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Zarząd Amerykańsko-Polskiego klubu „Sobieski” Sklada Wszystkim Członkom i Sympatykom  

Najlepsze Życzenia 

 WESOŁYCH, POGODNYCH ŚWIAT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 

    „Jingle bells, jingle bells, jingle all the way...”, no i już się zaczęło świateczne szaleństwo. Od rana kolędy w radiu i telewizji, 

udekorowane choinki w każdym sklepie, wysprzedaże, promocje, zniżki, reklamy. Zakupy, zakupy, zakupy! Ludzie kupujcie, u nas taniej, 

u nas szybciej, u nas lepiej! Ameryka nie może się doczekać, żeby już następnego dnia po  skonsumowaniu wielkiego indyka rozpocząć 

świąteczny sezon. A gdzie jest malutki Jezus?  To nie jest teraz takie ważne, jeszcze się  nie narodził, na razie są ważniejsze sprawy; 

prezenty, spotkania, zakupy. Black Friday i całonocne kolejki przed sklepami żeby być pierwszym, żeby kupić wiecej i taniej. Ulice 

oświetlone kolorowymi światełkami. Dostawcze samochody UPS i Fedexu na  naiwyższych obrotach dostarczają przesyłki do późnych 

wieczornych godzin. Przed sklepami wolontariusze armii zbawienia w czapkach swiętych mikołajów dzwonią dzwoneczkami i kwestują 

na tych, którzy nie mają już nic oprócz nadziei.  

    A jak to było pół wieku temu w niewielkim, słowiańskim kraju nad rzeką Wisłą, czyli jak wyglądały Święta Bożego Narodzenia za 

czasów mojego dzieciństwa? Ano święta w owych prehistorycznych czasach to było przede wszystkim dużo sniegu (tak!), ślizgawka 

przed szkołą, ciepły szalik, czapka i koniecznie rękawiczki. Święta, to była prawdziwa, pachnąca lasem choinka, ale dekorowana dopiero 

w dzień wigilii i nie wyrzucana bezlitośnie na śmietnik już następnego dnia po porannym otwarciu prezentów. Święta, to było pasto-

wanie podłóg, sennie krążące w wannie karpie, klejenie z kolorowego papieru dekoracji na wigilijne drzewko, zapach zupy grzybowej, 

świecąca gwiazda na czubku choinki i upragnione, nowe narciarskie buty.  Swięta,   to były   spacery do okolicznych kościołów, żeby 

obejrzeć szopkę betlejemską, garstka siana pod białym, wykrochmalonym obrusem przy wigilijnym stole i chóralne “Bóg się rodzi” pod-

czas nocnej pasterki. 

        A co się będzie działo w grudniu w naszym klubie? Będzie się działo dużo. 2 grudnia, doroczne Mikołajki dla dzieci. Będzie     
Mikołaj, prezenty, wspólne zabawy i dużo, dużo atrakcji.  9 grudnia, nasz polonijny opłatek i tradycyjne, wigilijne potrawy. 16 grudnia, 
przedstawienie słowno– muzyczne „Nie Bój Sie Kochac” na podstawie wierszy ks. Jana Twardowskiego. 

      Przypominamy o  zarezerwowaniu miejsc na bal sylwestrowy. Ilość miejsc jest ograniczona a zapowiada się wspaniała zabawa.    
Będzie wodzirej, taniec z kotylionami, wybór królowej i króla balu oraz doskonała kolacja. Alkohol jest wliczony w cenę biletu. Dla 
miłosników tańca będą grały na zmianę dwa znakomite zespoły: „Relax Band” z Clearwater i TMG Music. 

                                      J.T. 

       

      2  grudnia,   niedziela       god09z.  14.00    Mikołajki - Zabawa choinkowa dla dzieci  

      9  grudnia,   niedziela       godz.  16.00        Polonijny Wieczór Opłatkowy. W programie „Jasełka” w wykonaniu dzieci ze szkoły  

                                                                                 im. Mikołaja Kopernika, mini-recital piosenek świątecznych  w wykonaniu Ewy  

                                                                                 Lewandowskiej i wspólne śpiewanie kolęd.  Wstęp:  członkowie klubu  $10, goście $20 
 

      16 grudnia,  niedziela       godz.  17.00        Spektakl słowno-muzyczny ”Nie Bój Się Kochać”  na podstawie wierszy ks.Twardowskiego  

                                                                                 Występują: Maria Nowotarska, Agata Pilitowska i Krzysztof Jasiński.  Wstęp: $15 
 

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

                                                                  Wstęp: członkowie klubu  $110, goście $130  

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

      19 stycznia,  sobota            godz. 19.00        Karnawałowy Bal Maskowy.  Szczegóły w następnym biuletynie. 

      20 stycznia, niedziela         godz.  15:00       Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”.    

