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HISTORIA AMERYKAŃSKO POLSKIEGO KLUBU „SOBIESKI” 

Historia Amerykańsko-Polskiego Klubu w Greenacres na Florydzie zaczęła się od idei jego założenia jaka 

zrodziła się w sercach polskich emigrantów, którzy z różnych przyczyn musieli opuścić ojczysty kraj - Polskę. 

Osiedleni na wschodniej Florydzie marzyli o stworzeniu kolebki polskości i kontynuowaniu polskich tradycji, 

języka i kultury.  

13 Marca 1959 roku uzyskano oficjalne pozwolenie na 

zarejestrowanie klubu. Pierwszymi założycielami byli 

Joseph Rupnik, Joseph Marcinkowski, Joseph Gro-

chowski, Joseph Buchek i Leo Freda. Na stanowisko 

pierwszego prezydenta The American-Polish Club  

został wybrany Leo Freda. 

 22 września 1981 roku, po 22 latach działal-

ności, drewniany budynek klubu został całkowicie 

zniszczony przez pożar. Wszyscy członkowie bardzo 

przeżyli tę tragedię, ale kontynuowali wspólne spot-

kania towarzyskie na terenie piknikowym klubu. 

Józef Konwiński i Dan Maniak zostali przewodniczą-

cymi Komitetu Budowy organizując fundusze i wszystkie konie-

czne zezwolenia na odbudowanie spalonego klubu. 

Przez następne trzy lata działalność klubu koncentrowała się 

głównie na organizowaniu pikników na pięcioakrowym, zadrze-

wionym sosnami i palmami terenie na tyłach budynku. 

 15 kwietnia 1984 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo 

odbudowanego murowanego klubu o nazwie The American    

Polish Club in Lake Worth z salą bankietową mogącą pomieścić 

300 osób. Sala kryształowa i kuchnia zostały dobudowane dop-

iero po pięciu latach.  

Wincentyn Burchard podarował klubowi 

wspaniałe żyrandole kryształowe, które do 

dziś uświetniają wnętrze Sali Kryształowej.  

 Zdjęcia:  

Nr 1— pokazuje zniszczenia po pożarze. 

Nr2- członkowie  klubu zaangażowani   

w prace przy budowie    

Nr 3 Zdjęcie poniżej przedstawia nowy   

budynek klubu 

3 

1 

2 
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Chór Chopina – występ w szpitalu Weteranów               

w Palm Beach, dyryguje Marek Niemiec 

Chór Chopina podczas obchodów święta Niepodległości 

w Miami, FL 

   W roku 1978 został założony chór “Chopin”, który 

prowadził początkowo Augustyn Sobociński, w roku 

1984 przeszedł pod dyrekcję Franka Gandora,              

a następnie Magdaleny Marzec i Marka Niemca. 

   Pani Geni Bobrowski prowadziła wspaniały, 

dziecięcy zespół taneczny „Polonez” strojach           

ludowych, który jako wizytówka polonijnego klubu 

występował m.in. na „South Florida Fair” oraz w wielu 

polskich klubach na Florydzie. 

W klubie powstała polska szkoła, która w późnie-

jszym czasie została zarejestrowana w Urzędzie 

Oświaty i nadano jej imię Kazimierza Pułaskiego. 

Na przełomie istnienia szkoły dyrektorami byli: 

Ludmiła Sadej, Krystyna Wodzińska i Stanisław 

Borucki, a nauczyciele, którzy w niej pracowali, to: 

Alina Borucka, Halina Kucharski, Wojciech Szy-

naka, Małgorzata Wójtowicz, Bożena Fedak, 

Halina Dziedzic oraz Małgorzata Keller 

Dziecięcy zespół taneczny „Polonez” 

 Powyższe zdjęcie przedstawia nauczycieli z uczniami 

szkoły im. Kazimierza Pułaskiego.  

