
   

   11-ego listopada będziemy obchodzić święto narodowe Polski - Święto Niepodległości. W 1918 roku nasza Ojczyzna po 123 latach 

niewoli odzyskała wolność. W 1785 r. mocarstwa rozbiorowe postawiły pieczęcie na akcie odbierającym Polakom największe 

wartości - wolność i niepodległość. Z mapy Europy starte zostało państwo o powierzchni 780 tyś km² liczące 13 mln mieszkańców. 

Winy własne i cudze stały się przyczyną zbiorowej tragedii, którą naród okupił ceną krwi w swej późniejszej historii. Państwo nie 

istniało, lecz naród nie dał się zniszczyć. Przetrwał dzięki pamięci o swej przeszłości, tradycji i kulturze.  

   Początkiem tragedii był wielomiesięczny okres bezkrólewia i anarchii po śmierci bezustannie wojującego króla Jana III Sobieskie-

go, zadufanie ciemnej szlachty nadużywającej swoich przywilejów, nikczemność i sprzedajność żądnych władzy oligarchów oraz 

pycha, nierozwaga i arogancja ludzi kierujących krajem. Drugą tragedią naszej ojczyzny, będącą rezultatem rozpaczliwej próby 

odwrócenia skutków tej pierwszej, były spontaniczne powstania przeciw zaborcy, nieporównanie silniejszego militarnie                     

i organizacyjnie. Wynik każdego powstania był rozpaczliwy; Polska traciła kwiat młodzieży na polach bitew, a po klęsce ubywało jej 

nadal w wyniku egzekucji, przymusowego wcielania do wrażej armii, zsyłki na Syberię lub emigracji. Większość polskich powstań 

było wielką społeczną tragedią dla naszego narodu, ponieważ do broni rwała się relatywnie mała grupa młodej inteligencji i jej 

selektywne, prawie całkowite unicestwienie w walkach lub wskutek późniejszych nieuniknionych, okrutnych represji po upadku 

powstania, wpływało szczególnie tragicznie na dalsze losy kraju, na jego rozwój.  

   A więc gdy będziemy juz niedługo świętować stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą, przypomnijmy sobie jak do 

jej utraty doszło. Pomyślmy o tej małej grupie oligarchów, naszych rodaków którzy ją sami zniszczyli, doprowadzając do podziału 

między trzy ościenne mocarstwa. Dla ambicji, dla zachowania czy zdobycia przywilejów, dla pieniędzy, dla źle pojętych idei, przez 

głupotę. Domagajmy się więc od natchnionych patriotyzmem mówców i pisarzy podawania pełnej prawdy o tragedii naszej 

Ojczyzny, o jej przyczynach, a nie tylko o skutkach. Patrzmy też krytycznie, na rozmaitych "przywódców narodu", posłów                     

i senatorów. Bo tkwiące w naturze ludzkiej pycha, arogancja i żądza władzy są niezmienne, a historia lubi się powtarzać.  
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO... LISTOPAD, GRUDZIEŃ 

   10 listopada,  sobota            godz.   19.00    Uroczysta gala i obiad z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.                                                                      
     Występ teatru „Bez Wizy”. Do tańca gra zespół „Relax Band” z Clearwater. 
                                                       Wstęp dla członków klubu  $20, dla pozostałych $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 dla członków klubu  $20, dla pozostałych  $30 

     Rezerwacja: Beata Paszkiewicz 561-584-4772 

  30 listopada,  sobota    godz.  20.00 Dyskoteka. Andrzejki. Tradycyjne zabawy. Wróżenie z wosku. Gra TMG Music. 

   2  grudnia,     niedziela         godz.  14.00         Mikołajki - Zabawa choinkowa dla dzieci 

   9  grudnia,     niedziela         godz.  16.00         Polonijny Wieczór Opłatkowy (Wigilia) 

        Wstęp dla członków klubu  $10, dla pozostałych $20 

   31 grudnia,    poniedziałek   godz.  21.00        Bal Sylwestrowy, do tańca grają zespoły „Relax Band” z Clearwater i TMG Music. 

