
BIULETYN—LUTY 2021 

4725 Lake Worth Rd. Greenacres, FL 33463  Ph. 561-967-1116  Email: apcmembers4725@gmail.com 

  

 

6-7 luty,    sob/niedz.         godz 14.00                  Doroczna noc pod namiotami. Biwak, ognisko, muzyka. Zabawa dla całej   
                        rodziny.  Jedzenie i napoje do nabycia  na miejscu. Wstęp wolny. 
 
 
 
21  luty     niedziela            godz. 15.00                 Zebranie sprawozdawcze członków Klubu „Sobieski”. 
 
 
 
13 luty,    sobota               godz. 19.00                  Walentynki. Romantyczny wieczór w kryształowej sali.  Zapraszamy na 
                       serduszkową kolację przy akompaniamencie romantycznej muzyki. Gra Aida.                      
        Wstęp: czonkowie $10, nie-członkowie $15.                                                    

Co to jest miłość, co to znaczy kogoś kochać?- zapytał Mały Książe. 
Kochać kogoś, to zapomnieć o sobie - powiedziała cichutko Róża i delikatnie stuliła płatki. 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO … LUTY 

   „Obyś żył w ciekawych czasach”. 
     To stare chińskie przysłowie, wbrew pozorom, nie jest życzeniem nadejścia dobrych czasów, lecz przewrotnym komentarzem do tego co 
się wokół nas dzieje. Choć pozornie błogosławieństwo, wyrażenie to jest zwykle używane ironicznie; życie jest lepsze w „nieciekawych 
czasach” ciszy i spokoju niż w „ciekawych”, które są zazwyczaj okresami kłopotów. Nie da się ukryć, że żyjemy w ciekawych czasach. Nie tyle 
ciekawych co trudnych.  W czasach globalnej zarazy, przewrotu pałacowego w Białym Domu, skomplikowanych wyborów prezydenckich                        
i barbarzyńskiego demolowamia sklepów i podpalania samochodów przez zdziczałe kohorty obrońców amerykańskiej demokracji.               
W czasach, w których wielu z nas musiało zweryfikować swoje poglądy i system wartości. Przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze. Jak to 
trafnie ujęła Marta Kisielewicz: „No i stało się. Zamieniliśmy ciszę na kamienie. Kto jest  bez winy niech rzuci słowem”.   
     Jaka będzie nasza przyszłość?  Jaki będzie świat po pandemii. Czy zmieni się choć trochę? Czy będzie lepszy, czy gorszy? Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że nie zmieni się nawet odrobinę. Świat to  my, a historia naszej cywilizacji pokazuje bardzo wyraźnie, że mamy 
wjątkową zdolność do nie wyciągania wniosków z przeszłości, ignorowania dekalogu, zapominania  o moralnym imperatywie Emanuela 
Kanta i kazaniach świętego Augustyna. Hinduski guru  i filozof, Osho, twierdzi, że najlepszym i jedynym sposobem na przywrócenie harmonii 
na świecie jest miłość. Miłość w najszerszym tego słowa znaczeniu. Miłość, jako sposób patrzenia na otaczający nas świat. Miłośc, jako siła 
sprawcza naszej codziennej egzystencji. Miłośc, która jest akceptacją,  przebaczeniem i zrozumieniem. No więc, zakochajmy się. Naprzód           
w sobie a później we wszystkich dookoła. W całym świecie.  W całym wszechświecie. I w nim i w niej. I tak jak ja, w tej jednej, jedynej.  
 

                       Jurek Tabor   

    Mimo okresowego zamknięcia i zmieniających się z miesiąca na miesiąc restrykcji obowiązujących obiekty publiczne, nasz polonijny klub 
utrzymuje swą działalność. Zakresu pracy obecnego zarządu nasz klubowy status nie przewidział, ale ... największą bolączką naszej placówki 
jest coraz mniejsza ilość członków. Poszukajmy wspólnie odpowiedzi, gdzie tkwi problem.  Czy już nie czujemy się Polakami?  Nie mamy 
potrzeby przynależności do grupy polonijnej?   Nie zależy nam na utrzymaniu efektu ponad 60-letniej pracy kilku pokoleń? Dlaczego po kilku 
latach ciężkiej pracy w klubie odchodzimy nie odnawiając członkowstwa. Zanika nasz patriotyzm? Tak sobie myślę ... klub i jego działalność 
jest problemem, a może to my, Polacy?  
    Serdecznie namawiam i zapraszam do przemyślenia swoich poglądów.  50 dolarów rocznej opłaty członkowskiej to kwota  symboliczna,              
a ilość klubowych członków pomoże utrzymać status polskiej grupy społecznej na Florydzie. Zarząd klubu ma ambitne projekty i plany ale 
musimy je dla kogoś realizowac. 
Wpłat można dokonywać w każdy piątek, w klubie w godz. 7-9, lub pocztą. Do dyspozycji członków mamy nowy adres emailowy: 
apcmembers4725@gmail.com. 

