
  BIULETYN  - MARZEC 2020 

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

      ANO WŁAŚNIE... 

  Na pewnej plonijnej, klubowej uroczystości                                                                                                                                                                     

  Ze starszym, miłym panem siadłem wśród licznych gości,                                                                                                                                                     

  Mówca coś tam bajdurzył i mizdrzył się nieskromnie,                                                                                                                                                                            

  Aż starszy pan sie się wkurzył i tak rzekł cicho do mnie:                                                                                                                                                                   

  Pan nie słucha Jurku miły, boś pan jeszcze pacholę, 

   Zebym ja miał więcej siły, to ja to... ano właśnie. 

        Starszy pan już na chmurce, lecz jego szczerozłote,                                                                                                                                       

   Cudowne powiedzonko stało się moim mottem.                                                                                                                           

   To mój protest totalny a ujmując rzecz prościej,                                                                                                                           

           To jest rys niezbywalny mej prywatnej wolności.                                                                                                                                                            

   Czuję durniów wzrok wrogi, lecz jeszczem nie poległ,                                                                                                                

                   Żebym ja miał więcej siły, to ja to... ano właśnie.  

    A tutaj ciżba członków przez klub z hasłami wali,                                                                                                                          

    Kłóci się, krzyczy, żre się, mało się nie zapali,                                                                                                                                        

    Gdy widzę to nieszczęście co klub chce wciągnąd w matnię,                                                                                                          

    Myślę, że ja na szczęście mam słowo tu ostatnie.                                                                                                   

    I z tym słowem do mogiły już pozostad wolę,                                                                                                                                     

    Żebym ja miał więcej siły, to ja to... ano właśnie.                                                                                                                                                

        J.Tabor       

                                       Oparte na wierszu W. Młynarskiego „No własnie.” 

 6 marca,  piątek   godz.  19.00              JOGA 21 WIEKU - YOGA KUNDALINI. Spotkanie z Marylin Valant, która od ponad 20 lat jest  
         instruktorką Kundalini Yoga w swoim własnym ośrodku kontemplacyjnym, Sat Nam Yoga Spa                               
         w  Hurleyville, NY. Wstęp wolny.  

8 marca, 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   

13  marca, niedziela  odz.  19.00    ODMIENIEC. Zapraszamy na spotkanie z malarką, Anną Mycek Wodecką, która opowie o swojej                                                                                                        
                                                         najnowszej książce dla dzieci o Fryderyku Chopinie pt. „Odmieniec”. Wstęp wolny.  

15 marca,  niedziela   godz. 15.00       Zaprzysiężenie nowego zarządu klubu „Sobieski”. Po ceremonii zaprzysiężenia uroczysty obiad.  

20 marca,  piątekk       godz, 19.00     WYPADEK DROGOWY?   Spotkanie z adwokatem Maciejem Słowikiem, który doradzi, jak należy 
         postępowad w razie kraksy, stłuczki lub wypadku drogowego. Wstęp wolny.     

15 kwietnia,  niedziela   godz.   14.00   WIELKANOCNY ZAJĄCZEK. Zabawa dla dzieci. Wstęp: dzieci $5, dorośli bezpłatnie. 

18 kwietnia   sobota       godz.   19.00   DISCO!  DISCO! DISCO!  Gra i śpiewa Aida!  Wstęp wolny. 

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

24 kwietnia,   piątek       godz. 19.00   LOTNE PIASKI WYOBRAŹNI. Wieczór poetycki Marka Niemca. Wstęp wolny 

1 maja             piątek       godz.   19.00  DOOKOŁA ŚWIATA. Spotkanie z Wojtkiem Ogrzewalskim, żeglarzem, który na wlasnoręcznie                         
         skonstruowanym jachcie „Futuro”  a potem katamaranie  „Flash”, dwukrotnie opłynął  kulę  
         ziemską.  Wstęp wolny.  

10 maja       niedziela    godz. 14.00  DZIEO MATKI. Doroczny piknik. Jak zawsze, będzie muzyka, piwo z beczki, golonka, bigos, kiełbasa      
                                        z grilla, pierogi. Dla dzieci zjeżdżalnia wodna, malowanie twarzy, nadmuchiwany zamek oraz 
występ          występ teatru „Bez Wizy” w sztuce J. Brzechwy „Kot w Butach”. Do taoca będzie grał zespół                      
         „Melody Lane”. Członkowie klubu wstęp wolny, goście $5. 

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

 

 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO ... 