Zdjęcie z lewej pokazuje  uczestnictwo szkoły  

w Paradzie Puławskiego w 1995r. 
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Alina Borucka, Krystyna Wodzińska 

 i Halina Kucharski 

    Znaleźli się również miłośnicy książek, wśród nich Krystyna 

Wodzińska oraz Halina Kucharski, dzięki którym powstała w klu-

bie po raz pierwszy biblioteka nazwana im. Jana Pawła II.  

Dziś również klub posiada  doskonale zaopatrzoną  bibliotekę.  

Dziękujemy ofiarodawcom książek, bo bez ich pomocy i darowizn 

nie byłoby możliwe otwarcie  biblioteki. 

    Życie kulturalne w tych latach było bardzo ożywione, a atmosfera 

wśród członków bardzo serdeczna. Wszyscy prezydenci i zarząd 

klubu oraz członkowie pracowali na rzecz klubu bezinteresownie       

i tak pozostało do dziś. 

 Przez lata Amerykańsko-Polski Klub służył także społe-

czności amerykańskiej, poprzez przekazywanie koszy świątecznych 

potrzebującym, wspierając weteranów oraz bank krwi,  brał również 

udział w wielu amerykańskich wydarzeniach społecznych w Lake 

Worth. Współpracował z Lake Worth Chamber of Commerce. 

Amerykańskie organizacje a także szkoły urządzały w polonijnym 

klubie spotkania, seminaria oraz bankiety. 

 Co roku  była organizowana wspólna Wigilia, Bal 

Sylwstrowy, Święconka, oraz bankiety z okazji patriotycznych uro-

czystości narodowych. Krystyna Wodzińska, Halina Kucharski 

i  Bożena Fedak wraz z innymi nauczycielami, przygotowywały wy-

stępy artystyczne zarówno dzieci jak i dorosłych na specjalne uro-

czystości jakie miały miejsce w klubie. 

Wieczór Wigiliny w polonijnym klubie-namiastki polskiego  

domu  

 Polonia w City Hall 1994r 

Członkowie klubu tańczą Poloneza.  

Rok 1994. 
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 Polonijna Parada  z okazji  Dnia Pułaskiego 1994 –1995 

 

 

 

3 listopada 2002 roku zorganizowano wspaniały koncert  

poświęcony Ignacemu Paderewskiemu  w wykonaniu zna-

komitych pianistów, a honorowym gościem był kuzyn  

Paderewskiego, architekt Clarence J. Paderewski. 

  

 

 

Ta generacja polskich emigrantów spełniła swoje marzenia  

o istnieniu namiastki polskiego domu jak również przekaza-

ła swoją ciężką bezinteresowną pracę następnym pokole-

niom polskiej emigracji za co, żadne słowa nie są w stanie 

wyrazić podziękowań wszystkim prezydentom, zarządom    

i członkom klubu, którzy włożyli ogrom pracy, czasu i swo-

je serce w jego istnienie i przetrwanie. 

Długoletnia członkini klubu p. Krystyna Wilson  

z kuzynem I. Paderewskiego-Clarence J.Paderewski 

Za kadencji prezydenta Józefa Konwińskiego w latach 1994-95 została zorganizowana piękna parada z okazji 

Dnia Pułaskiego, w której uczestniczyli członkowie ze wszystkich amerykańsko- polskich klubów na Flory-

dzie. Kilkaset osób pochodzenia polskiego defilowało przez ulice w Lake Worth promując polskość, polskie 

stroje ludowe i muzykę. W tym czasie istniało również polskie radio prowadzone przez Elżbietę Gancarz 

oraz Polskie Towarzystwo Kulturalne z osobnym programem w szerszej skali promowania polskiej kultury.  

Dzieci z zespołu tanecznego  

„Polonez” 
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Nowym prezydentem w  2012 roku klubu został 

Jacek (Adam) Sadej.   

Przy współpracy, pomocy i zaangażowaniu 

członków klub zaczął się dynamicznie rozwijać. 