                                                                                                                                                                  Vice-president Teodora Kloczko 
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      Ryszard Bolko was born in Stalowa Wola, Poland. At the age of 16 years old he and his family moved 
to Florida. He is the youngest in his family, has a twin brother and an older brother. In Poland, Ryszard’s 
parents were both professionals however they left their lives behind to give their children a better 
future. He observed the sacrifices that his parents did to give him a better education. He remembers 
going to school during the days and at night cleaning offices and working in construction.   
      Ryszard had a difficult time adjusting to the American culture. One of the reasons that Ryszard had a 
difficult time was because he did not speak the language and had a difficult time making friends. He was 
placed in the English Speakers of Other Language Program (ESOL) however everyone in the program 
spoke Spanish or Creole and he was the only one who spoke Polish. Within a few months he mastered 
the English language and was placed in honor high school classes. He always enjoyed learning and that 
passion continues till today.                                                                                                                                                           
 He has spent past 20 years working with companies of various sizes in architecting, developing, 

and deploying innovative solutions, mergers and acquisitions, capital fundings, and organizational transformations. He held 
number of leadership and executive positions for public and private companies such as FPL, BB&T, Sumitomo Corporation, 
Michelin, and sits on boards of few nonprofit organizations. He also works with domestic and international companies and 
individuals in helping them navigate through tax, accounting, investing and complex legal US systems. Mr. Bolko supplements his 
diversified experience in law, accounting and operations with three bachelor degrees, two master degrees (MBA and MAcc), CPA 
designation, Six sigma certification, and a law degree.  Ryszard has a very busy law and accounting practice however spending time 
with his family is his most precious gift. Ryszard has been married for 19  years to a beautiful Cuban lady who he has many things 
in common with.  He is the proud parent of a 12 year old daughter and an 8 year old son. He enjoys teaching his children about the 
Polish culture and looking at the world from a different perspective. His daughter enjoys making perogies with grandmother on 
the weekends. Ryszard loves to come home and watch comedy films with his family. He also enjoys travelling the world and 
learning about different cultures. 

W każdy wtorek o 5:30 po południu i czwartek o 6:30 rano, nasza klubowa barmanka Chela 
organizuje treningi biegania i szybkiego marszu. Zajęcia odbywają się w parku John Prince w 
Lake Worth. "Naszym celem jest docelowo uczestnictwo w biegu na 5 mil, ale wymaga to 
żmudnych przygotowań i ćwiczeń", mówi Chela, która jest jednocześnie licencjonowanym 
trenerem.  

CUDZYCH CHWALICIE SWOICH NIE ZNACIE … CZYLI POZNAJMY SIĘ 

 Lekarz przed operacją myje ręce i pielęgniarki  

 Gramatycznie rzecz biorąc dziewczyna ma inną końcówkę niż chłopiec 

 Przez kilkadziesiąt lat Polska nie pokazywała się na mapie, ponieważ była rozebrana 

 Działałność tajnych związków kończyła się ścinaniem członków 

 Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia 

 Bił żonę, z którą miał dzieci przy pomocy sznurka 

 Michał Anioł rzeźbił ludzi nago 

 Potrzeby fizjologiczne u chorych w szpitalu załatwia salowa 

 Była to wyspa położona daleko od morza 

HA, HA, HA … CZYLI HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

Walentykowe Naleśniki Czekoladowe  

 

: 

  

SKŁADNIKI 
250ml mleka kakaowego 
170 g mąki pszennej (1 szklanka) 
3 jajka 
Szczypta soli 
Olej do smażenia  

NADZIENIE 
Nektarynki (lub inne ulubione owoce) 
250 g twarogu półtłustego 
ok. 1/2 szklanki śmietany  
1 łyżka cukru waniliowego 
Kilka łyżeczek cukru (do smaku) 

W misce wymieszaj jajka, mąkę, mleko i sól. Jeżeli ciasto będzie zbyt rzadkie, dodaj więcej mąki,       
lub mleka, gdy będzie zbyt gęste. Rozgrzej olej na patelni i smaż naleśniki z obu stron na złocisty 
kolor. Do twarogu dodaj cukier, cukier waniliowy oraz śmietanę. Wszystko razem dokładnie 
wymieszaj. Na połowie każdego naleśnika rozsmaruj nadzienie, następnie posyp obficie owocami i 
złóż w trójkąty. Smacznego! 

KOCHAM CIĘ ... CZYLI PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA 