25 lutego, w sali bibliotecznej naszego klubu odbyło się niecodzienne spotkanie z Andrzejem Matuszewskim, autorem książki pod  

intrygującym tytułem “Wellness, zdrowy styl  życia, czyli   jak w dobrym zdrowiu dozyc 120 lat.” Andrzej Matuszewski jest założy-

cielem “Fundacji Wellness” oraz “Floryda Wellness Health  Academy”, pierwszej szkoły o ogólnoświatowym zasięgu, kształcącej 

trenerów personalnych wellness— lekarzy zdrowia,  którzy uczą jak prowadzid genetycznie zgodny styl życia.  Szkoła jest dostępna 

dla wszystkich, którzy chcą się nauczyd jak przywrócid naturalną zdolnośd organizmu do samouzdrawienia się, aby w dobrym 

zdrowiu dożyd 120 lat. Andrzej Matuszewski kolejno omawiał takie punkty swojego programu wellness  jak dopowiednia dieta, 

aktywnośd fizyczna oraz aspekty psychologiczne. Spotkanie zakooczyło się ożywioną dyskusją. Wszyscy zainteresowani 

współpracą proszeni są o kontakt telefoniczny lub emailowy.  Tel. 561-283-1663 email: florwellness@gmail.com                        

www. florwellness.com 

DZIAŁO SIĘ... 

16 lutego, na zebraniu wyborczym członków klubu „Sobieski” został ukonstytuowany nowy zarząd klubu w następującym składzie:  

Prezydent                                                                                                                                      

Bożena Nowak-Tabor  561-215-7420                                                                                                                                                                                                       

Wice-Prezydent                                                                                                                                                                                     

Teodora Kloczko   561-307-3367                                                                                                                                                                  

Skarbnik                                                                                                                                                                                                         

Sławomir Niemyoski  732-939-0038                                                                                                                                                     

Koordynator Finansowy                                                                                                                                                                                          

Jolanta Bertolotti   561-351-3850                                                                        

 Koordynator d/s Wynajmu Klubu                                                                                                                                                  

Edward Rus   561-742-1382                                                                                               

Rzecznik Informacyjny                                                                                                                                                                                         

Jerzy Tabor   561-312-0066                                                                                                          

   Koordynator d/s Imprez                                                                                                                                                                                    

Albert Stępniak   773 - 330-0552                                                           

 Dokumentacja Zebrao                                                                                                                                                                                

Bożena Fedak   561  737-9362                                                                                                                                                                                                

Szef Kuchni                                                                                                                                                                                                              

Bożena Kowalczyk   561  293-1131                                                                                                                                                      

Menadżer Budynku                                                                                                                                                                                                

Kazimierz Taraszewski   646  331-8552                                                                                                                                                                    

Kierownik Baru                                                                                                                                                                                                           

Hubert Gierda   561-294-9261                                                                                                                                                                        

Menadżer Otoczenia Budynku                                                                                                                                                                                                         

Andrzej Gawecki   631-747-7756 

Kierownik d/s Gospodarczych                                                                                                                                                                             

Sławomir Duchnowski—561-318-3241   

 

Jak mówi stare polskie przysłowie: co się odwlecze to nie uciecze. W piątek, 21 lutego w sali barowej 

naszego klubu odbyło się dawno oczekiwane spotkanie z autorami pierwszego, polsko-języcznego  

wydania literackiego kwartalnika „Przypływ”: Martą Kisielewicz, Anna Kłosowską, Aleksandrem 

Janowskim i Jerzym Taborem. Inicjatorem, pomysłodawcą i  redaktorem „Przypływu” jest Aleksander 

Janowski, pisarz, tłumacz literatury rosyjskiej,  członek  klubu Sobieski i polskiego związku literatów.           

Jak pisze poetka, współautorka kwartalnika, Marta KIsielewicz „Język polski za granicą „smakuje: 

inaczej.     Z funkcji czysto komynikatywnej przekształca się w swoistą deklarację tożsamości narodowej   

i etycznej. Staje się symbolem. Słowo polskie brzmi tu mocniej i silniej. Fizycznie potrzebna nam 

wszystkim, zwłaszcza, że trzecie pokolenie emigrantów zwykle traci kontakt z językiem ojczystym.”                