      25 stycznia, piątek              godz.  19.00       Spotkanie  z Andrzejem Matuszewskim, autorem książki:  

                                                                                 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO... GRUDZIEŃ, STYCZEŃ 



       KĄCIK LITERACKI ...CZYLI PEGAZ DĘBA KRONIKA KLUBOWA...CZYLI ALE TO JUŻ BYŁO 

Marysia Niemiec dziękuje dzieciom za występ. Od lewej: Noelia Marin, Martyna Reczka, Gabriella Wilk, 
Jakub Pawłowski, Damian Salecki, Darius Michoń-Wnuk, Arthur Marcinkiewicz, Alex Wójtowicz, Patrycja 
Wójtowicz, Alexa Baran, Natalia Pawłowska, Natalia Pluta. Świąteczne przedstawienie słowno-
muzycznego pt. „Miłość jak gwiazda”. Autor i reżyser, Marek Niemiec. Występ odbył się 21 grudnia 2008.  

  

Wigilia 

Przy nakrytym biało stole 

 usiądziemy do Wieczerzy 

 I opłatkiem jeszcze bielszym 

 przełamiemy się jak chlebem. 

 

 I za słowa, co kaleczą 

 i za oczy zachmurzone 

 przeprosimy, przebaczymy, 

 uśmiechniemy się do siebie. 

 

 Padną słowa, co podnoszą, 

 gdy na duchu ktoś upada. 

 Proste słowa prosto z serca. 

 Moc anielska ku pomocy. 

 

 Bóg się rodzi tak, jak człowiek, 

 choć przychodzi przecież z nieba. 

 Tyleśmy się naczekali. 

 A to już. Dzisiejszej nocy. 
                                Janusz 

                                                 Kukliński 

Prezydent 

Mirosław Cieślak   561-889-5335 

Vice - Prezydent 

Beata Paszkiewicz   561-584-4772 

Koodynator 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 (Junior)  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 

DZIAŁO SIĘ... 

 

    2 listopada w sali biblioteki odbyło się  spotkanie autorskie z pania Ewą Kassalą. Pani Ewa 
opowiadała o swoich książkach, w których opisuje słynne egipskie władczynie: Kleopatrę, 
Nefretete i Hatszepsut. Prezydent klubu „Sobieski”, Mirosław Cieślak zaskoczył wszystkich 
znakomitą znajomością historii Egiptu. 

WYBORY NOWEGO ZARZĄDU 

    W związku ze zbliżającymi się wyborami na nowych członków zarządu, powołana została 

komisja nominacyjna w następującym składzie: Halina Kucharska tel. 561-471-3314, Halina 

Rus tel. 561-742-1382, Bożena Prus tel. 561-255-9790, Albert Stępniak tel. 773-330-3852, 

Jolanta Bertolotti, tel. 561-351-3850.  

    16 grudnia, w niedzielę, o godz. 17.00 będziemy mieli zaszczyt gościć aktorów z Toronto; 

panią Marię Nowotarską, Agatę Pilitowską  oraz  Krzysztofa Jasińskiego. Wystąpią w  

przedświątecznym przedstawieniu słowno-muzycznym opartym na wierszach księdza Jana 

Twardowskiego.  Zapraszamy!           Rezerwacja biletów  Beata Paszkiewcz: 561-584-4772  

    10 listopada, w przepięknie udekorowanej sali balowej odbył się uroczysty obiad i gala z 

okazji 100 rocznicy niepodległości Polski.  Wśród zaproszonych gosci znaleźli się przedstawiciele 

klubu „Polonez” z Fort Lauderdale oraz proboszcz Stanisław Rakiej. Ochotniczy zespół kulinarny 

pod kierownictwem szefowej kuchni, pani Marii Bolko zaskoczył wszystkich znakomitym menu. 

Teatrowi „Bez Wizy”, ktory zaprezentował  okolicznościowe przedstawienie pt. „Boże Coś 

Polskę”, zachwycona publiczność podziękowała kilkuminutową owacją na stojąco. W programie 

gościnnie wystąpiła para taneczna Ewa i Ireneusz Otfinowscy. Wszystkim organizatorom                

i uczestnikom uroczystości składamy gorące podziękowania. 

 Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,  

że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. 
                                                                                                                                                                                       Jan Paweł II  



 
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 

 

  

 CARPET CLEANING 

561-301-8260 

$24/Room  $69/3 Rooms 

No hidden prices 

Carpet protection & deodorizing available 

SATISFACTION GUARANTEED 



 

Polski Klub “Sobieski” 

 4725 Lake Worth Road 

Greenacres, FL 33463 

 

Biuletyn jest finansowany przez Polski Klub „Sobieski” oraz przez sponsorów zamieszczających reklamy i ogłoszenia. 

Przedruki dopuszczalne pod warunkiem powołania się na źródło. 

Redakcja, skład i druk biuletynu, ogłoszenia i kolportaż 

Jerzy Tabor, ph.561-301-8260, email  taborjerry@gmail.com 

CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAM 

Ceny ogłoszeń zależą od zajmowanej przez nie powierzchni. Ogłoszenie o rozmiarach wizytówki—$10 Ogłoszenia o większej ilości 
informacji będą odpowiednio wielokrotnością tej podstawowej jednostki.  Pół strony $50, cała strona $100. Ogłoszenia należy przesyłać do 
redakcji biuletynu na e-mail: taborjerry@gmail.com. Wszystkie płatnosci za reklamy będą przyjmowane w formie czeku wypisanego na 
American Polish Club z dopiskiem REKLAMA. Czek należy wyslać na adres klubu: American-Polish Club „Sobieski’, 4725 Lake Worth Blvd. 

 

 

 