Przystąpiono do prac remontowych, pięknie odno-

wiono i zmodernizowano salę balową, co podniosło 

prestiż naszego klubu,  odnowiono biuro, pięknie 

wymalowano bar oraz pomieszczenie przy barze, 

które dziś spełnia rolę naszej biblioteki oraz teren 

dookoła klubu.  

Podziękowania za zaangażowanie się w tych przecię-

wzięciach należą się: Andrzejowi i Agnieszce  

Wróblewskim,   Andrzejowi Czarneckiemu,          

Sławomirowi Wildze, Krzysztofowi Wojtowiczowi 

i Tomaszowi Bujnarowskiemu oraz wszystkim 

współpracującym członkom.  

 Pamiątkowe zdjęcie z obchodów 50-lecia klubu 

zamieszczone w miejscowej  prasie” 

Greenacres “Observer”, 12 listopad, 2009 

15 listopada 2009 roku, za kadencji Prezydenta 

Thomasa Egnaczyka, odbyły się bardzo uroczyste 

obchody pięćdziesięciolecia istnienia Amerykańsko-

Polskiego Klubu (The American-Polish Club).  

Z tej okazji został wydany pamiętnik, a w pięknym   

i bogatym programie artystycznym wystąpili jak 

zawsze nieodpłatnie nasi lokalni artyści oraz dzieci, 

a do tańca zespół muzyczny grał polskie melodie.  

Na zaproszeniach widniał piękny cytat Cypriana   

Kamila Norwida:  

“Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów nieba 

Tęskno mi, Panie” 

Przedstawicielki  mediów polonijnych: 

Krystyna Teller (z lewej) i Ania Navas  

(z prawej) z Krystyną Wilson i gościem 

na jednym z  pikników klubowych 

DJ,  Ireneusz Roszkowski  

prowadząc Halloweenową 

imprezę 

Tomasz Bujnarowski i Edward Rus łamiąc się Opałatkiem 
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Pełniący funkcję w tym okresie zarząd, postanowił  wybrać polskiego patrona  i nadać  jego imię  naszemu 

klubowi. 31 grudnia 2013 roku podczas balu sylwestrowego Amerykańsko-Polski Klub przyjął nazwę 

“Sobieski”. 

Pięknym darem dla klubu był sztandar wykonany przez prężnie działających członków klubu Krystynę       

Stefanick i Norberta Czempińskiego oraz sponsorowany przez Tomasza Bujnarowskiego.  

Poświęcenie sztandaru z nazwą „Sobieski” odbyło się 23 lutego 2014 roku, Sztandar można podziwiać w holu 

głównym naszego klubu. 

Pamiątkowe zdjęcie po poświęceniu sztandaru w 2014.  

Od prawej: prezydent, Jacek (Adam) Sadej z małżonką; 

 Krystyna Wilson, sekretarz; Krystyna Stefanick, która 

 dohaftowała na sztandarze imię  "SOBIESKI „. Norbert  

Czempiński z małżonką i Tomasz Bujnarowski z małżonką 

W 2015 roku prezydentem klubu został  Norbert 

Czempiński, który wraz z nowym zarządem konty-

nuował konieczne prace remontowe, w tym malowa-

nie budynku. Odrestaurowano salę kryształową, do 

której dobudowano pomieszczenie kuchenne, zain-

stalowano system kamer oraz wykonano inne prace 

modernizacyjne. Rozpoczęto renowację głównego 

wejścia do klubu. 

Nowością było zorgani-

zowanie przez klub tra-

dycyjnych staropolskich 

Dożynek z wieńcami  

z kłosów zbóż, bochnem 

chleba, ludowymi stroja-

mi i przyśpiewkami       

w wykonaniu członków 

klubu. Obchody Dożyn-

kowe zostały przyjęte 

bardzo entuzjastycznie i weszły  na stałe do tradycyj-

nych imprez klubowych. 

