystyczny;
Małgorzata Drajkopyl - Koordynator Administracyjny;
Teresa Solarski – Skarbnik; Kasia Solarski – Sekretarz;
Edyta Drajkopyl, Daniel Janik, Rafał Kaplon, Nicole Kuszner,
Marcin Radzaj - członkowie.

    Przed nami jeszcze Targi Polskie. Jak  co roku przyszła
nam w udziale organizacja loterii fantowej, z której cały
dochód zostanie przekazany na działalność Zespołu.
    Zapraszamy wszystkich do wzięcia w niej udziału.
    Na zakończenie składamy wszystkim Czytelnikom najser-
deczniejsze życzenia świąteczne:
   Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie
Wszystkim spokój i radość. Niech każda chwila Świąt
Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok
obdaruje Wszystkich pomyślnością i szczęściem.
    Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, niech
spełniają się Wasze wszystkie marzenia.

Małgorzata Drajkopyl

>>> Kalendarz Imprez <<<
Domu Polskiego „Syrena”
1325 Stud Road, Rowville
Tel/Fax: (03) 9795 0522

Sobota: Działalność imprezowa uzależniona jest od wolnej
Sali . Niedziela: od godz. 12:00 zapraszamy na obiady!

7/12/14 niedziela 36-te Targi Polskie
14/12/14 niedziela g.16.00  Kolędy
31/12/14 środa Bal Sylwestrowy
14/2/1015 sobota Walentynki z Ziggy Szymańskim

        Coś na wesoło

    Powracającego późnym wieczorem
do domu męża wita żona z wałkiem.
- Ty łajdaku, masz na twarzy szminkę!

- To nie szminka, to krew. Potrącił mnie samochód.
- No! Masz szczęście.

  Żona odeszła od męża do matki:
- Jak tylko wyszłam z domu, usłyszałam wystrzał!
Zawróciłam ... i wiesz co się stało?
- Co? Co? - pyta przerażona mama.
- Ten bydlak otworzył szampana!

     Według najnowszych badań przeprowadzonych przez
międzynarodowych psychologów są dwie główne przyczyny,
dla których mężczyźni spędzają wieczory w knajpie: a) Nie
mają kobiety  b) Mają kobietę

      Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do
żony: - Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do
jazdy po mieście!

       Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy.
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co
dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

       Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry
przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku.
Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka i
twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!



O G Ł O S Z E N I A !

FALCON TRAVEL

- to gwarancja podróży w Twoim stylu !
- Porady telefoniczne 7 dni w tygodniu
- Kompleksowa i fachowa obsługa
- Interesujące oferty na bilety lotnicze,hotele,
  wycieczki
- Ubezpieczenie podróżnych
50 Daniel Solander Drive, Endeavour Hills 3802
Tel: (03) 9700 6494
codziennie do godz. 8.00PM
Email: fal.travel@bigpond.com
EVA KICZOR ZAPRASZA

Federacja Polskich Organizacji                           
w Wiktorii  zaprasza do korzystania  z
programów i usług skierowanych do osób
starszych lub niepełnosprawnych (Ośrodki
Zajęć Dziennych w Box Hill, Brunswick,
Oakleigh i Rowville). Przyjacielskie Wizyty, Telelink, Grupa
Opiekunów oraz Program Pomocy dla Osób Starszych w
domu wraz z rozbudowaną opcją brokerage. Również
zapraszamy wszystkie osoby chcące nauczyć się języka
polskiego - prowadzimy zajęcia dla dzieci i dla dorosłych.
Od tego roku zaczyna pracę Grupa Kobiet.
Adres biura: Level 3, Suite 305, 3 Chester St,
Oakleigh   VIC   3166
Telefon:  03  9569 4020  fax: 03  9569 4780
Biuro jest czynne , od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9-tej rano do 5-tej po południu.

