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Wiersz na Boże Narodzenie
Takie prościutkie przemyślenie
Na Święta w głowę mi się wwierca
Że każde Boże Narodzenie
To jest pytanie o stan serca

Jest przy nim nas gromadka liczna
I chociaż goło, lecz wesoło
I twoja matka - jaka śliczna
Ściska się z tobą pod jemiołą

Gdy złączy nas stajenka cicha
Czujemy jedną chwilę małą
Że nasze serce jeszcze dycha
Że nie ze wszystkim nam stwardniało

Bo jest w tym chyba jakaś racja
Że Święta w białych pól kobiercu
To jest magiczna operacja
Czyniona na otwartym sercu

Że został mały punkt, szczelina
Gdzie się choć jedna iskra złoci
Od której nagle się zaczyna
Płomyk nadziei i dobroci

Z tym sercem zawsze stara bieda
Stwardniałe, zimne, ciężko chodzi,
Więc taki zabieg mu się przyda
Na Święta, gdy się Chrystus rodzi

Spójrz, znowu mamy po lat siedem
W kolebce Panna Syna pieści
W krąg jest inteligencka bieda
Ale stół biały wszystkich zmieści

Nim się kłopotów zwali tyle,
Co zawsze były, są i będą
Otwórz swe serce i na chwilę
Spróbuj podleczyć je kolędą...

Wojciech Młynarski

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO … GRUDZIEŃ, STYCZEŃ

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

16 stycznia, niedziela,
21 stycznia, piatek

Spotkanie z książką. Zbigniew Herbert. Gościem wieczoru będzie Agata Pilitowska. Sala Kryształowa.
Prowadzi Tesia Kloczko. Wstep wolny.

3 pm Zebranie sprawozdawcze członków klubu Sobieski.
7 pm Spotkanie z książką. Andrzej Sapkowski „Wiedźmin”. Goścmi wieczoru będą Albert Stępniak
i Hubert Gierda. Prowadzi Tesia Kloczko. Wstep wolny.

Z przyczyn niezależnych, przedstawienie „Opowieści Poli Negri” odbędzie się w terminie późniejszym.
O terminie przedstawienia poinformujemy w najbliższym biuletynie.

DZIAŁO SIĘ ...
2 listopada, już po raz trzeci, odbył się w naszym klubie
refleksyjny wieczór zaduszkowy, Tym razem w wykonaniu
Mari Niemiec i Teodory Kloczko. Za pośrednictwem poezji
przenieśliśmy się na polskie cmentarze, żeby wspólnie
przeżyć atmosferę tego wyjątkowego dnia, pełnego
zadumy
i wspomnień. Teksty zebrały, opracowały
i recytowały Teodora Kloczko i Maria Niemiec. Nastrojową
oprawę muzyczną przygotował Marek Niemiec.
Dziękujemy wszystkim za przybycie.

THANKSGIVING … CZYLI WIELKIE DZIĘKI

To już po raz któryś z kolei uroczysty, doroczny obiad z okazji Święta Dziękczynienia. Diękujemy wszystkim za przybycie. Frekwencja
przekroczyła nasze oczekiwania. Wszystko zaczęło się od uroczystego przywitania przybyłych gości przez panią prezydent Bożenę NowakTabor i wice –prezydenta Alberta Stępniak. Nasz kulinarny zespół pod kierownictwem Bożeny Kowalczyk przygotowal znakomity,
tradycyjny obiad. Był oczywiście nieodzowny indyk i inne kulinarne wspaniałości. Podczas obiadu, na keybordzie grał Jerzy Tabor
kreując delikatny, świąteczny nastrój. Po zakończonym obiedzie na parkiet wyszły pierwsze nieśmiałe pary ale już wkrótce było ich coraz
więcej. Jeszcze jedna udana impreza. 12 grudnia zapraszamy na polonijny opłatek. Rezerwacje przyjmuje Maria Bolko 561-537-178
CUDZYCH CHWALICIE, SWOICH NIE ZNACIE ... CZYLI POZNAJMY SIĘ
Gdzie można zjeść najlepszą pizzę w okolicy? Oczywiście w Jack’s
Pizzeria & Italian Restaurant usytuowanej w Delray West Plaza
w Delray Beach. Państwo Jacek i Małgosia Wnuk prowadzą swoją
restaurację od ponad 20 lat. Przyjechali na Florydę z Nowego Yorku.
Jacek Wnuk, który ma długoletnie kulinarne doświadczenie, przywiózł
ze sobą około stu unikalnych przepisów „mediteranean cousine”, które
szybko trafiły do serc i żołądków okolicznych miłośników włoskiej
kuchni. Początkowo pracowało tutaj tylko 4 pracowników ale
restauracja szybko stała się popularna i zatrudnia teraz około 15 osób.
Menu składa sie z ponad 100 potraw, a ponieważ w okolicy mieszka dużo starszych ludzi, ceny są umiarkowane i tak skalkulowane, żeby
każdy mógł tutaj przyjść na pizzę lub swoje ulubione danie. Nic więc dziwnego, że w godzinach popołudniowych trudno jest znależć
wolny stolik.
Kiedy 16 lat temu, 14 października 2015 roku, huragan Wilma zdewastował Florydę, restauracja wydawała przez najtrudniejszy okres
darmowe posiłki wszystkim potrzebujacym. Amerykańsko – Polski Klub Sobieski składa przy tej okazji podziękowania za darmową pizzę
oferowaną klubowi z okazji Dnia Dziecka lub Wielkanocnego Zajączka. Restauracja jest tak zaprojektowana, że każdy wchodzący widzi
stojący za kontuarem stalowo-szary piec do pizzy, przy którym Jacek Wnuk, żonglując ciastem na pizzę, pełen humoru i sympatii dla
świata, kreuje swoje kulinarne tajemnice. Jego prześliczna, zawsze usmiechnięta żona Małgosia, nauczycielka i magister filologii
rosyjskiej, szybko przekwalifikowała się i zajmuje się niezliczoną iloscią spraw, które są niezbędne przy prowadzeniu restauracji. W latach
2008-2012 Małgosia Wnuk razem z Marylą Bagińską, Iwoną Prager i Małgorzatą Wójtowicz prowadzila polską, sobotnią szkołę dla
dzieci, zlokalizowaną w Amerykańsko – Polskim Klubie Sobieski. Chapeaux bas. Wielkie brawa! Życzymy państwu Małgosi i Jackowi
Wnukom dalszego sukcesu na kulinarnym i biznesowym polu i zapraszamy wszystkich do Jack’s Pizzeria & Italian Restaurant na West
Delray Plaza w Delray Beach.

Zarząd Amerykańsko- P olskiego Klubu „ Sobieski ”
Składa Wszystkim Członkom i Sympatykom Najlepsze Życzenia
WESOŁYCH, POGODNYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO, NOWEGO ROKU!

GRACJANA STERN
ESTHETICIAN
Hydro Facials
Chemical Peels
Medical Facials
Skin Tag Removal
Microdermabrasion

Microblading
Acne Therapy
Waxing Services
Broken Capillaries
Permanent Make Up

561-914-2449
352 Elemar Rd
West Palm Beach, Fl. 33405
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FLORYDZIE