Uroczyste podarowanie  przez ówczesny zarząd pięknego 

sztandaru dla klubu „Sobieski”. Rok 2013 



60–Lecie Amerykańsko Polskiego Klubu SOBIESKI 

 

 

Dużym wydarzeniem w ostatnim dziesięcioleciu było zor-

ganizowanie pod kierownictwem Bożeny Fedak, utalentowanej 

reżyserki i choreografki,  teatru “Bez Wizy”, który w trudnych 

chwilach wspierała swoim sponsorstwem Czeslawa            

Paszkiewicz. Teatr wystawiał znane sztuki, takie jak m.in.: 

“Wesele”, II część “Dziadów”, “Moralność Pani Dulskiej”, 

“Czupurek”, “Pietruszka na Wagarach”, “Kopciuszek”,  

“Jaś i Małgosia” oraz wiele innych w znakomitym wykona-

niu  przez artystów amatorów klubu Sobieski, którzy niejedno-

krotnie mogliby konkurować z zawodowcami. 

“Moralność Pani Dulskiej”  
II część “Dziadów” 

Widwisko historyczne  z okazji święta  

Niepodłegłości w reżyseri  Bożeny Fedak 

Bożena Fedak z aktorami– amatorami po  

wystawieniu sztuki teatralnej” Czupurek” 
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Prezydent, Mirosław Cieślak z wolontariuszkami 

Do stałych wydarzeń klubu weszły również nocne 

dyskoteki i biwakowanie “Noc pod Gwiazdami”, na 

które przybywali goście z dalekich okolic oraz rodzi-

ny z dziećmi, aby wspólnie  przy ognisku śpiewać 

polskie piosenki i smażyć polskie kiełbaski oraz ba-

wić się przy wspaniałej muzyce Ireneusza Roszkow-

skiego.  

Zainteresowanie naszym Klubem jest duże, o czym 

świadczą artykuły w różnych pismach polonijnych. 

Krystyna Stefanick  

z pieczonym prosiaczkiem 

Prezesi klubu, Adam Sadej (z prawej),    

Norbert Czempiński (z lewej) w środku– 

Andrzej Wróblewski  

 Ciekawe  zabawy dla  dzieci  

 na pikniku klubowym   

W roku 2017 prezydentem Amerykańskiego-Polskiego  

Klubu Sobieski został wybrany Mirosław Cieślak, który 

przez poprzednie dwa lata był dyrektorem naszego baru. 

Wraz z nowym zarządem przystąpił do kolejnych prac re-

montowych. Pierwszym krokiem było zakończenie remontu 

głównego wejścia do naszego budynku. Bardzo dużym przed-

sięwzięciem była całkowita modernizacja naszej kuchni, za-

kup nowoczesnego wyposażenia oraz sprzętów kuchennych.  

Dziś nasza kuchnia klubowa, niczym nie ustępuje kuchniom 

profesjonalnym.  

 

 

 

Rozpoczęto modernizację łazienek, wymieniono podłogi w 

głównym holu.  

 Została naprawiona wadliwa instalacja elektryczna 

w agregatach chłodniczych oraz usprawniono główne zasi-

lanie elektryczne całego budynku. Wymieniono kolejne 

dwa klimatyzatory w sali kryształowej. Przebudowano sys-

tem kamer polepszając w ten sposób bezpieczeństwo klubu.  

Przeprowadzono remont baru oraz zaadoptowano salę  przy 

barze na bibliotekę, klub brydżowy i miejsce do prelekcji 

oraz spotkań. Inicjatorami założenia obecnej biblioteki byli 

Teodora Kłoczko oraz Jerzy Tabor. 

Prezydent Mirosław Cieślak wspólnie  

z nową prezydent Beatą Paszkiewicz składają 

podziękowania długoletniemu członkowi  

klubu, Edwardowi Rus 
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W marcu bieżącego roku prezydentem klubu 

została Beata Paszkiewicz, która wraz z 

członkami swojego zarządu dzielnie przystą-

piła do kontynuowania rozpoczętych prac ku 

polepszeniu wizerunku klubowego. Na dzień 

dzisiejszy klub jest zabezpieczony finansowo 

na jakikolwiek kryzys. 