Dyrekcja i pracownicy Biura Opieki
Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii

Artur Stuart LeGAL
Artur Mirecki (Stuart)
Barrister & Solicitor
Mówimy po polsku.
Tel: 0433 956 677

www.arturstuart.com.au

J.J. Kowalski Plumbing
Licensed Plumber

Janusz
41 Harrison St  Mitcham

Phone: 03 9872 Mob: 0407 874 528

TEPER TRAVEL P/L
to Twoje Polskie Biuro Podróży

do Polski już od - $ 950.00 + tax
(obowiązują warunki specjalne)

Mob: 0412 000 983
Email:tepertravel@bigpond.com

Australijsko Wielokulturowe Biuro Usług Społecznych
Wychodząc na przeciw potrzebom osób
starszych, ich opiekunów, oraz pochodzącym z
poza Australii mieszkańcom Wiktorii, Australijsko
Wielokulturowe Biuro Usług Społecznych oferuje
szeroki wachlarz usług pomocowych i
wspierających.

Oferujemy
· pomoc i opiekę w domu w ramach programu HACC
· pomoc w uzyskaniu dostępu do odpowiednich usług
· pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
· Wsparcie w postaci odwiedzin wolontariuszy w domach
  lub domach opieki
· pomoc w uzyskaniu informacji na temat
  przysługujących usług form pomocy
· kursy języka angielskiego
· kursy komputerowe dla seniorów
· kursy umożliwiające podjęcie pracy z osobami
  starszymi
  (Certificate III in Aged Care oraz Certificate III in
  Home and Community Care).
· udział w klubach seniora - Planing Activity Group. 
  (Sunshine, Geelong)
· pomoc dla opiekunów w postaci uczestnictwa ich
  podopiecznych w programie dziennej opieki zastępczej –
Respite. (Pascoe Vale, Wantirna, Wantirna South)

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem
telefonu  9689 9170.

Megasewing
Sales & Service

Naprawy i sprzedaż domowych
i przemysłowych maszyn.
Podstawowa nauka szycia.

Edward Saper
Tel: 0425 829 345    E-mail: megasewing@yahoo.com.au

************************************************************
Materiały do następnego wydania należy składać do 20-go
Lutego 2015. Następny Biuletyn: Marzec 2015

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów
oraz ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie.

Kącik Savoir Vivre

Jak poprawnie się przywitać? Jak
przedstawić się i osoby towarzyszące.

     Dobre maniery przydają się wszędzie, a już
szczególnie- w biznesie. W tej dziedzinie życia bardzo ważne jest
bowiem to, jak nas odbierają inni już przy pierwszym kontakcie. Dlatego
bardzo ważne jest, by nie zepsuć tego pierwszego wrażenia.
    Pierwszą cechą, która świadczy o tym, że nie obce są nam zasady
savoir vivre, jest grzeczność. Czym może objawiać się grzeczność na
pierwszy rzut oka? Chociażby tym, w jaki sposób przedstawiamy się

nowo poznanej osobie czy też w tym, jak się z nią witamy.
    Powitanie i przedstawienie się to dwa bardzo ważne momenty, które
sprawiają, że wywieramy na innych osobach (klientach, kontrahentach)
pozytywne lub negatywne wrażenie. Oto kilka zasad, do których należy
się stosować, jeśli zależy nam na pozytywnym odbieraniu naszej osoby.
    Po pierwsze, poznając nową osobę należy zdecydowanym ruchem
uścisnąć jej dłoń, patrząc jej przy tym w oczy. Bez tego szczerego
spojrzenia osoba może myśleć, że nie mamy dobrych zamiarów w
stosunku do niej. Po drugie- witając się nie używamy określeń, które w
powszechnym mniemaniu uważane są za wyrażenia slangowe („siema” i
„strzałeczka” zdecydowanie tutaj odpadają). Jeśli zaistnieje potrzeba, by
coś w tym momencie powiedzieć, wystarczy zwykłe „witam” czy „dzień
dobry”.   Jeśli nie jesteśmy sami, musimy zwrócić uwagę na kolejność
przedstawiania się. Na przykład w przedsiębiorstwie przedstawienie
nowego pracownika pozostałym należy do szefa. Podobnie jest w
sytuacji, gdy organizujemy spotkanie czy przyjęcie- to gospodarz wita
swoich gości. Zasadniczo osobie, która jest starsza, powinno się
przedstawić młodszą osobę. Kobietom natomiast powinno
przedstawiać się mężczyzn...  c.d. w następnym numerze