        Wstęp dla członków klubu  $110, dla pozostałych $130 

        Rezerwacja: Beata Paszkiewcz 561-584-4772 i Bozena Prus 561-255-9790 

Z przyczyn niezależnych, termin dyskoteki, ktora miała się odbyć 24 listopada, został przełożony na 30 listopada. Przepraszamy. 



 

ZADUSZKOWE REFLEKSJE 

 

 Tomek Bujnarowski. Założyciel i szef firmy HIR Marble & Granit. Żona Małgorzata, syn 

Jonathan. Pracoholik, człowiek 

orkiestra. Umie wszystko. 

Trzeba połozyć wykładzinę 

podłogową w klubowej 

bibliotece —Tomek, zmienić 

parkiet w sali   balowej -Tomek, 

wybudować betonową rampę 

podjazdową z tyłu budynku -  

Tomek, zainstalować nowe 

urządzenia w klubowej kuchni -

Tomek, nowy blat umy-

walkowy w damskiej toalecie - 

Tomek. Związany z klubem od   

7 lat. Były członek zarządu                   

i kilkakrotny vice-president. 

Zmieniał się zarząd, zmieniały 

się koterie i układy towarzyskie. Pozostawał Tomek, zawsze taki sam; usmiechnięty, uczynny,  

gotowy do pomocy.   Na Florydę przyleciał prosto z Białegostoku, 29 lat temu. Miał wtedy   

17 lat i dyplom  ukończenia Technikum Cukierniczego w kieszeni.  Nie został jednak 

amerykańskim cukiernikiem. Zamienił torty na marmur i granit ale lubi gotować. Jak twierdzi 

jego śliczna żona Małgosia, Tomek robi najlepszy rosół na świecie.  Lubi majsterkować, łowić 

ryby  i  podóżować. Ulubione  miejsca to Utah, Arizona, Bahamas no i oczywiście podróże po 

świecie.  Tomku, życzymy tobie żebyś na zawsze pozostał takim jakim jesteś, żebyś się nigdy 

nie zmienił i żebyście razem z  Jonathanem i Małgosią pojechali w długą, wymarzoną podróż 

dookoła świata. 

BOHATERZY DNIA POWSZEDNIEGO 

 

     Wspomnienie  Wszystkich    Zmarłych, czyli  Dzień  Zaduszny,  zwany  powszechnie  Zaduszkami,  to  święto,  które  wypada          
2 listopada. Święto obchodzi się w Kościele Katolickim, a więc we wszystkich krajach, gdzie wyznaje się wiarę chrześcijańską o 
obrządku rzymskim.  Geneza tego święta, które jest głęboko zakorzenione w staropolskich zwyczajach,  sięga tradycji pogańskich.  To 
właśnie jesienią ludy, takie jak Germanie, Celtowie, ale też Słowianie, oddawali cześć zmarłym wyrażając tym samym wiarę w życie 
pozagrobowe. Kult przodków miał istotne znaczenie w tradycji niemal wszystkich starożytnych cywilizacji na całym świecie. Wystarczy 
tu wspomnieć przykładowo  Dia de Muertos, czyli meksykański Dzień Zmarłych, który nota bene obchodzony jest również pierwszego 
i drugiego listopada i ma swoje korzenie w tradycjach kultywowanych przez Majów i Azteków.  
     Podobnie było w Europie – tu również praktykowano obrzędy mające na celu oddanie hołdu zmarłym, a nawet pozyskania ich łask, 
ponieważ wierzono w ich wpływ na życie doczesne ludzi. Ówczesne zwyczaje różniły się od współczesnych – były to obrzędy                           
o mniej uroczystym, a nierzadko wręcz radosnym charakterze, czego przykładem jest przytoczone wcześniej Dia de Muertos,                  
co dzisiaj powraca w formie  amerykańskiego Halloween. Również staropolskie zaduszki, czyli znane z dramatu Mickiewicza Dziady, 
nie były tak „cichym” świętem jak obecnie – w dawnych czasach 1 i 2 listopada palono ogniska i wyprawiano uczty na cześć zmarłych.  
     Inicjatorem wprowadzenia Zaduszek do Kościoła Katolickiego  był święty Odylion, opat klasztoru w Cluny. Zaduszki miały stanowić 
substytut pogańskich obrzędów ku czci zmarłych. W roku 1311, decyzją Stolicy Apostolskiej, wprowadzono Dzień Zaduszny                 
do kalendarza oraz liturgii rzymskiej i stopniowo upowszechniono w całym Kościele Katolickim 
     Jakie znaczenie mają Zaduszki w dzisiejszych czasach? Wraz z rozpowszechnieniem się wiary katolickiej w Polsce, zaduszki zmieniły 
nieco swój charakter, chociaż nadal czerpią z pogańskich zwyczajów. Dzisiaj jest to przede wszystkim święto zadumy i refleksji, 
obchodzone w ciszy i skupieniu. Chociaż obecnie nie wyprawia się już uczt zaduszkowych, to rodzinne spotkania nad grobami bliskich 
wciąż są ważnym elementem tej tradycji. Z dawnych zwyczajów zachowała się też obecność ognia w obchodach zaduszkowych – 
dzisiaj są to znicze i lampiony symbolizujące pamięć o zmarłych i modlitwę za ich dusze i zbawienie. Oprócz zniczy,  na cmentarze 
przynosimy również wiązanki z kwiatów i wieńce, by udekorować grób i tym samym oddać szacunek zmarłym. Zaduszki wciąż są więc 
jednym z najważniejszych polskich świąt. 

