
  BIULETYN  - LUTY 2019 

4725 Lake Worth Rd. Greenacres, Fl 33463  Ph.  561-967-1116   Email  apcsobieski@gmail.com      

                                                                                                                                                           
16    luty,    sobota          godz.  20.00     Bal Walentynkowy. Grają zespoły TM G Music oraz gwiazda polskiej muzyki disco, S’inned.       
                         Zapraszamy nie tylko zakochanych.                                                                                                                                                                                   
          Wstęp:   członkowie $35,  goście $40   W cenę biletu wliczony jest obiad.                                                   
          Rezerwacja:  Beata Paszkiewicz tel. 561-584-4772                                                                                                                                                                                 
   

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

22 luty,     piątek          godz.  19.00     Jerzy Tabor zaprasza na wieczór literacki „Pegaz Dęba Czyli Z Poezją Na Ty”.                                                                   
                                                      Wstęp wolny  

 

2     marzec  sobota        godz.  19.00     Noc pod namiotami.  Wstęp wolny                                                                                                                                                                        
         Błędowski Blues. Koncert jazzowego skrzypka Jana Błędowskiego                                                                                
          Wstęp $15.       

10   marzec  niedziela    godz.  17.00     Teatr z Toronto w spektaklu  „Dobry Wieczór, Monsieur Chopin”                                                                  
          Wstęp $15                                             

17   marzec  niedziela    godz. 15.00      Zebranie sprawozdawcze czonków klubu „Sobieski”. 

24 marzec niedziela    godz. 17.00       Koncert zespołu „Lady Pank”                                                                                                                                    
                        Wstęp $55. Bilety już do nabycia na stronie internetowej www.gramx.com 

 
 

„...Kochać, jak to łatwo powiedzieć, kochać, tylko to więcej nic, 
  w tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni.” 

    Pamietacie? Tak śpiewał kiedyś Piotr Szczepanik. No właśnie, jak to jest z tą miłoscią? Łatwo czy trudno? Kolor nieba czy rdzawy pył 
gorzkich  dni?  Już za kilkanaście  dni  będziemy   świętować  Walentynki, szaleństwo  serduszek,  czekoladek  i  okolicznosciowych     kartek 
z miłosnymi zapewnieniami. W Stanach Zjednoczonych Walentynki są drugim, zaraz po Bożym Narodzeniu, najbardziej dochodowym 
świętem. Ale ile ma to wspólnego z prawdziwą miłościa? Co to znaczy miłość? Co to znaczy kochać kogoś? Czy to znaczy żeby osoba, którą 
kochamy należała tylko i wyłącznie do nas? Czy w prawdziwej miłości jest miejsce na zazdrość? Mówi się  gorzka miłość, trudna miłość, 
szalona miłość. Ile tak naprawdę jest tych miłości? Czy to w ogóle warto kochać!?  No więc warto.  Naprawdę, naprawde warto!  Prawdziwa 
miłość to cudowne, obezwładniające uczucie. Miłość to wymiar transcendentalny. To wyjście poza siebie. Nie kocha się za coś. Miłość to nie 
handel wymienny.  Kocha się pomimo, kocha  się na przekór.   Prawdziwa  miłość  to pragnienie, żeby osoba którą kochamy była szczęsliwa, 
z nami lub bez nas. Prawdziwa miłość to umieć zapomnieć o sobie.  Jeden z najpiękniejszych wierszy o miłości napisał trzynastowieczny, 
perski poeta, Rumi.  

 „...Każda moja myśl jest myślą o Tobie,  
           Każdy mój krok jest krokiem Twoją stronę, 
                  Każdy mój oddech rzeźbi Twój kształt 
                                    w mojej duszy.” 
     