A tak pisze    o „Przypływie” Mateusz Adamkowski, dyrektor Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. „Gratuluję paostwu podjęcia tej inicjatywy    i doprowadzenia jej  do wydania pierwszego 

numeru pisma. Cieszę sie, że wśód polaków mieszkających na Florydzie jest potrzeba stałego kontaktu    

z polskim językiem i literaturą. Zyczę paostwu, aby kolejne numery „Przypływu: w jak najlepszy sposób pomagały w jej spełnien iu.”   Frekfencja dopisła. 

Spotkanie przebiegło w przyjaznej,  niekrępującej atmoswerze. Autorzy przedstawiali fragmenty swojej twórczości, po czym nastąpiło zartobliwe 

przecięcie wstęgi i ceremonia wodowania „Przypływu”.  Krystyna Wilson wypowiedziała tradycyjną formułkę; płyo po morzach i oceanach, sław imię 

naszej polskiej literatury, przynoś chwałę Polskiej Rzeczypospolitej, nadaje ci imię „Przypływ”. W przygotowaniu jest już drugie i trzecie wydanie. 

Wszystkich piszących, którzy chcieliby opublikowad swoje utwory w kolejnych wydaniach kwartalnika „Przypływ” proszeni sa o kontakt z Aleksandrem 

Janowskim  tel. 347-282-6299, e-mail: alaj717w@gmail.com 

     Znalazłam na dnie szuflady zapomnianą kartkę papieru z rozważaniem o niewłaściwym stosowaniu i nadużywaniu słowa „powinnaś”. Napisało mi się o tym w 
okresie trudnej sytuacji życiowej, podsumowanej przez znajomą uwagą “powinnaś była zadzwonid i poprosid o pomoc”. Co się zmieniło w przeciągu ostatnich 
dziesięcioleci? Świat napewno tak, i to bardzo, a nasza empatia, uważnośd na uczucia drugiego człowieka, niestety-chyba-prawie-wcale- nie. Wiem, nie 
wymyślam koła ani Ameryki nie odkrywam, tylko czuję, że powinnam przypomnied sobie i innym jak istotne w stosunkach międzyludzkich może byd codzienne 
stosowaniu uważności. Używając zwrotu „powinnaś” automatycznie podnoszę siebie do rangi eksperta traktującego rozmówcę odgórnie. A powinnam zacząd od 
siebie: stawiam siebie w sytuacji drugiej osoby, cierpliwie wysłucham bez oceniania. Mój sposób życia nie jest normą innemu. Subtelne przeniknięcie do świata 
drugiej osoby może mnie wzbogaco sposób odczuwania inaczej. Wyzbywam się uprzedzeo. Jak to było w modlitwie? Spraw bym nie błagała nadaremnie. 
Napraw ten świat, zacznij odemnie. Tak sobie myślę… POWINNAŚ zastąpione POWINNAM może nam skorygowad spojrzenie na świat i zapobiec wielu 
konfliktom. 

TAK SOBIE MYŚLĘ... 

Teodora Kloczko                                            
autorka blogu internetowego                                  
taksobiemyślę.com 



 

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. 

 

Ilona Fotek 
 DMD,  

MS 

Aesthetic,  Holistic  &  Implant  Dentistry 

 Military Trail, Suite 210 
Jupiter, FL 33458 

561.626.6116 

www.dentalhealingarts.com  

 

 

 

 

POLSKI PSYCHOTERAPEUTA NA FLORYDZIE 

Iwona Szukielojc 

Therapist 

954-634-2344 

Boca Raton 

Lake Worth 

 Profesjonalna pomoc psychologiczna w zakresie                                       

konsultacji i terapii indywidualnej oraz  terapii par. 

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

Stosujemy Innowacyjną metodę EMDR opartą na 

najnowszym materiale klinicznym w  zakresie leczenia 

www.iwonahelp.life 

ZAKRES USŁUG Trajan.docx

 

 

      BIURO ADWOKACKIE    

           TRAJAN LAW 
 CLAUDEL TRAJAN – ADWOKAT 

                     trajanlaw@gmail.com 
 JERZY KOWERDAN – ASYSTENT 

       gkoverdan@gmail.com 
________________________________________________________________________         

 SERWIS IMIGRACYJNY 

 TŁUMACZENIA 
 SPRAWY CYWILNE 

 SPRAWY KRYMINALNE  
   USŁUGI NOTARIALNE 

 APOSTILLE 
  ROZWODY      INTERCYZY 

 PORADY – KONSULTACJE 
 ROZLICZANIE PODATKÓW 
 Pełny zakres usług odwrocie 
________________________________________________________________________

__________________ 

803 Lake Ave_Lake Worth, FL 33460 

Tel. 561-585-7130 

 


