
BIULETYN—LISTOPAD 2021 

2 listopada, wtorek,              8 pm      Zaduszkowe Refleksje. Wspólnie odtwórzmy atmosferę tego dnia, jego tradycje i obchody na        
      podstawie wspomnień literackich i własnych. Sala Kryształowa Klubu Sobieski.                                                   
                    Organizator: Tesia Kloczko. Wstęp wolny 
 

  21 listopada, niedziela,         3 pm    Zebranie sprawozdawcze członków klubu Sobieski.  
 

  25 listopada, czwartek,        4 pm    Obiad z okazji Święta Dziękczynienia 
                                                                 Członkowie $25.  Goście $35.  Rezerwacje do 18 listopada. Maria Bolko 561-537-1785 
 

  27 listopada, sobota,            8 pm    Dyskoteka Andrzejkowa 
                                                                 Happy hour—Wstęp wolny 
     
 3 grudnia, piątek                    8 PM    Zaczarowany Świąteczny Kraków. Znana Wam wszystkim aktorka z Polskiego Teatru W Toronto             
     Agata Pilitowska zaprasza na przedświąteczne spotkanie wypełnione magią zaczarowanego Krakowa, 
     przy lampce wina, w sali barowej Klubu Sobieski. Wstęp wolny. 
 

 12 grudnia, niedziela,           4 pm     Polonijny Opłatek Klubowy. Tradycyjna wigilia.  Zapraszamy wszystkich; członków klubu i  sympatyków.  
     Wstęp: członkowie $25, goście $35. Rezerwacje do 5 grudnia: Maria Bolko 561-537-1785 
 

17 grudnia, piątek,                7 pm     Spotkanie z książką. Gościem wieczoru będzie Agata Pilitowska. Prowadzi Tesia Kloczko. 
                                                                Wstęp wolny   
 

 9 stycznia, niedziela             5 pm     Opowieści Poli Negri.  Wystąpią aktorki Teatru z Toronto: Maria Nowotarska i Agata Pilitowska.                                                           
     Wszystkich widzów, a szczególnie Panie, zapraszamy do przebrania się w stroje w stylu retro.                             
     Sala Balowa Klubu Sobieski. Wstęp $20 
 

16 stycznia, niedziela           3 pm      Zebranie sprawozdawcze członków klubu Sobieski.  
 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO ... LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2021, STYCZEŃ 2022 

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

        Listopad to miesiąc świąt i rocznic. Amerykański Halloween, polskie Zaduszki i Wszystkich Świętych, rocznica niepodległości Polski,  
Andrzejki. Ale nie wszyscy wiedzą, że 16 listopada obchodzimy, sponsorowany przez ONZ,  Międzynarodowy Dzień Tolerancji, a 21  listopada 
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. I tak sobie myślę, że nasz świat byłby dużo lepszy, gdybyśmy te dwa święta celebrowali 
codziennie, każdego dnia, bez względu na porę dnia i roku. Tolerancja i życzliwość, potrzebujemy tego teraz bardziej niż kiedykowiek. Tak 
jak kiedyś śpiewał John Lennon: „Imagine all the people, livin’ life in peace!”. Pandemia wyrządziła niewyobrażalne szkody w naszym 
codziennym życiu. Ale nie dajmy się! Bądźmy pełni nadziei i dobrej mysli! 
   Nareszcie, po długim okresie pandemicznego kryzysu, nasz klub wraca do życia. Nie oszukujmy się, nie było to łatwe, ale—dzięki 
wspólnemu wysiłkowi zarządu, wolontariuszy i ludzi dobrej woli—udało nam się przetrwać i powrócić do stabilnego funkcjonowania.  
W ostatnich miesiącach zrobiliśmy bardzo dużo. Zakupiliśmy nowe stoły do sali balowej, dwa przenośne, podświetlane bary, dwie  kasy, 
wymieniliśmy niedziałający klimatyzator i zakupiliśmy profesjonalny ekspres do kawy na potrzeby klubowej kuchni. Zatrudniliśmy nową 
firmę sprzątającą. Zainstalowaliśmy nowe, granitowe blaty w męskiej toalecie oraz ochronne, plastikowe zabezpieczenia na wszystkie 
zewnętrzne gniazdka elektryczne. Wyprana została wykładzina podłogowa w barze i sali kryształowej oraz odnowiony został parkiet w sali 
balowej. Kończymy również prace nad projektem nowej strony internetowej klubu. Z inicjatywy miłośników przyrody powstaje w klubowym 
parku zaciszny ogródek z miniaturową repliką słynnej brukselskiej fontanny, Manneken Pis.  
     Pracy jest dalej dużo, potrzebujemy i oczekujemy pomocy od członków klubu. W momencie wstępowania do klubu każdy nowy członek 
zobowiązuje się do przepracowania społecznie określonej liczby godzin. Jedni mogą więcej, inni mniej, ale potrzebujemy Waszej  pomocy  
i zaangażowania w klubową działalność. Zarząd pracuje bardzo intensywnie, ale nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego zrobić. Na ostatnim 
miesięcznym zebraniu członków pojawiło się niewiele ponad dziesięć osób. To zaledwie 10% naszej klubowej społecznosci. Gdzie jest 
reszta? Na początek potrzebne są pilnie dwie osoby do komisji rewizyjnej. Chętnych prosimy  o skontaktowanie się z Elżbietą Szymański, 
tel. 860-759-7123. 
      Zapraszamy do klubu w każdy piątek o 7 pm. Można spotkać się z ciekawymi ludźmi, pograć w ping ponga, szachy, brydża albo po prostu 
posiedzieć przy barze, napić się chłodnego polskiego piwa i porozmawiać. Biblioteka oferuje coraz lepszy wybór ciekawych książek.   
25 listopada zapraszamy na obiad z okazji Święta Dziękczynienia, a 12 grudnia na wspólne śpiewanie kolęd i tradycyjny polski opłatek. 
Rezerwacja: Maria Bolko 561-537-1785 

