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     „Kwiecień plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata”. Tak się kiedyś w Polsce mówiło. Tutaj, na Florydzie, nie ma się co 

przeplatać, bo na lato jesteśmy niejako skazani albo tym latem błogosławieni, wszystko zależy od punktu widzenia. No więc 

przeplatają nam się dobre i złe dni i chodzi o to, żeby tych dobrych było jak najwięcej. Żeby były same dobre. Jak to zrobić? To co 

teraz powiem zabrzmi jak banał,  ale oczywistości są zawsze banalne. Moi drodzy, to wszystko zależy od nas. Mark Twain 

powiedział kiedyś, że w życiu każdego człowieka są dwa najważniejsze wydarzenia: pierwsze wydarzenie to fakt, że się urodziliśmy  

a drugie, to moment w którym zrozumieliśmy dlaczego. Dlaczego się urodziliśmy? Dalaj Lama, w jednej ze swoich książek, dał 

bardzo prostą odpowiedź: urodziliśmy się po to żeby być szczęśliwymi. Ale co to znaczy szczęście? Co trzeba zrobić, żeby być 

szczęśliwym lub szczęśliwą? Czy to znaczy, że możemy robić co nam się podoba, nie zważając na innych, albo że trzeba mieć dużo 

pieniędzy? Czy najbogatsi ludzie świata, Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook) czy Bill Gates (Microsoft) są szczęsliwi?   

Nie wiadomo. Może. Ale jeżeli są to pewnie nie dlatego, że mają kilkunastocyfrowe konta w bankach na całym świecie.  

      „Das Geld macht nicht glücklich aber es beruicht”, mówi  niemieckie przysłowie. Pieniądze szczęścia nie dają, ale pomagają 

osiągnąć spokój. Żeby być szczęśliwym trzeba zaadoptować sztukę akceptacji.  Trzeba sobie powiedzieć - jest dobrze, nawet wtedy 

kiedy jest źle. Jest dobrze, nawet wtedy kiedy jest źle, bo jest. To wszystko. Jedno magiczne zdanie, kilka prostych słów.  Jest 

dobrze, nawet wtedy kiedy jest źle, bo jest. Co to znaczy? To znaczy, że akceptujemy fakt, że istnienie jest wartością  nadrzędną. 

Świat nie jest ani dobry ani zły. Świat po prostu jest.  To czy jest dobry czy zły to jest już tylko nasze o nim wyobrażenie. Pojęcie 

dobra i zła zostało stworzone przez nas, homo sapiens. Na temat zła i dobra napisano setki tysięcy stron, filozoficznych rozpraw i 

naukowych dysertacji. Czy pamiętacie rozmowę Stasia i Kalego z „W Pustyni I W Puszczy”, Henryka Sienkiewicza. Co to jest zły 

uczynek?   Zły uczynek  to  ukraść  Kalemu  krowy.  Co  to jest dobry uczynek? Dobry uczynek to Kali ukraść komuś krowy. Your 

Honor, I rest my case, jak to się mówi w amerykańskich sądach. Carpe diem, cieszmy się każdym dniem, bo szkoda czasu, którego 

jest coraz mniej.  

       A tymczasem mamy pierwszego kwietnia, czyli Prima Aprilis. Jak to objaśnia internetowa Wikipedia jest to  obyczaj obchodzony 

pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś, 

konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne 

żartobliwe informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest dokładnie wyjaśnione.  

      Żarty żartami ale podobno ktoś  gdzieś ogłosił, że to  nieprawda że ziemia jest płaska. Podobno jest okrągła jak piłka i jeszcze to 

tego wszystkiego kręci się w kółko jak fryga. Nawet najlepsze  żarty mają swoje granice, ale na taki nonsens to się chyba juz nikt  

nie da nabrać. I podobno nie ma krasnoludków!  Już naprawdę nie wiadomo w co wierzyć. Więc wierzmy przynajmniej w to, że jest 

dobrze, nawet wtedy kiedy jest źle. Bo jest.          

