
   

4725 Lake Worth Rd. Greenacres, Fl 33463  Ph.  561-957-1116   Email  apcsobieski@gmail.com      

     Drodzy klubowicze, czy  pamiętacie  Wiesława Michnikowskiego, który w Kabarecie Starszych Panów śpiewał piosenkę „Adios 

Pomidory”? - Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal... Tak, tak, 

prawdziwa polska jesień zaczyna się w październiku.  Wrzesień to  jeszcze jakby koniec lata, to niskie dymy na polach, wykopki, 

kilka niespodziewanych upalnych,  dni no i oczywiście falująca w powietrzu delikatna przędza babiego lata. Ale prawdziwa polska 

jesień to październik, to nowa paleta kolorów pełna zgaszonego brązu, czerwieni i starego złota. To grzane wino i  pachnący 

cynamonem dom. To poranne mgły, ciepłe ubrania, kominek i picie herbaty w ulubionym kubku. To czas spacerów po parku i 

szeleszczących  pod stopami liści. To Sława Przybylska i jej niezapomniany przebój „Kasztany”. A jak wygląda październik u nas na 

Florydzie?  Scott Fitzgerald, autor słynnej książki „Wielki Gatsby”, zrobił taką notatkę w swoim dzienniku.  - Życie zaczyna się 

dopiero jesienią, kiedy robi się trochę chłodniej. No właśnie, wszyscy z niecierpliwością czekamy na chłodniejsze dni.   

     A co nowego w naszym klubie? Już tradycyjnie w okresie letnim, kiedy wielu z nas wyjeżdża na wakacje,  aktywność klubu 

słabnie ale tylko pozornie. Pozornie, bo naprawdę jest to czas wytężonej pracy. Czas napraw, przeróbek, remontów i renowacji,  

żebyśmy byli odpowiednio przygotowani  do nadchodzącego sezonu.  I tak w okresie letnim w czynie społecznym, przez czlonków 

Klubu i Zarządu, została odmalowana kuchnia, bar i sala balowa. We wszystkich toaletach zainstalowano  sufitowe wyciągi 

wentylacyjne.  W toalecie damskiej  nowa sciana, blat i umywalki. Na zapleczu baru nowe półki, szafki i zmywarka do naczyń. 

Wyprana wykładzina podłogowa w barze i wycyklinowana podłoga w sali balowej.  Odnowione kamienne stoły i ławki w parku za 

budynkiem klubu. Trochę się nazbierało, prawda? 

    13 października, w  sobotę o  godz.  19:00  zapraszamy na   doroczny, dobroczynny obiad organizowany przez naszą polską 

szkołę. Wszystkie uzyskane fundusze będą przeznaczone na rozwój i potrzeby szkoły. Będzie loteria fantowa i muzyka. Gra DJ Irek.  

Więcej informacji: Edyta Szymelda tel. 561-294-1441  ZAPRASZAMY!                                                                                                                                                                                             

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO... PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 
  

 13 października,  sobota        godz.  19:00     Doroczny obiad organizowany przez polską szkołę im. Mikołaja Kopernika.  

                             Wstęp  $35     

                                                                                   

 14 października, niedziela  godz.  16:00     Przedstawienie teatralne „Ławeczka”  Wystapią Beata Buczyńska i Jurek Tabor 

                 Wstęp $15 

 

 21 października, niedziela     godz.  15:00  Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”. 

 

 27 października, sobota     godz.  20:00      Dyskoteka                

     Będzie się działo. Obecność obowiązkowa. Konkurs na najstraszniejszy kostium. 

 

   

10 listopada,  sobota            godz.   19.00      Uroczysta gala i obiad z okazji setnej Rocznicy Niepodległości.                                                                      

     Występ teatru „Bez Wizy” ,   Gra DJ.  Tomek                                                        

     Wstęp: członkowie klubu  $20 nie-członkowie  $30                                                                                                                                           

 18 listopada, niedziela         godz.  15:00  Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”.                                                                                                                           

 22  listopada,  czwartek       godz.  16.00        THANKSGIVING—Obiad z okazji Święta Dziękczynienia.                                                                                        

     Wstęp: członkowie $20 nie-członkowie $30 

 24 listopada,  sobota  godz.  20.00 Dyskoteka. Andrzejki. Wróżenie z wosku.     

  BIULETYN – PAŹDZIERNIK 2018 



KĄCIK LITERACKI CZYLI … PEGAZ DĘBA 

  Moja kawa trochę za mocna, 

  Moje serce trochę za słabe... 