 

Jurek Tabor 



               

   

2 pażdziernika Klub Sobieski gościł bohaterów najpopularniejszych 
amerykańskich komiksów, filmów i gier wideo. Mamy nadzieję, że barwne 
postacie zadomowią się w naszym klubie na stałe i za rok ponownie 
spotkamy się z Księżniczką Peach, Pokemonem czy Szturmowcem              
z Gwiezdnych Wojen. Było interesująco, gwarnie, wesoło  i kolorowo! 
Wielkie podziękowania także dla bohaterów z kuchni i baru, którzy 
zadbali o gruntowne nakarmienie i napojenie naszych gości.  

 

DZIAŁO SIĘ ...  

Pierwsza dyskoteka w tym roku i od razu pierwszy sukces! 
Frekwencja dopisała i wspaniała zabawa w rytmie disco 
trwała do późna w nocy.  Serwowane podczas ”Happy Hour” 
darmowe drinki cieszyły się olbrzymią popularnością. Okazuje 
się, że jest wielkie zapotrzebowanie na takie imprezy. 
Chcemy się bawić, chcemy tańczyć, chcemy się odprężać, 
a nie ma lepszego relaksu niż taniec i muzyka. Następna 
dyskoteka—tym razem Andrzejkowa—już 27 listopada, jak 
zwykle o godzinie 8 wieczorem. ZAPRASZAMY! 

Już po raz piąty sprawdziła się formuła piątkowych „Spotkań  
z Książką”, prowadzonych przez Tesię Kloczko.  Powiększa się 
grono zainteresowanych comiesięcznymi spotkaniami 
literackimi. Dziękujemy za liczne przybycie. Tym razem 
gościem wieczoru była Krystyna Wilson, która opowiadała  
o życiu i twórczości przedwcześnie zmarłej poetki Haliny 
Poświatowskiej. Dziękujemy Krysi za bardzo emocjonalne  
i klarowne przybliżenie sylwetki tej niezwykłej poetki,  
a Jurkowi Taborowi za wspaniałą recytację podczas spotkania. 

 

A wszystko zaczęło się od baniana ... 
To  piękne, bajkowe drzewo, nazywane również „the walking tree”, które od lat rośnie w naszym przy-
klubowym parku, zasługuje na ładne, harmonijne otoczenie. Grupa miłośników przyrody komponuje 
właściwe otoczenie naszemu okazowi. Powstaje ładna, kolorowa część parku. Naszym założeniem jest 
ogród łatwy do utrzymania, przy najmniejszych nakładach finansowych. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przynoszą ze swoich ogrodów piękne byliny i krzewy. Potrzebne nam są osoby znające się na tropikalnej 
florydzkiej roślinności. Jest teraz okres sadzenia, zatem jeżeli ktoś posiada zbędne rośliny  lub kwitnące 
krzewy, chętnie je przyjmiemy. Pielęgnujemy także ogródek z przodu budynku. Chętnych do pomocy 
prosimy o kontakt z Tesią Kloczko: 561-307-3367 

 

 

 

Nasze barmanki Chela i Alicja czekają 
na pierwszych dyskotekowiczów. 

 

 

Klub Sobieski odda pianino w 
dobre ręce. Idealne dla dzieci do 
nauki gry. Chętnych zapraszamy      

w piątki o godz. 7 pm. 

 

 

 


