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Jaka naprawdę jest miłośd? Na podstawie teorii Sternberga możemy wyróżnid trzy składowe miłości: intymnośd, namiętnośd
i zaangażowanie w utrzymanie związku. Jak ją pielęgnowad, kiedy polegamy na stereotypowej wizji miłości romantycznej, kiedy
uczucie dzieje się „samo”, bez wysiłku z obu stron? Mam na to swoją teorię, po prostu trzeba się lubid. Walentynkowy szał serc jest
dobry raz do roku. „Lubienie” , to codzienny dialog i kompromisy, dzielenie się marzeniami, planami i emocjami. Niech „lubmy się”
będzie naszym mottem . Nie można przecież kochad, jeśli się nie lubi. Nikt lepiej nie zdefiniował tej idei, jak znakomity Wojciech
Młynarski w wierszu „Lubmy się trochę”:

„Nim się sny poetów ziszczą,
nim się wina dzban utoczy,
zanim szczęściem nam zabłyszczą
umęczone nasze oczy,
nim nas głupcy brad przestaną
na wypranych słów taniochę,
ludzie, gdy wstaniemy rano,
lubmy się trochę!

Pocieszajmy tym lubieniem
skołowane nasze główki,
nie próbujmy go zamieniad
na zaszczyty czy złotówki,
ty nas, drogo życia, prowadź,
a my, twym pokryci prochem,
aby idąc, nie zwariowad lubmy się trochę!”

Marta Kisielewicz

BĘDZIE SIE DZIAŁO ... LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ
1-2 luty, sob./niedz.

godz. 14.00

Noc pod namiotami. Biwak. ognisko, muzyka. Zabawa dla całej rodziny. Jedzenie i napoje do
nabycia na miejscu. Wstęp wolny.

15 luty, sobota

godz. 20.00

Bal Walentynkowy. Muzyka: Aida z zespołem Sweet Harmony. Zapraszamy nie tylko zakochanych.
W cenę biletu wliczony obiad, kawa i deser. Wstęp: członkowie $30, goście $40

16 luty, niedziela

godz. 15.00

Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”

23 luty niedziela

godz. 17.00

NALEPA. Koncert poświęcony Tadeuszowi Nalepie, liderowi i załozycielowi legendarnego,
bluesowego zespołu „Breakout”. Występują Henryk M. i Agata Pilitowska. Wstęp: $25.

1 marzec, niedziela

godz. 16.00

KAMIL BEDNAREK . Koncert jednego z najbardziej popularnych artystów polskiej sceny
muzycznej, wokalisty i kompozytora muzyki „Reggae” w specjalnym projekcie muzycznym
„Bednarek Inaczej”. Cena wstępu i więcej informacji na stronie: www.gramx.com

8 marzec, niedziela

godz. 17.00

ONE I MY. Skrząca sie angielskim humorem farsa o relacjach damsko -męskich w wykonaniu
popularnego aktora, Stanisława Górki. Spektakl oparty na światowej sławy książkach
australijskich ekspertów w dziedzinie stosunków męsko-damskich, Barbary i Allana Pease.
Wstęp: $25

15 marzec, niedziela godz. 15.00

Zaprzysiężenie nowego zarządu klubu „Sobieski”. Po ceremonii zaprzysiężenia uroczysty obiad.
Rezerwacja Asia Cieślak ph. 561-352-7222

5 kwiecieo niedziela godz. 14.00 Wielkanocny Zajączek. Zabawa dla dzieci. Wstęp: Rodzice bezpłatnie. Dzieci $5.
19 kwiecieo niedziela godz. 15.00 Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”.
24 kwiecieo

piątek

godz. 19.00 Wieczór poezji Marka Niemca pt. „Lotne Piaski Wyobraźni”. Wstęp wolny.

klubu
gary
ka.