Jak wszyscy wiedzą, nasze tradycje to nie tylko kultura i sztuka, ale również wyśmienita kuchnia. W tym miej-

scu składamy wielkie podziękowania i głęboki ukłon naszym paniom i panom, którzy od lat wyczarowują 

przepyszne polskie potrawy cieszące nasze podniebienia. Smak i zapach tych domowych dań przyciąga tłumy 

rodaków. Lista ochotników poświęcających swój wolny czas do pracy w naszej kuchni, którym należą się po-

dziękowania, jest ogromna. Wszystkim raz jeszcze z głębi serca dziękujemy. W ostatnich latach pracami w 

kuchni kierowały niestrudzone pani Maria Bolko oraz pani Jolanta Idzikowska. Dziękujemy im za to!. 

 

W ostatnim roku powrócił do druku nasz klubowy biuletyn, a jego opracowa-

niem i szatą graficzną zajmuje się Jerzy Tabor. Pełen pomysłów, niestru-

dzony Jerzy Tabor okazał się artystą wszechstronnym. Wyreżyserował i zna-

komicie wystawił przy udziale klubowych artystów kilka programów cieszą-

cych się dużym powodzeniem i uznaniem wśród odbiorców: “Novecento”, 

“Ale to już było”, “Ławeczka”, “Pegaz Dęba – czyli z poezją na Ty”, 

“Róbmy Swoje” oraz wieczór o Edwardzie Stachurze. 

 Kolejnym artystą, muzy-

kiem i poetą, który od lat dba      

o nasz rozwój intelektualny, jest 

Marek Niemiec. Jego kwietnio-

we spotkania poetyckie pt: 

”Wieczór autorski poezji i piosenki Marka Niemca” cieszyły się 

dużym uznaniem.  Nie sposób pominąć ubiegłorocznego spektaklu 

poetyckiego Marka „Rozmowa Czterech Wnętrz” z udziałem wo-

kalnym żony Marii i recytacji przyjaciół.  

 Nie da się też ukryć wkładu mozolnej aczkolwiek szlachet-

nej pracy Beaty Paszkiewicz, obecnej prezydent, która swój artystyczny talent przedkładała i nadal to czyni na 

bajeczne wystroje klubu Sobieski. Nie można tu także pominąć naszych pań, uzdolnionych artystycznie, ni-

czym nie ustępującym profesjonalnym dekoratorom: Haliny Rus, Agnieszki Wróblewskiej oraz Joanny 

Cieślak, które na przestrzeni ostatnich lat niestrudzenie zmieniały nasze sale w salony królewskie. Naszym 

paniom przychodzili zawsze z pomocą przy pracach dekoracyjnych, nasi niezawodni wolontariusze, którym 

chcielibyśmy również w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować. 

Nasi miluśińscy  wzięli udział w  uroczystościach święta Niepodległości. 
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Słowa uznania należą się Bożenie Prus, która przez 20 lat swoim 

pięknym głosem i wspaniałym talentem aktorskim od lat uświet-

nia każdą klubową imprezę. Dziekujemy również naszym DJ-om: 

Ireneuszowi Roszkowskiemu oraz Tomaszowi Grzebieniowi, 

którzy przez wiele lat umilali nam czas swoją muzyką. 

 Bardzo często, wzbogacając artystycznie różne uroczysto-

ści klubowe, w klubie Sobieski występował gościnne Zespół   

Pieśni i Tańca  ” Polonia” z Polsko-Amerykańskiego Klubu     

Polonez z North Lauderdale, FL.  

 Dużą atrakcją w klubie były i są występy gościnne arty-

stów z “Salonu Poezji, Muzyki i Teatru z Toronto”. Znakomite 

aktorki Maria Nowotarska i Agata Pilitowska wystawiły nieza-

pomniane sztuki o wybitnych Polakach.  