                                                                        Jerzy Tabor 

12   kwietnia    piątek        godz. 19.00     Bezpieczeństwo w sieci czyli jak się uchronić przed internetowym oszustwem i wirusami.
           Wstęp wolny. Spotkanie poprowadzi nasz klubowy informatyk Arek Panas.                                                   

14   kwietnia    niedziela   godz.  14.00    Wielkanocny Zajączek. Zabawa dla dzieci. 

28    kwietnia    niedziela  godz.   15.00    Zebranie sprawozdawcze członków  klubu „Sobieski”.     

                                                                                                                                                                                                                                                                

12 maja           niedziela  godz   14.00    Dzeń Matki. Doroczny piknik. Jak zawsze, będzie muzyka, piwo z beczki, golonka, bigos,                        
            kiełbasa z grilla, pierogi  piknikowe przysmaki.                                                                                                                                
            Członkowie klubu wstęp wolny, goście $ 5.   

19    maja           niedziela  godz.  15.00    Zebranie sprawozdawcze członków  klubu „Sobieski”.  

 BĘDZIE SIE DZIAŁO … KWIECIEŃ, MAJ 



22 lutego, w naszym klubie odbył się wieczór 

muzyczno-poetycki pt. „Pegaz Dęba Czyli Z Poezją Na 

Ty”. Wieczór przygotował i poprowadził Jerzy Tabor. 

Na program spotkania złożyły się wiersze Zbigniewa 

Herberta, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, 

Edwarda Stachury, Marka Niemca i Marty Kisielewicz.  

Celem wieczoru było wzbudzenie zainteresowania 

poezją, pokazanie, że poezja nie musi być nudna, że 

jest ciekawa, że rozwija wyobraźnię i że pomaga 

znaleźć odpowiedzi na podstawowe, nurtujące nas 

wszystkich pytania. W programie gościnnie wystąpiła 

Marilyn Valant a niezastąpiona Bożenka Prus z 

wielkim wyczuciem zaśpiewała wiersze Osipa 

Mandelsztama, Juliana Tuwima i M. Święcickiego. 

Frekwencja dopisała. Trzeba było dostawiać krzesła, 

żeby szystkich pomieścić. Wdzięczna publiczność 

podziękowała długimi brawami.   

 PEGAZ DĘBA … CZYLI Z POEZJĄ NA TY 

Marilyn Valant i Jerzy Tabor recytują wiersz K.J. Gałczyńskiego pt. „Rozmowa Liryczna”. 

LIMERYKI Z AMERYKI 

 Pewien literat z Boca Raton 

Nie wiedział co to „bon-ton” 

Gdy raz zrobił „faux pax” 

Choć był kawał chłopa 

Udawał że to nie on.  

There was a guy from city of Pool 

Who noticed red thing on his „tool” 

He rushed to the clinic 

But the doctor was cinic 

And said -this is lipstick, you fool.  

Pewien   krokodyl z Lake Worth  

Odgryzał coś panom back and forth 

Gdy ktoś mu nadmienił  

By wreszcie się zmienił 

Odrzekł ze wstydem – of course. 

Był pewien playboy z Ameryki  

Co pisał pieprzne limeryki 

Wkrótce wydało sie jednak samo 

Gdy igrał w wannie z gołą damą 

Że to są zwykłe erotyki. 

     Jakie trzeba mieć kwalifikacje żeby być dobrym szefem kuchni? 

Trzeba  być  profesjonalistą  i  trzeba  po  prostu  znać swój zawód. 

A jakie trzeba mieć kwalifikacje żeby być doskonałym szefem 

kuchni? Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta, trzeba być 

Marysią Bolko. Po pierwsze, primo, trzeba mieć talent, 

doświadczenie i oczywiście lubić gotować. Po drugie, primo, trzeba 

sprostać niezliczonym obowiązkom szefa kuchni, takim jak 

planowanie, projektowanie, kreowanie menu, zapewnienie 

zaopatrzenia, zakup i przygotowanie   produktów i ciężka, prawie codzienna praca przy kuchni.  