CUDZE CHWALICIE … CZYLI HOME, SWEET HOME
Floryda, to najbardziej słoneczny stan USA - the Sunshine State. La Florida, jak ją nazwał w dniu Wielkiej Nocy w 1513 roku jej hiszpaoski
odkrywca Ponce de Leon. Szukał złota i jak wieśd niesie, legendarnej Fontanny Młodości. Złota było niewiele, fontanny nie udało się odnaleźd ale
okazało się że Floryda to doskonały klimat, nasłonecznione, piaszczyste plaże, tropikalne, cytrusowe owoce i bajecznie kolorowa roślinnośd.
Mimo, że jeszcze wtedy nie było Internetu i komputerów, to wiadomośd o rajskim kraju rozprzestrzeniła się lotem błyskawicy i już wkrótce
okazało się jak łakomym kąskiem jest Floryda dla innych europejskich krajów walczących o dominację w Nowym Świecie. I tak, podczas gdy
rdzenni Indianie byli dziesiątkowani przez przyniesione przez hiszpaoskich konkwistadorów choroby, trzy największe, europejskie mocarstwa
(Anglia, Hiszpania i Włochy) toczyły nieustanną, krwawą batalię o wpływy i panowanie nad Florydą, która jednak w koocu została przyłączona do
Stanów Zjednoczonych 3 marca w 1845 roku.
Po pierwszej wojnie światowej nastąpiła fala gorączki inwestycyjnej na Florydzie. Każdy zamożny Amerykanin chciał mied tutaj swoją
budowlaną działkę. Specjalne pociągi przywoziły chętnych na zakup nieruchomości. Kres temu położył dopiero kryzys w 1926 roku. Naprawdę

niezwykle dynamiczny rozwój Florydy nastąpił dopiero po roku 1950. Przez około 40 lat, liczba ludności stanu Floryda podniosła się
z 2,8 mln. do około 13 mln. Obok uprawy owoców cytrusowych, gwałtownie rozwinął się przemysł elektroniczny, a później komputerowy.
Podstawową jednak gałęzią gospodarki Florydy powoli stawała się turystyka. Wykorzystując znakomite położenie Florydy, gorący klimat,
właściwie zupełny brak zimy i trwający cały rok sezon turystyczny, pobudowano na Florydzie ogromną ilośd ośrodków turystycznych,
hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Pierwszym, który podjął ryzyko budowania luksusowych domów wypoczynkowych na północnowschodnim wybrzeżu Florydy był milioner i inwestor, Henry Flagler. To on przedłużył istniejącą już linię kolejową Florida East Coast
Railroad dalej, na południe Florydy. Tak właśnie powstały pierwsze domy i osiedla w Palm Beach. W latach 60-tych XX wieku,
administracja Florydy wsparła projekt Disney Corporation, aby przekształcid duży obszar środkowej Florydy w Walt Disney World,
największy park tematyczny na świecie. Projekt, jak wszyscy wiemy, to spektakularny sukces, nie tylko ekonomiczny, ale także budowy
wizerunku Florydy jako miejsca rozrywki i wypoczynku dla dzieci i dorosłych, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale i na każdym
kontynencie. W sumie co piąta osoba na Florydzie, pośrednio lub bezpośrednio jest związana z turystyką Rocznie Disney World odwiedza
ponad 41 mln. ludzi z całego świata. Floryda ma największy procent mieszkaoców powyżej 65-go roku życia, (17%). Ludnośd Florydy to
prawie 20 milionów osób z czego 429.691 to Polacy.
22 lutego, w salli bibliotecznej odbył się pokaz filmu Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków
pt. tytułem „ Za kratą są zielone drzewa”. Ta filmowa opowieśd to uniwersalne studium
kobiecej wytrwałości i odwagi. To film o naturalnej potrzebie wolności człowieka, o sile
młodości i umiłowaniu piękna, które w obliczu tragedii daje siłę do dalszego życia. Grażyna
Chrostowska to poetka, przedstawicielka pokolenia Kolumbów i działaczka, a następnie
dowojny światowej. Zaaresztowana w 1941 r. trafia do lubelskiego niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Ravensbrück. Tam, razem ze współwięźniarkami przeżywa gehennę
nazistowskiej kaźni. Jednocześnie też uciekając w świat sztuki i pisząc wiersze buduje
własną przyspieszoną dojrzałośd, zaś współtowarzyszkom na przekór nieludzkim
warunkom obozowego życia daje cieo nadziei na zmianę losu. To film, który powinien
obejrzed każdy.

