
     BIULETYN – PAŹDZIERNIK—LISTOPAD 2020 

  

 

 

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

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO... LISTOPAD, GRUDZIEŃ 
 

6 listopada,         piątek      godz. 19:00       LOTNE PIASKI WYOBRAŹNI  Wieczór Poezji 

                        Spotkanie autorskie Marka Niemca 

             Wstęp wolny   

 

13 listopada        piątek      godz. 19.00      MUZYKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO.  

                                                                          Od chorałów gregoriaoskich do disco polo. 

            Program muzyczny, Prowadzi Jurek Tabor 

                       Wstęp wolny  

 

15 listopada    niedziela     godz. 15.00      Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”. 

         

20 listopada,   piątek         godz.  19.00      IN VINO VERITAS. Wieczór degustacji popularnego francuskiego wina Beaujolais Nouveau. 

                                                                         Kulinarne niespodzianki kuchni francuskiej . 

                                

26 listopada,  czwartek     godz.  16.00      HANKSGIVING—Obiad z okazji Święta Dziękczynienia.    

                            Wstęp: członkowie - $20, goście - $30.  Rezerwacja: Tesia Kloczko: 561-307-3367 

  

13 grudnia,    niedziela      godz.  16:00      Polonijny Opłatek. W programie wieczór kolęd w wykonaniu Aidy. 

                                                                         Wstęp:  członkowie klubu $20, goście $30.  Rezerwacja: Tesia Kloczko: 561-307-3367 

 

31 grudnia,    czwartek     godz.   20.00      Bal Sylwestrowy, oprawa muzyczna Aida Band oraz DJ Alvarado.                                                                                                

              Kolacja i szampan wliczone w cenę biletu. Alkohol do nabycia w klubowym barze.                                                                                  

              Wstęp: członkowie $90, goście $100 . Rezerwacja: Tesia Kloczko 561-307-3367 
                          

 

Jak uniknąć pandemii? To pytanie zadano słynnemu hinduskiemu guru Osho, 40 lat temu. 

   To nie właściwe pytanie, odpowiedział Osho. Właściwe pytanie powinno brzmied: jak uniknąd  

strachu spowodowanego pandemią? Ponieważ  można uniknąd wirusa, natomiast bardzo trudno jest 

uniknąd strachu przed nim. Ludzie mogą umrzed szybciej z powodu tego strachu  niż z powodu 

epidemii.  Żaden wirus na świecie nie jest bardziej niebezpieczny niż STRACH. Zrozum ten strach. Ta 

straszna atmosfera, którą czujesz w tych chwilach to zbiorowe szaleostwo. Zdarzyło się to już tysiące 

razy i nadal  będzie trwad jeżeli nie zrozumiemy psychologii strachu. Zwykle powstrzymujemy strach, 

ale w momencie zbiorowego szaleostwa nasza świadomośd zostaje zaburzona i nawet nie wiemy kiedy tracimy kontrolę nad swoim strachem.  

Nie oglądajcie wiadomości, które wywołują strach. Przestaocie mówid o epidemii. Powtarzanie tego samego w kółko, jest jak autohipnoza. 

Strach to autohipnoza, która powoduje toksyczne zmiany chemiczne w organiźmie. Podczas epidemii, energia na całym świecie staje się 

irracjonalna. Strach wywołuje stres, który rujnuje nasz obronny system immunologiczny. Prawdziwą barierą ochroną jest właściwy stan 

umysłu, do którego nie może przeniknąd negatywna energia.                                                                                                                                                                         

 Czy Osho miał rację?  Na to pytanie każdy musi sobie sam odpowiedzied.  Jedno jest 

pewne. Zachowujmy wszelkie niezbędne środki ostrożności, ale nie dajmy się zwariowad. Nasz 

klub musi zacząd działad żeby istnied i uniknąd bankrupctwa. Musimy zacząd wynajmowad 

nasze klubowe pomieszczenia, przestrzegając oczywiście wszystkich przepisów, żeby uzyskad 

niezbędne środki na kontynuowanie działalności. W piątek, 16 pażdziernika, spotkaliśmy się po 

raz pierwszy, po kilku miesiącach w naszym klubowym barze. Było rodzinnie      i sympatycznie. 

Zapraszamy w każdy piątek do baru i oczywiście na nasze klubowe spotkania. Miejmy 

nadzieję, że uda nam się je kontynuowad.  Trzymajmy kciuki! 

Before... 

.....and after. 