No i po trzecie, primo, umieć stworzyć dookoła siebie zespół ludzi, którzy w tym wszystkim 

pomogą. Ludzi takich jak Jola Idzikowski, Bożena Tabor, Bożena Kowalczyk, Asia Niemyńska, 

Małgosia Rydzewska, Tosia Piaseczna żeby tylko wymienić kilka najbardziej aktywnych osób.  

     Jest takie powiedzenie: przez żołądek do serca mężczyzny. Myślę, że można to powiedzenie  

lekko zmodyfikować, na przykład tak: Przez żołądek do serc członków klubu ”Sobieski”. To 

przecież dzięki Marysi Bolko powstały te popularne, obiegowe rymowanki: będą zawsze lata 

tłuste, gdy w Sobieskim zjesz kapustę. Największa życia zaleta, to  zjeść w Sobieskim  kotleta. 

No i (last but not least), moje ulubione: zawsze staniesz na dwie nogi, gdy w Sobieskim zjesz 

pierogi. (Z kapustą i grzybami, przypisek autora).  

     Marysia Bolko, dumna mama trzech fantastycznych synów. I właśnie jak troskliwa mama, 

zawsze gotowa nakarmić  wszystkich dookoła. Nasza klubowa mama, Marysia Bolko. 

BOCHATEROWIE DNIA POWSZEDNIEGO 

 NOWY ZARZĄD, NOWE POMYSŁY, NOWE OCZEKIWANIA 

   19 marca, w niedzielę  odbyła się uroczystość zaprzysiężenia  nowych członków 

zarządu.  Było uroczyście i sympatycznie. Ustępujący prezes, Mirosław Cieślak,  

przekazał  swój  urzad  nowemu  prezydentowi,  Beacie  Paszkiewicz.  W  po- 

dziękowaniu za współprace, nagrodził kwiatami członków zarządu oraz wszystkich 

tych, którzy  poświęcili swój czas i energię pracując społecznie na rzecz naszego 

klubu. Po części oficjalnej, nasz kulinarny team pod kierownictwem Marysi  Bolko 

zaserwował znakomity, jak zwykle, obiad. Do tańca grał,  reanimowany i z  niecier-

pliwością  oczekiwany,  zespół  R&B czyli  Romek  Kuryło i Bożenka Prus.                                           

Nowy zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich członków o podzielenie się opinią 

na temat działalności klubu, oczekiwaniami, pomysłami i  sugestiami. Najlepiej 

zrobić to wysyłając e-mail na adres: apcsobieski@gmail.com 



 

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 

Prezydent 

Beata Paszkiewicz   561-584-4772 

Vice - Prezydent  

Jurek Tabor (Junior)   561-398-0799 

Skarbnik 

Mirosław Cieślak   561-889-5335 

Koordynator Finansowy 

Sławomir Niemyński   732-939-0038 

Koordynator d/s Wynajmu Klubu 

Edward Rus  516-742-1382 

Rzecznik Informacyjny 

Jerzy Tabor  561-301-8260 

Dokumentacja Zebrań 

Bożena Prus   561-255-9790 

Koordynator d/s Imprez 

Albert Stępniak  773-330-0552 

Szef Kuchni 

Jolanta Idzikowski   561-537-1785 

Kierownik  Baru 

Jolanta Bertolotti  561-351-3850  

Menadżer Budynku 

Sławomir Duchnowski  561-318-3241 

Kierownik d/s Gospodarczych 

Małgorzata Rydzewska  561-420-4796 

ZARZĄD KLUBU SOBIESKI 

 

Nasz klubowy adwotat, Ryszard Bolko, zaproponował udzielanie bezpłatnych porad  prawnych na łamach naszego biuletynu.                                             

Proszę dzwonić z pytaniami pod numer  561-609-0199 lub 561-707-6496.                                                                                       

Wybrane odpowiedzi będą publikowane w  miarę napływania pytań.  

 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 



 

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 $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. 


