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      No i stało się. Mamy rok 2022 i jak zawsze porównania i podsumowania. Jaki był ten ubiegły rok i co przyniesie nam nadchodzacy                    
rok 2022. Ubiegły, jak wszyscy wiemy, nie był najlepszy. Pandemia wyrządziła w zeszłym roku na całym  świecie wielkie szkody                        
i zamieszanie. Jaki będzie ten nowy rok? Ano popatrzmy. Według astrologicznego horoskopu, rokiem 2022 zawiaduje Jowisz, planeta 
szczęścia.  Jowisz, największa planeta układu słonecznego, bardzo silnie wpłynie w roku 2022 na wszystkie znaki zodiaku. Jowisz przynosi 
szczęście, powodzenie i dobrobyt. Ma zapewnić wszystkim znakom zodiaku pomyślność, beztroskę i radość, która po ciężkim roku 
pandemii jest nam wszystkim tak bardzo potrzebna. Będziemy mogli spojrzeć optymistycznie nas świat i cieszyć się pozytywnymi aspektami 
życia. 
       Zgodnie z astrologią chińską, rok 2022, który zaczyna się 1 lutego i trwa do 21 stycznia 2023, to rok tygrysa (wody). Jest to bardzo 
intensywny i energetyczny okres. Według chińskiego horoskopu, to najlepszy czas żeby odnowić i  wprowadzić w życie nawet najbardziej 
utopijne projekty. Zalecane jest jednak zwrócenie uwagi na oszczędzanie i zachowanie szczególnej ostrożności  w inwestycjach i sprawach 
finansowych.  Przywódcy polityczni powinni być bardziej ostrożni i sprawiedliwi w swoich decyzjach. Obecność elementu wody, Yang,            
w połączeniu z energią tygrysa wzmacnia umiejętność słuchania i adaptacji, co umożliwia lepsze przewidywanie i pokojowe rozwiązywanie 
potencjalnych kryzysów.  Szczęśliwe kolory roku tygrysa to niebieski, zielony, czerwony i żółty. Kamienie chińskiego horoskopu 2022 to 
topaz, bursztyn, złoty jaspis i różowy kwarc.  
       Polski Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny 
tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści                                
i myśliciele”. W roku  1822, w Wilnie ukazały się „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza,  co wyznaczyło początek poskiego romantyzmu. 
To, co nastąpiło potem, było bez precedensu w dziejach polskiej kultury. Narodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele       
i działacze polityczni, którzy podnieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejsk iej. Zaznaczono, 
że  kultura polskiego romantyzmu ukształtowała wymiar i profil duchowy Polaków.  Wypracowane i  utrwalone zostały najważniejsze cechy 
pozwalające nam przetrwać  nawet najdramatyczniejsze próby zniszczenia naszego narodu. Wskazano, że to z romantyzmu wyrósł 
nowoczesny mesjanizm Jana Pawła II i unikatowy w dziejach świata ruch „Solidarności”. 
        A co na naszym klubowym podwórku. Przede wszystkim przetrwaliśmy. To najważniejsze. A nie było łatwo.  Pandemia postawiła przed 
nami nowe wyzwania i trudne do podjęcia decyzje. Udało się.  Po długim okresie pandemicznego kryzysu mamy znowu dobrze 
funkcjonujący klub i ustabilizowaną sytuację finansową.  Wielkie brawa dla wszystkich ludzi dobrej woli, wolontariuszy i członków zarządu. 
       A teraz, już tradycyjnie, czas na noworoczne życzenia. Życzmy sobie zdrowia, miłości i radości, nie tylko od święta ale na co dzień. 
Życzmy sobie serdecznych spotkań rodzinnych, wielu przyjaznych twarzy, objęć, pocałunków, szczęśliwych wspomnień oraz tolerancji                         
i zrozumienia. 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO … STYCZEŃ, LUTY 

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

16 stycznia, niedziela          5 pm   Program artystyczny „Obiad  z Krasickim”, połączony z obiadem, kawą i deserem.    
                              Postać , Ignacego Krasickiego, „księcia polskich poetów”, przedstawi  aktorka Teatru Muzyki   i Poezji     
                                                            z Toronto,  Agata Pilitowska.  Podwójna uczta, dla podniebienia i dla ducha.   Sala Kryształowa.   
                             Wstęp $25. Rezerwacja Tesia Kloczko 561 307 3367  
 

21 stycznia, piatek 7 pm   Wieczór z Balladami Morskimi i Piosenkami Żeglarskimi. Wystąpią najlepsi polscy wykonawcy szant.   
                                                            Sala Barowa.Wstęp $25 
  

 28 stycznia, piatek              7 pm   Spotkanie z książką.  Andrzej Sapkowski „Wiedźmin”. Gośćmi wieczoru będą  Albert Stępniak                                                    
               i Hubert Gierda.  Prowadzi Tesia Kloczko. Wstęp wolny. 
 

