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     i nareszcie po Świętach. Co za ulga! Koniec świątecznego stresu. Pierwsza gwiazdka dawno zgasła, po świątecznym karpiu 
zostało już tylko wspomnienie, prezenty dawno zostały rozpakowane albo zwrócone do punktów sprzedaży. W większości naszych 
mieszkań o świętach przypomina już tylko choinka, z którą prędzej czy później będziemy musieli się rozstać, ponieważ najczęściej 
po prostu  zajmuje nam za dużo miejsca w pokoju. Kiedy jednak właściwie powinniśmy ją rozebrać i czy prawo liturgiczne mówi 
cokolwiek na ten temat?  Ano, tradycja chrześcijańska mówi o trzech datach, kiedy powinno się rozebrać bożonarodzeniowe 
drzewko. Pierwszą z nich jest święto Trzech Króli, przypadające na 6 stycznia. Drugim terminem jest Niedziela Chrztu Pańskiego 
(pierwsza niedziela po święcie Trzech Króli, czyli 8 stycznia 2019. Trzecim i ostatnim z terminów jest 2 lutego, czyli Święto 
Ofiarowania Pańskiego i wtedy właśnie rozbierana jest choinka, stojąca na placu Świętego Marka w Watykanie. 
 

    A co z naszymi noworocznymi  postanowienami?  Początek  nowego  roku to  dobry moment na chwilę refleksji i    rozliczenie się 
z samym sobą. Do czego chcemy dążyć?  Z czego jesteśmy zadowoleni a co przydało by się zmienić. A oto kilka najczęstszych 
noworocznych rezolucji. Rzucę palenie, schudnę, znajdę lepszą pracę, zacznę ćwiczyć i ograniczę słodycze, zacznę bardziej 
intensywnie oszczędzać. Niestety statystyki wykazują, że około 92% postanowień noworocznych nie zostaje zrealizowanych. 
Dlaczego?  Ano dlatego, że bardzo często mają niewiele wspólnego z przemyślaną, odpowiedzialną decyzją. Im łatwiej je robimy 
tym szybciej z nich rezygnujemy. Co zrobić, aby postanowienia miały sens? Największą przeszkodą w realizacji naszych 
noworocznych obietnic jest ich nieprawidłowe sformułowanie. Często obierane przez nas cele są mało konkretne lub zbyt ambitne. 
Aby to do czego zmierzamy było możliwe do wykonania, nie przesadzajmy również z ilością noworocznych obietnic. Uważajmy 
także, by się nie wykluczały. Jeżeli rzucamy palenie to nie zabierajmy się w tym samym czasie za odchudzanie, bo z obu wyzwań 
prawdopodobnie nic nie wyjdzie.  Nie rezygnujmy jednak z naszych noworocznych deklaracji. Może sie uda. A oto moja propozycja  
na noworoczne zobowiązania: będę żyć pełnią życia, wyjadę w podróż marzeń, pogodzę się z teściową (sic!), przeczytam 
przynajmniej jeden wiersz w miesiącu, zakocham się jeszcze raz w swojej żonie (mężu), no i „last but not least”, nareszcie zapiszę 
się do Polskiego Klubu „Sobieski”.  
   A jak minął sezon świąteczny w naszym klubie?  Bardzo intensywnie. Dużo się działo. 9 stycznia dzieci świetnie się bawiły na 
dorocznych Mikołajkach. Był oczywiście Mikołaj, prezenty, zabawy i konkursy. Jak zawsze znakomita zabawa zarówno dla dzieci jak 
i dla rodziców. Gorące podziękowania dla wszystkich organizatorów. 9 stycznia mieliśmy rekordową frekwencję na naszym 
polonijnym spotkaniu opłatkowym. Były wspaniałe, tradycyjne wigilijne potrawy i wspólne śpiewanie kolęd. Z koncertem 
świątecznych piosenek wystąpiła  znakomita  sopranistka z Tampy, pani  Ewa  Maria  Lewandowska.  Już   w  nastepną  niedzielę, 16 
stycznia, wystąpił teatr z Toronto, z przedstawieniem poetycko muzycznym „Nie Bój Sie Kochać”, opartym na wierszach księdza 
Jana Twardowskiego.  Nasza polonijna publiczność stanęła na wysokości zadania. W ostatniej chwili trzeba było dostawiać 
dodatkowe krzesła. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania. Aktorom, pani Marii Nowotarskiej, Agacie Pilitowskiej oraz  
Krzysztofowi Jasińskiemu pobliczność zgotowała kilkuminutowa owację na stojąco.  Do sukcesu ptrzedstawienia aktywnie 
przyczynił się Grzegorz Zyzdryń, który bardzo profesjonalnie zapewnił nagłośnienie, obsługę ścieżki dźwiękowej oraz oswietlenie 
spektaklu. 
                J.T. 