  Chciałabym tu dłużej zostać.. 

  Ja tak lubię moją mocną kawę 

  Moja sprawa jeszcze się toczy, 

  Z werdyktem jury jeszcze czeka, 

  Życia już nie da się odroczyć, 

  Niech tylko zobaczą we mnie człowieka. 

  Marta Kisielewicz 

      Moja sprawa jeszcze się toczy, 

      Z werdyktem jury jeszcze czeka, 

      Życia już nie da się odroczyć, 

      Niech tylko zobaczą we mnie człowieka. 

        Marta Kisielewicz 

      Moja kawa trochę za mocna... 

      Moje serce trochę za słabe... 

      Chciałabym tu dłużej zostać, 

       Ja tak lubię moją mocną kawę. 

 

Marta Kisielewicz  mieszka w Delray Beach  na 
Florydzie od 24 lat. Członek naszego klubu.  Wiersze 
zaczęła pisać  kiedy  była  jeszcze w  liceum.  W 
latach 70-tych, członkini klubu młodych autorów 
tygodnika „Na Przełaj”. Wiersze  Marty  były  
między  innymi  publikowane w krakowskim „Życiu 
Literackim”. W Polsce  profesjonalna  zawodniczka   
gry w siatkówkę, na Florydzie  zajmuje   się  sono-
grafią   serca   u  dzieci  i dorosłych.  

  

Prezydent 

Mirosław Cieślak   561-889-5335 

mccelectronics@aol.com  

Vice - Prezydent 

Beata Paszkiewicz   561-584-4772 

atka40@hotmail.com  

Skarbnik 

Agnieszka Kryczka   312-566-6064 

Rzecznik Informacyjny 

Jerzy Tabor   561-301-8260 

taborjerry@gmail.com 

Dokumentacja zebrań 

Beata Buczyńska 561-856-8371 

beatakrzy@yahoo.com  

Koordynator d/s Imprez 

Jolanta Idzikowska   561-907-2480 

jolantaidzikowski4@gmail.com 

Szef Kuchni 

Maria Bolko   561-537-1785 

Kierownik Baru 

Jurek Tabor (Junior) 561-398-0799 

Jurek58@live.com 

Menadżer Budynku 

Hubert Gierda   561-294-9267 

hubertgierda78@gmail.com 

Menadżer Otoczenia Budynku 

Robert Chrzanowski   561-351-8122 

Kierownik d/s Gospodarczych 

Małgorzata Rydzewska  561-420-4796 

malgarydz65@gmail.com 

Zarząd  Polskiego Klubu Sobieski 

 

 

Opowieść o poszukiwaniu  miłości  przez  dwoje  samotnych  ludzi,  którzy   próbują w 
swoim  przeciętnym  życiu   odnaleźć  choć  odrobinę  szczęścia.  Ich  przypadkowe 
spotkanie  w parku,  podczas  którego  zrzucają  kolejne   maski  i  odsłaniają  prawdę  
o  sobie,   staje   się   wielką   metaforą   związku   kobiety  i  mężczyzny. 

Maszerujemy dziarsko ku  świetlanej przyszłości. Parada Pułaskiego.  Rok 1994, 24 lata 
temu.  Łza kręci się w oku. Z lewej strony Halinka Rus, w środku współ-załozycielka naszej 
pierwszej polskiej szkoły, Krystyna Wodzińska, a po prawej niezastąpiona, niestrudzona, 
wszechobecna Krysia Wilson. Zdjęcie wyszperane z domowego archiwum niestrudzonego 

KRONIKA KLUBOWA CZYLI…  ALE TO JUŻ BYŁO 

14 października, niedziela, godz. 16:00, spektakl „ŁAWECZKA”                                                                              

Występują: Beata Buczyńska i Jurek Tabor. ZAPRASZAMY! 

FRASZKA MATEMATYCZNA 

      Duma najbardziej rozpiera…     

       … zera 
      Marek Niemiec 

Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w brydża, w każdy piątek pomiędzy 18:30 
i 22:00 w sali biblioteki. Spotykamy sie już od kilku miesięcy, przybywa chętnych i 
kibiców. Jeżeli ktoś nie gra, a chciałby się nauczyć, to właśnie jest ku temu 
najlepsza okazja. W paźdzerniku będzie służył pomocą drużynowy mistrz 
Warszawy i wielokrotny zdobywca pucharu radców prawnych, Andrzej Tabor. 
ZAPRASZAMY!