O PRZEMIJANIU … CZYLI DLACZEGO NIC NIE JEST NA ZAWSZE
Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija, jak to zwiężle ujął satyryk Stanisław Jerzy Lec. Heraklit powiedział swoje słynne „Panta rei”,
wszystko płynie, co w gruncie rzeczy oznacza to samo tyle , że bardziej flilozoficznie, no i oczywiście to, że nie można dwa razy zanurzyd się w tej
samej rzece. Są podobno tacy, którzy nie zanurzają się ani razu, ale to juz zupełnie inna historia, jak mawiał autor „Księgi Dżungli” Rudyard
Kippling. No więc jak to jest z tym przmijaniem, czy to dobrze czy źle? Dobrze, bo zdarza sie, że chcielibyśmy ztrzymad czas, zatrzymac jakiś
moment na zawsze, na wiecznośd. Jesteśmy na cudownych wakacjach, jemy coś co wspaniale smakuje, trzymamy w ramionach ukochaną osobę,
czytamy fantastyczną książkę, przykłady można mnożyd w nieskooczonśd. Reasumując, jest nam dobrze i chcielibyśmy żeby to uczucie
przyjemności trwało jak najdłużej. Na zawsze. No ale przecież gdyby nic się w naszym życiu nie zmieniało to nie było by miejsca na nowe, kto wie,
może jescze bardziej intensywne przyjemności i doświadczenia. Świat stanąłby w miejscu i już nic nowego nie mogłoby się wydarzyd. Nie było by
ewolucji i tego co nazywamy postępem, ze wszystkimi tego terminu niedoskonałościami.
Czas płynie nieubłaganie i miał rację stary Heraklit kiedy powiedział, że nie można powtórnie wejśd do tej samej rzeki. Przeszłośd deteminuje
teraźniejszośd i formuje przyszłośd. Przemijanie to przyczyna sprawcza naszego istnienia. Nie było by życia gdyby nie było premijania. W filozofi
hiduskiej przedstawione jest to graficznie jako „samsara”, koło narodzin i smierci. Przeszłośd jest ważna ale juz nie istnieje a przyszłośd jest
nieznana. Jedynie teraźniejszośc jest prawdziwym istnieniem. Carpe Diem. Jest takie powiedzenie, które wszystkim polecam i które
codziennie powtarzam jak mantrę: JEST DOBRZE, NAWET WTEDY, KIEDY JEST ŹLE. BO JEST.
Jurek Tabor

Przypominamy wszystkim o odnowieniu członkowstwa
i zapłaceniu składki za rok 2020.

Aesthetic, Holistic & Implant Dentistry
Military Trail, Suite 210
Jupiter, FL 33458
561.626.6116
www.dentalhealingarts.com

Ilona Fotek
DMD,
MS

POLSKI PSYCHOTERAPEUTA NA FLORYDZIE
Iwona Szukielojc
Therapist
954-634-2344
Boca Raton
Lake Worth

TWOJE

Profesjonalna pomoc psychologiczna w zakresie
konsultacji i terapii indywidualnej oraz terapii par.

OGŁOSZENIE

Stres, depresja, uzależnienia, bulimia,
anoreksja, zaburzenia nerwicowe

TUTAJ

Stosujemy Innowacyjną metodę EMDR opartą na
najnowszym materiale klinicznym w zakresie leczenia

561-301-8260

www.iwonahelp.life

CENNIK OGŁOSZEO I REKLAM
Ceny ogłoszeo 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 przesyład 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 wyslad na adres klubu: American-Polish Club „Sobieski’, 4725 Lake Worth Blvd. Greenacres, FL 33463. Reklamy gotowe {art work} należy
przesyład e-nailem w formie PDF lub JPG, wysokiej jakości. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji ogłoszenia.