19 styczeń,   sobota            godz. 20.00   Karnawałowa Dyskoteka Maskowa        

20  styczeń,  niedziela        godz. 15.00   Zebranie sprawozdawcze członków  klubu „Sobieski” 

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

                                                                                         

 

16 luty,  sobota                  godz.  20.00   Bal Walentynkowy. Grają zespoły TMG Music oraz gwiazda polskiej muzyki disco, S’inned.      
          Zapraszamy nie tylko zakochanych.                                                                                                                                                                                   
          Wstęp:   członkowie $35,  goście $40     

17 luty,  niedziela              godz.  15.00    Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski” 

     BĘDZIE SIĘ DZIAŁO... STYCZEŃ, LUTY 



Na ogólne życzenie, 10 lutego, w niedzielę o godz. 4 PM,   w polskim klubie “Polonez” w Fort Lauderdale odbędzie się             

dodatkowe przedstawienie sztuki „Ławeczka”. Wystąpią aktorzy teatru „Bez Wizy” Beata Buczyńska i Jerzy Tabor.                                                                                               

Wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie mieli okazji obejrzeć tego przedstawienia,  gorąco zapraszamy! 

BOHATERZY DNIA POWSZEDNIEGO 

          Istnieje  taka  obiegowa  opinia,  ż e jeż eli  bardżo  nam  żależ y   na   żałatwieniu  jakiejs  pilnej 

i waż nej sprawy, należ y o to poprosić  najbardżiej żajętą osobę że swojego otoćżenia. Dlaćżego? 

Dlatego, ż e bardżo żajęta osoba potrafi się tak żorganiżować , ż e na wsżystko wystarćża   jej  ćżasu 

i energii.  Beata Pasżkiewićż ma energię i ćżas na wsżystko. Na praćę w żarżądżie, na żałatwianie 

nieżlićżonyćh, ćodżiennyćh klubowyćh spraw, na pomoć w kućhni, na praćę prży renowaćji 

klubu, na organiżaćję impreż i wydarżen , na występy w teatrże, na projektowanie i wykonanie 

profesjonalnyćh dekoraćji oraż plakato w na prawie wsżystkie klubowe wydarżenia. Aktywnie 

żaangaż owana w dżiałalnos ć  nasżego klubu od prawie 20 lat. Wielokrotna ćżłonkini żarżądu, 

dwa raży wybierana na wiće-preżydenta klubu.  

          Ulubiony kolor - ćżerwony,   żnak żodiaku - lew,  ulubiony drink - likier kawowy kahlua.   Cżego nie lubi?      Nieućżćiwos ći   

i fałsżywyćh ludżi. Co lubi? Uwielbia malować , oglądać  filmy i prżemeblowywać  swo j dom. Jej plastyćżne umiejętnos ći prżesżły 

do legendy. Słynna ż tego, ż e potrafi wykreować  wspaniały tort na każ dą okażję i w każ dym, dowolnym ksżtałćie. Moż e to być  

rakieta tenisowa, skrżypće Stradivariusa lub psżćżo łka Maja. Urodżona aktorka, długoletnia ćżłonkini i podpora teatru „Beż 

Wiży”. Stworżyła  nieżapomnianą  kreaćję  jako  Dulska w  prżedstawieniu „Moralnos ć   Pani Dulskiej”, Gabrieli  Zapolskiej.     

Mo wi się, ż e Zapolska napisała tę sżtukę spećjalnie dla Beaty, tylko ż e nikt o tym po prostu jesżćże nie wiedżiał. Pożostaje 

tajemnićą ćży Beata  wogo le  s pi i jes li  tak, to jak długo. Wiadomo  tylko,  ż e jeż eli  maćie  jakąs    waż ną  sprawę  do    

żałatwienia,  popros ćie o to ... kogo? No oćżywis ćie, Beatę. Nasżą Beatę. Beatę  Pasżkiewićż.                                                                                                                                                                

DZIAŁO SIĘ, OJ  DZIAŁO ... CZYLI  NAJWAŻNIEJSZE KLUBOWE WDARZENIA  W 2018 ROKU.  

1.     luty                Bal Walentynkowy. 

2.     luty                Błędowski Blues. Koncert bluesowego skrzypka, Jana Błędowskiego. 

3.     luty                Noc pod namiotami. 