 

CUDZYCH CHWALICIE SWOICH NIE ZNACIE ... CZYLI POZNAJMY SIĘ 

     Dr. Ilona Fotek grew up in a small town in Poland just outside of Kielce. Both of her parents 
were jewelers and as a child she would observe the artistry of jewelry making. She developed an 
artistic passion to use her hands in creating beautiful things.  Her decision on future profession 
was made based on her hand skills and love for health. Her dedication and strong will helped her 
to complete the 5-year program and receive a Dental Degree from one of the oldest and most 
prestigious universities in Europe - Jagiellonian University in Krakow. During her studies, she met 
her future husband, Paul, and they both shared the same passion in dental field.  After complet-
ing their education, Ilona and Paul moved to Canada. Moving far away from her homeland to a 
different culture, language and foreign environment, without family support, was the single hard-
est decision she had to make.   Both, Ilona and her husband’s skills and passion for dentistry were 
quickly recognized and they both were accepted to Post-Graduate Programs at University of 

Michigan.  Dr. Ilona has completed a 3-year Graduate Program and received a Master’s Degree in Restorative Dentistry. In 2007 they made an-
other life changing decision by moving to Florida.                            

      Beginnings are never easy. It is even harder when you have to pave your own roads to success but Ilona’s and Paul’s perseverance has al-
lowed them to become very successful in their dental community. ey have a thriving dental practice in Jupiter, where they perform biologic and 
specialized dentistry. Ilona is not only extremely skilled clinician but also loving mother who has to juggle her time between her clinical duties 
with those of a mother.  She has two wonderful and loving children, Julia and Alex, which preoccupy her every free minute. Both, Ilona and Paul 
have not forgotten their polish roots that they are proud of, and they try to pass that on to their children.  It is important to them that their kids 
have a wholesome understanding of what is to be an American yet have a very strong Polish heritage.  They assure that Julia and Alex attend 
Polish school and mass so that polish culture will always live in their hearts. 

 Listopad…  

 Pamiętamy nasze polskie przysłowia ludowe dotyczące listopada?  Jaki listopad, taki będzie marzec, prorokuje starzec. Gdy                      

w listopadzie liśd na drzewie trzyma, w maju na nowy spadnie zima. Grzmot w listpadzie, uradzaj w polu i w sadzie. Nazwa pochodzi od 

opadających liści, o czym zapominamy w naszym florydzkim otoczeniu. Tu listopad kojarzy się nam z Zaduszkami i z Thanksgiving, Świętem 

Dziękczynienia, obchodzonym zgodnie a amerykaoskią tradycją. Zaduszki! Na emigracji wyobrażamy je sobie takie, jakie pamiętamy sprzed lat. 

Groby ozdobione pięknymi chryzantemami podświetlone ciepłym światłem lampionów, zniczy. Dziś na wielu cmentarzach groby ustraja się 

inaczej. Sztuczne kwiaty do tego brokatem obsypane, wygoda, przy bramie cmentarnej można nabyd, trwalsze, do tego lampiony na baterie ze 

szkła w kolorze tęczowym. Znicze-kapliczki, znicze-doniczki. Znicze z koralikami czy z pozytywką. Czas zadumy … czy konkurencji? 

       Listopad, deszcz, ciężkie chmury, czas na książkę… przypominamy, nasza klubowa biblioteka proponuje szeroki wybór literatury dla każdego. 

Zapraszamy członków w każdy piątek do wypożyczania. Po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią, planujemy rozpoczęcie  cyklu „Spotkania                           

z książką” w naszej bibliotece, gdzie każdy będzie mógł podzielid się swymi doświadczeniami z ulubioną literaturą. Szczegóły podamy wkrótce.             

A narazie… zapraszamy serdecznie na wspólny obiad Thanksgiving. Piękna amerykaoska tradycja, która przypomina nam o istnieniu  słowa 

dziękuję. W dzisiejszej sytuacji, kiedy nasze obie Ojczyzny są podzielone, nie możemy sobie pozwolid by w naszym małym polonijnym środowisku, 

czy w naszych rodzinach zaistniało podobnie. Spotykajmy się zatem, wdzięczni za to co mamy, a klubowa kuchnia zaserwuje nam, jak każdego 

roku, tradycyjne pyszności. Naszych członków-seniorów, którzy z jakichkolwiek powodów nie mogą sami jeździd, prosimy o kontakt, załatwimy 

transport. Do zobaczenia, najpierw na obiedzie Thanksgiving, następnie na wspólnym przedświątecznym opłatku, a rok kooczymy tradycyjnym 

wspólnym balem sylwestrowym. Wszystkie powyższe wydarzenia zostały zaplanowane w myślą o powrocie do normalności, co jest uzależnione 

sytuacją zdrowotno-polityczną na świecie.   

               Tesia  Kloczko  