 

Prezydent 

Mirosław Cieślak   561-889-5335 

Vice - Prezydent 

Beata Paszkiewicz   561-584-4772 

Koordynator d/s Wynajmu Klubu 

Edward Rus  516-742-1382 

Koordynator Finansowy 

Grzegorz Zyzdryn   561-319-7460 

Rzecznik Informacyjny 

Jerzy Tabor  561-301-8260 

taborjerry@gmail.com 

Dokumentacja Zebrań 

Beata Buczyńska 561-856-8371 

Koordynator d/s Imprez 

Jolanta Idzikowska   561-907-2480 

Szef Kuchni 

Maria Bolko   561-537-1785 

Kierownik Baru 

Jurek Tabor 561-398-0799 

Menadżer Budynku 

Hubert Gierda   561-294-9267 

Menadżer Otoczenia Budynku 

Robert Chrzanowski   561-351-8122 

Kierownik d/s Gospodarczych 

Małgorzata Rydzewska  561-420-4796 

   Zarząd  Polskiego Klubu Sobieski 

Seneka 
Często należy upominać swoje serce by pamiętało, ze odejdą jego ukochania, że nawet już odchodzą. 

                                              Przyjmując dary losu pamiętaj, że dano ci je bez gwarancji. 
Seneka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_liturgiczny
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Liturgia_rzymska&action=edit&redlink=1
http://www.zakladpogrzebowy24.pl/uslugi-pogrzebowe-wroclaw/znicze-i-lampiony/


RENOWACJA BIŻUTERII  

Adam Zieliński 

516-209-4974 

 Zmniejszanie, powiększanie pierścionków i obrączek 

 Naprawa zapięć, łańcuszków i bransoletek 

 Oprawa kamieni szlachetnych 

 Polerowanie i czyszczenie biżuterii 

 
B I U R O   U S Ł U G 

JERZY KOWERDAN 
TEL:561/585/7130 

  ROZLICZANIE PODATKÓW 

 USŁUGI EMIGRACYJNE  

          Pobyt stały, Przedłużenia pobytu, 

          Zaproszenia, Obywatelstwo, 

          Sponsorowanie, itd. 

 USŁUGI NOTARIALNE 

           Poświadczenie z „Apostille” 

           Tłumaczenia notaryzowane 

           Udzielanie ślubów 

 SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW 

           Testamenty, Trust, Intercyzy, Kontrakty, 

           Rozwody, Pełnomocnictwa, „Living Will”, 

           Wezwanie do zapłaty, Zawiadomienia, 

           Umowy wynajmu lokalu itp., 

 PODANIA, OŚWIADCZENIA 

           Pomoc publiczna, zasiłek bezrobocia 

 