     800 lat temu, w czasach kiedy żył Rumi, nie obchodzono w Persji święta Walentynek ale dla zakochanych nie miało to większego 
znaczenia. Dla zakochanych każdy dzień jest świętem. No cóż, „Tempora mutantur,  et nos mutamur in illis.”  Dzisiaj mamy Walentynki, 
których  patronem  jest  oczywiście święty Walenty, postać owiana tajemnicą, wokół której narosło mnóstwo przesądów i legend.  Według 
jednej z nich, Walenty, ksiądz rzymski,  w najgłębszej tajemnicy udzielał zakochanym ślubów. Cesarz wydał przepis zakazujący legionistom 
wchodzenia w związki małżeńskie, poniewż uważał, że single są lepszymi żołnierzami. Jednak ci mieli odmienne zapatrywanie na swój stan 
cywilny. I właśnie wtedy z pomocą przychodził im Walenty, który za swoją konspiracyjną działalność zginął męczeńską śmiercią. Pary, które 
pobrały się dzięki świętemu, zaczęły potajemnie świętować dzień śmierci Walentego jako święto miłości. Jeszcze inne opowieści opisują 
Walentego jako zwykłego chłopaka, który niósł pomoc chrześcijanom w chwilach utrapienia, za co został skazany na rozszarpanie przez 
dzikie zwierzęta. W oczekiwaniu na śmierć nakreślił  do swojej ukochanej list, który podpisał „Twój Walenty” . 
     Dziś w Stanach Zjednoczonych corocznie wysyła się miliardy walentynkowych kartek, nie wspominając o drobnych upominkach, którymi 
obdarzają się zakochani. Święto to stało się symbolem amerykańskiego stylu życia. Cóż, każde święta są wykorzystywane przez komercyjny 
przemysł do swoich  celów  i Walentynki  nie  stanowią  pod tym  względem wyjątku.   Ale  mimo  wszystko,  warto ten dzień spędzić razem 
z ukochaną osobą. Miłość powinniśmy pielęgnować przez cały rok, bez czekania na pretekst do wypowiedzenia słowa "kocham". A skoro 
jest  już oficjalnie ustanowiony dzień zakochanych, dlaczego z niego nie skorzystac.  Moi drodzy, KOCHAJMY SIĘ!                                                   

 BĘDZIE SIE DZIAŁO ... LUTY, MARZEC 



W poprzednim biuletynie, z przyczyn niezależnych,  nie udało nam się zamieścić nazwisk wszystkich wolontariuszy.                        

Przepraszamy.  Oto dodatkowa lista tych wszystkich, którzy ofiarnie pracowali   w ubiegłym roku dla naszego klubu:                                              

 Maria i  Zbigniew Chucik ,  Róża Paderewska, Marek Prus,  Ludmiła Sadej, Hania Stępniak,                                                                        

Elżbieta i Jerzy Skrodzcy, Hanna Woźniak.   

Z żalem zawiadamiamy, że „Teatr Bez Wizy”  czasowo zawiesił swoją działalność. Teatr został założony 25 lat temu przez panią Bożenę 

Fedak. Podczas swojej działalnosci teatr zaprezentował wiele przedstawień dla dzieci jak i dla dorosłych takich jak   “Jaś i Małgosia”, 

„Kopciuszek”, „Pietruszka na Wagarach”, „Kot w Butach”, Wesele” Wyspiańskiego, „Czupurek” Hertza, „Moralność Pani Dulskiej” 

Zapolskiej oraz II część „Dziadów”  Mickiewicza. Odbyło się  wiele  programów okolicznościowych takich jak Dzień Niepodległości, Jasełka,  

Dożynki, Dzień Matki, Dzień  Dziecka  czy Walentynki.  Trudno  znaleźć    właściwe słowa,  żeby  podziękować  Bożenie Fedak za ogrom 

pracy   i poświęcenie, dzięki któremu przez ćwierć wieku teatr bawił, śmieszył i wzruszał naszą polonijną publiczność. Szczególne 

podziękowania dla tych wszystkich, którzy przycznili się do sukcesu teatru, spędzając niezliczone godziny na próbach, przgotowywaniu 

przedstawień i występach.  Pani Bożenie Fedak i całemu zespołowi  „Teatru Bez Wizy”, DZIĘKUJEMY!  