29 stycznia,   sobota            8 pm   Karnawałowa dyskoteka.    8-10 Happy Hour.  
               Wstęp wolny 
 
 5-6 luty,   sob/niedz.          2 pm   Doroczna noc pod namiotami. Biwak, kiełbasa z rożna, ognisko, muzyka.                                                                           
                Zabawa dla całej  rodziny. Jedzenie i napoje do nabycia  na miejscu . Wstęp wolny 
 
 

 18 luty, piatek                      7 pm   Spotkanie z książką, „Trzeba Wierzyć”.  Wieczór poezji Janusza Kuklińskiego.                    
               Prezentacja Jurek Tabor. Prowadzi Tesia Kloczko.  Wstęp wolny 
 

 20 luty, niedziela,                3 pm   Zebranie sprawozdawcze członków klubu Sobieski.  

JurekTabor 



     W cyklu miesięcznych "Spotkań z Książką", w naszym klubie „Sobieski”, pojawił się wielki polski 
pisarz, poeta Zbigniew Herbert. Przywiozła go nam z Kanady znakomita aktorka Salonu Poezji, Muzyki 
i Teatru w Toronto - Agata Pilitowska. Spotkanie odbyło się w najlepszej teatralnej, słowno-muzycznej 
oprawie.Wyświetlając fragmenty spektaklu granego w Toronto trzy lata temu,  z okazji Roku Herberta 
ustanowionego przez rząd w Polsce, pod tytułem "Piękno i Dobro", publiczność została wprowadzona 
na scenę wypełnioną pięknym słowem.  Czasy się zmieniły, my się zmieniliśmy, natomiast znaczenie 
piękna, smaku, estetyki w naszym codziennym życiu - nigdy. Przesłania z wierszy Zbigniewa Herberta, 
czy to poprzez postać Pana Cogito, czy słynnego utworu "Potęga Smaku", stały się znów niezwykle 
wymowne i aktualne. Dziękujemy Agacie Pilitowskiej za przypomnienie głównych wartości cywilizacji, 
które jakże często umykają naszej uwadze w życiu codziennym.   To był niezapomniany wieczór i na 
prośbę wielbicieli talentu Aktorki, organizujemy 16 stycznia jeszcze jedno spotkanie, tym razem w lżejszym nastroju - „Obiad z Krasickim”. 
Serdecznie zapraszamy. 

Po długiej nieobecności spowodowanej zamkniętą granicą amerykańsko-
kanadyjską, na Florydę przybyła aktorka Teatru Muzyki i Poezji z Toronto, Agata 
Pilitowska. Kontakt z publicznością rozpoczęła kameralnym spotkaniem                               
pt. „Zaczarowany Śwąteczny Kraków”. Przy użyciu fragmentów spektaklu o tym 
samym tytule, recytacji wierszy o tematyce świątecznej oraz krakowskich 
opowieści, wprowadziła zasłuchaną publiczność w magiczny świat ulubionego przez 
wszystkich święta. Agata Pilitowska, w myśl przesłania zmarłego niedawno, 
wielkiego poety Adama Zagajewskiego, opiewa okaleczony świat najpiękniejszą 
formą: teatrem, muzyką i poezją. Dziękujemy.     
       Tesia Kloczko 

DZIAŁO SIĘ ... 

WIGILIJNY KLUBOWY OPŁATEK 

      „Życzymy wam, żeby to bożenarodzeniowe dzieciątko Jezus rozpaliło w nas miłość, szacunek i obdarzyło zdrowiem i spokojem. Wesołych 
Świąt! Dziękujemy wszystkim za przybycie  i zapraszamy na wspólne powitanie nowego roku”. Tak przywitali przybyłych gości Bożena Tabor 
prezydent  i vice-prezydent Albert Stępniak. Wspólmą modlitwę odmówiła Krystyna Wilson. Spotkanie opłatkowe dla członków                        
i sympatyków klubu odbyło się w niedzielę, 12 grudnia. Klubowa kuchnia przygotowała tradycyjne wigilijne menu. Spotkanie było okazją do 
podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie świątecznych życzeń. 

Wczoraj to jest już historia, jutro to tajemnica, dzisiaj to dar losu, który trzeba pięknie przeżyć.  

WIECZÓR POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA 

NASZA SZALONA NOC SYLWESTROWA 

Tesia Kloczko 

 

 

“Będzie zabawa, będzie się działo...”, tak śpiewał niekoronowany król dyskopolo, Zenek Martyniuk w jednym ze swoich karnawałowych 
przebojów. No I tak właśnie się stało. Była zabawa i działo się. Wszyscy świetnie się bawili do 2-giej nad ranem. Było ognisko, popularny 
drink ‘Sobieski’ I kiełbasa z grilla.  Zabawa sylwestrowa trochę inna niż zawsze, ale jakże udana. Dziękujemy  za przybycie i życzymy wszyst-
kim Szczęsliwego Nowego Roku, harmonii w życiu osobistym i sukcesów   na polu zawodowym.  

Jurek Tabor 