 Rozbawiały nas koncerty jazzowego skrzypka Jana      

Błędowskiego, zespołów “Trubadurzy”; “Lady Pank”, “Kombii”, 

“Piersi”, “Dziani i cygańskie gwiazdy”. Śpiewali soliści tacy jak 

Izabella Trojanowska i Bednarek, a kabaret “Wyrwigrosz” oraz 

Marcin Daniec i wielu innych polskich gwiazd przyciągnę-

ły ogromną ilość polonijnych fanów. 

 Duży kredyt należy się nauczycielom i rodzicom  

z polskiej szkoły im. Mikołaja Kopernika w West Palm  

Beach, działającej przy parafii Matki Bożej Niepokalanej   

z dyrektor Katarzyna Konopką. To dzięki ich zaangażowa-

niu, w szczególności należy wymienić Anitę Kraszewską, 

oraz przy współpracy z polskim klubem nasi milusińscy 

mają przygotowane piękne zabawy dla dzieci: Mikołajki, Zajączek oraz Dzień Matki, na które przybywają całe 

polskie rodziny z dziećmi. 

 

 

Podziękowania i słowa uznania za długoletnią 

pracę w klubie dla pań: Bożeny Prus i Danieli 

Czaczyk składają: Beata Paszkiewicz  

i Mirosław Cieślak 

Widowisko wigilijne przygotowane przez naszych 

klubowych artystów 

 Mirosław Cieślak dziękuje wolontariuszkom za ich pracę  

w przygotowaniu obiadu na Dzień Dziękczynienia  
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Dzięki Albertowi Stępniakowi, który obecnie piastuje w zarządzie 

pozycję  koordynatora ds. Imprez, mamy ciekawe imprezy kultural-

no-rozrywkowe, a nasi członkowie i sympatycy dowiadują się bły-

skawicznie o najbliższych klubowych wydarzeniach na Facebooku, 

pod adresem: https://www.facebook.com/AmericanPolishClub/ 

Dziś, patrząc wstecz, nie sposób nie docenić ogromnego dorobku 

twórczego, który w całości jest wynikiem społecznej pracy Klubu. 

Wszystkim, którzy swoją bezinteresowną pracą przyczynili się do 

rozwoju i budowania chlubnej historii naszego Klubu serdecznie 

dziękujemy, a w szczególności przy tej okazji chcielibyśmy podzię-

kować naszym długoletnim członkom, którzy byli z nami kiedyś i są 

do dziś aktywni: Ludmiła Sadej,  Halina  Kucharski, Halina         

i Edward Rusowie, Maria Bolko,Maria iZbigniew Chucikowie, 

Krystyna  Wilson, Eugenia Doręgowska, Czesława Paszkiewicz, 

Daniela Czaczyk i Róża Paderewska.   

To ci ludzie poświęcają swój wolny czas, wiedzę i talent dla wspólnego 

dobra. To dzięki takim właśnie osobą ten klub działa 60. lat.  

Bardzo serdecznie im za to dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy,  

życząc wielu sukcesów na przyszłość. 

 

    ,,... Bo nie jest światło by pod korcem 

    Ani sól ziemi do przypraw kuchennych 

   Bo piękno na to jest by zachwycało 

   Do pracy praca by się zmartwychwstało..,, 

 

                           C.K. Norwid ,,Promethidion,, 

 

Z okazji tak pięknego jubileuszu, 

 jakim jest 60-lecie klubu, składamy  

gratulacje  

i życzenia wielu sukcesów  

w przyszłości! 

 

Komitet Jubileuszowego 

Pamiętnika 

 Koordynator Jolanta Bertolotti;  

Halina Kucharski;  

 Daniela Czaczyk;  

Krystyna Wilson  
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Halina Kucharski, długoletnia         

działaczka w  naszym klubie  

https://www.facebook.com/AmericanPolishClub/