    To już ostatni miesiąc mojej prezydenckiej kadencji w klubie Sobieski. Ostatnie dwa  dwa lata to był czas spędzony bardzo intensywnie. 

Mieliśmy wiele pomysłów i zadań do wykonania. Myślę, że większość z nich udało się nam zrealizować; ocena należy do Was. Jednym z 

głównych zadań było zabezpieczenie finansowej przyszłości klubu i stworzenie specjalnego funduszu, który umożliwi niezakłóconą 

działalność klubu przez okres 6 miesięcy, w sytuacji kryzysowej.  Staraliśmy się również dokończyć projekty rozpoczęte przez poprzedni 

zarząd i realizować nowe wyzwania. Oto niektóre z nich:  

 Wymiana wszystkich pieców kuchennych, aby można było pracować w bezpiecznych warunkach. 

  Wymiana wykładziny dywanowej w sali kryształowej i na scenie w sali balowej.       

  Wymiana podłogi w głównym hallu.    

  Zreperowanie wadliwej instalacji elektrycznej w agregatach chłodniczych.  

 Naprawa głównego zasilania elektrycznego na cały budynek.      

  Zaadoptowanie sali przybarowej na bibliotekę, klub brydżowy i miejsce do prelekcji oraz spotkań.  

 Wymiana zagrzybionej ściany w damskiej łazience i zainstalowanie nowego blatu na umywalki.    

 Generalny remont barowej  lodówki oraz zainstalowanie nowych półek, szafek i zmywarki do naczyń.     

  Pomalowanie ścian w barze i sali balowej.                 

 Wymiana lamp oświetleniowych dookoła budynku i zainstalowanie czterech ledowych lamp na słupach parkingowych.        

  Nowy dach i betonowa podmurówka dookoła wiaty, gdzie serwuje się jedzenie podczas pikników. 

     Pragnę serdecznie podziękować członkom zarządu i ochotnikom, którzy spędzili  niezliczoną ilość godzin na pracę w naszym klubie. 

Chciałbym ich również prosić, żeby nie tracili energii i chęci do pracy na rzecz naszej polonijnej społeczności. Nowemu zarządowi życzę 

energii i wytrwałości.   Pamiętajmy, że nasz klub to miniaturowa Polska. Budujmy na tym co nas łączy, odrzućmy to co nas moze dzielić. 

Trzeba zrobić wszystko, abyśmy zawsze mogli tutaj przyjść i czuć się jak u siebie w domu. Naszym zadaniem jest  zintegrowanie 

florydzkiej polonii, szerzenie polskiej kultury, kontynuowanie polskich tradycji oraz właściwa edukacja naszych dzieci, które miejmy 

nadzieję, pewnego dnia wrócą do tego klubu, żeby kontynuować naszą pracę.       

                                                                                                                                                                                          Mirosław Cieślak 

  SŁOWO OD PREZYDENTA 

„Moralność Pani Dulskiej”  Gabrieli Zapolskiej, październik 2016   „Czupurek”  Bogusława Hertza, marzec  2015 



 

CARPET CLEANING 

$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 

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! 

 

Amerykańsko - Polski Klub “Sobieski” będzie w listopadzie obchodził 60 rocznicę swojej działalności. Z tej okazji zostanie 
wydana pamiątkowa książka. Informujemy, że bedzie to wspaniała okazja do promocji buisnesów w tej historycznej             
publikacji. Więcej informacji dotyczycących promocji ukaże się w marcowym wydaniu  biuletynu.  

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 $150, cała strona $250. 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. Greenacres, FL 33463. Reklamy gotowe {art work} należy 

przesyłać e-nailem w formie PDF lub JPG, wysokiej jakości. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji ogłoszenia. 

  60 LAT KLUBU “SOBIESKI” 



 

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 

 

Polski Klub “Sobieski” 

 4725 Lake Worth Road 

Greenacres, FL 33463 

Przypominamy o odnowieniu członkowstwa klubu i o uregulowaniu opłaty za rok 2019. 