4.     marzec          Teatr z Toronto  w przedstawieniu o Tamarze Łempickiej. 

5.     marzec          „Dziady, część II”   Adama Mickiewicza.  Przedstawienie w wykonaniu aktorów teatru „Bez Wizy”.                                                                                              

6.     marzec          Koncert utworów Tadeusza Nalepy w wykonaniu Henryka M. 

7.     kwiecień       Zajączek. Wielkanocna zabawa dla dzieci.   

8.     kwiecień       Przedstawienie poetyckie Marka Niemca „Rozmowa Czterech Wnętrz”.                                                                                                                           

9.     maj                Dzień Matki. Piknik w naszym przyklubowm parku.  

10.     maj                Wspólne oglądanie meczu piłkarskiego  Polska- Kolumbia.                                                      

11.     wrzesień       Halloween - dyskoteka.                                       

12.     wrzesień       Błędowski Blues. Koncert bluesowego skrzypka, Jana Błędowskiego.   

13.     wrzesień       Dożynki. Piknik w naszym przyklubowym parku.  

14.     pażdziernik   Doroczny obiad zorganizowany przez polską szkołę im. Mikołaja Kopernika.  

15.     pażdziernik   Przedstawienie  „Ławeczka”  Wystapili Beata Buczyńska i Jerzy Tabor. 

16.     pazdziernik   Dyskoteka - Halloween.     

17.     listopad         Spotkanie z Ewą Kassalą, autorką książek o słynnych władczyniach Egiptu.  

18.     listopad         Uroczysty obiad i gala z okazji  100 rocznicy niepodległości Polski.       

19.     listopad         Thanksgiving - obiad z okazji Święta Dziękczynienia. 

20.     listopad         Dyskoteka  - Andrzejki. 

21.      grudzień        Mikołajki - zabawa choinkowa dla dzieci. 

22.      grudzień        Polonijny wieczór opłatkowy. 

23.      grudzień        Teatr z Toronto. Przedstawienie „Nie Bój Się Kochać” na podstawie wierszy księdza J. Twardowskiego. 

24.      grudzień        Bal sylwestrowy. 



 

 

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasz klub nie imógłby funkcjonować gdyby nie ofiarna praca i wysiłek wolontariuszy.                       
Oto lista tych wszystkich, którzy w ubiegłym roku spędzili wiele, wiele godzin pracując społecznie dla naszego klubu:  

Joanna Bertolotti, Filip Bolko, Maria Bolko, Beata Buczyńska, Joanna Cieślak, Michał Cieślak, Mirosław  Cieślak, Daniela Czaczyk, 
Mieczysław Chrzanowski, Monika Drużbańska, Viola Dymek, Sławomir Duchnowski, Alicja Fedak, Bożena Fedak, Hubert Gierda,  
Tomasz Grzebień, Zdenek Mrkos, Jolanta Idzikowska, Teresa Kamińska, Tesia Kloczko, Bożena Kowalczyk, Katarzyna Konopka, 
Agnieszka Kryczka,  Mateusz Krzyżanowski, Halina Kucharska, Joanna Niemińska, Beata Paszkiewicz, Tosia Piekarska, Bożena Prus, 
Barbara Ryniak, Małgorzata Rydzewska, Edward Rus, Barbara Sadowska, Kamila Strama, Albert Stępniak, Bożena Tabor, Jerzy Tabor Jr.,  
Jerzy Tabor, Krystyna Wilson, Grzegorz Zyzdryń. Jeżeli  ktoś został pominięty, najmocniej przepraszamy.  

Za wasz wysiłek, poświecenie i zaangażowanie DZIĘKUJEMY! 

 

  

CARPET CLEANING 

1301-8260 

$24/Room  $69/3 Rooms 

No hidden prices 

Carpet protection & deodorizing 

available 

SATISFACTION GUARANTEED 

561-301-8260 

 

 

 

RENOWACJA BIŻUTERII  

Adam Zieliński 

516-209-4974 

 Zmniejszanie, powiększanie pierścionków i obrączek 

 Naprawa zapięć, łańcuszków i bransoletek 

 Oprawa kamieni szlachetnych 

 Polerowanie i czyszczenie biżuterii 



 

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 

Praca “part time” dla młodej osoby (studenci  mile widziani!) znającej język polski i angielski, do prowadzenia szkolenia  

w języku angielskim na temat zdrowego stylu życia. Bezpłatne przeszkolenie na Personalnego Trenera Wellness.  

Kontakt e-mail: fundacjawellness@gmail.com  

mailto:fundacjawellness@gmail.com

