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

 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                     8 pm   Dyskoteka Walentynkowa. 8—9 Happy Hour. Wstęp wolny. 
 

 20 luty, niedziela,               3 pm   Zebranie sprawozdawcze członków klubu Sobieski.  Najważniejsze zebranie w roku.                                   
               Wybory  nowego zarządu. Prosimy wszystkich członków o przybycie.                                                                           
                
25 luty, piątek                      7 pm   Z książką na Ty.  „Trzeba Wierzyć”.  Wieczór poezji Janusza Kuklińskiego.                    
               Prezentacja Jurek Tabor.  Wstęp wolny 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO … LUTY, MARZEC 

 

Kocha się za nic. Nie istnieje żadn powód do miłości,   
miłość po prostu jest. Bez definicji.  

Nie żądaj zbyt wiele.  Po prostu kochaj.                                                                       
         Paulo Coelho                 

Dla całego świata możesz być  nikim. 
 Dla kogoś możesz być całym światem.                                                              

       Antoine de Saint-Exupery  
Niedojrzała miłość mówi: kocham cię, ponieważ ciebie 

potrzebuję. Dojrzała mówi: potrzebuję ciebie,                                                                
  ponieważ cię kocham.                    
                                                                    Erich Fromm                                                                       

Nie wystarczy pokochać, 
 trzeba jescze umieć wziąć tę miłość w ręce  

                I przenieść ją przez całe życie.                
               Konstanty Ildefons Gałczyński 

- A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść?- Spytał Krzyś ściskając 

Misiową łapkę. Co wtedy?- Nic wielkiego—zapewnił Puchatek.             
—Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam.                                                                                          

Kiedy się kogoś kocha, ten drugi nigdy nie znika.                                                       
     Alan Alexander Milne 

Kochać kogoś, to przede wszystkim  
pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest..                                             

            William Wharton 

  Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego. 

                          Lew Tołstoj 

Miłość jest najwyższą formą istnienia.                                
                Ernest Hemingway 

Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia,                                               
ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko.                                                           
           Ks. Józef Tischner 

Miłość to umieć się rozstać. Umieć pozwolic komuś odejść,                       
nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem.                                             

Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości,                                             
jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem                         

przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.                                                           

                        Vincent van Gogh 

Mężczyźni pragną zawsze być pierwszą miłością kobiety. 
Kobiety pragną byc ostatnim romansem mężczyzny. 

                                                            Oscar White                          

 12/13 marzec,  sob/niedz    2 pm  Noc pod namiotami.  Przeżyjmy to jeszcze raz. Wstęp wolny. 
 
 19 marzec,  piątek                7 pm   Z książką na Ty.  Śmiech to nie grzech. Spotkanie z  Martą Kisielewicz. 
                                                             Prowadzi Jurek Tabor. Wstęp wolny .  
                                                               
 21  marzec,  niedziela          3 pm   Zebranie sprawozdawcze członków Klubu „Sobieski. Zaprzysiężenie nowego zarządu.                                                   
                 Po ceremonii zaprzysiężenia, uroczysty obiad. 

Miłość jest pierwszą z nieśmiertelnych rzeczy.  

                                                            Dante 

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich za rok 2022 



 

 
Nie chcę, 
Nie chcę 
Kradzionych wieczorów 
I nocy na mokrej poduszce 
Chcę ciebie 
Nie chcę 
Niedziel z twarzą przy szybie 
I świata przy jednym kieliszku 
Chcę ciebie... 
Nie chcę smutków bez twojego uśmiechu 
I radości, której nie mogę podzielić 
Chcę ciebie 
Nie chcę czekać na twoje telefony 
Chcę ciebie... 
                                         Janusz Szymczyk 

Dla ciebie 
Dni pełnych słońca 
Nie za gorących 
Nocy pełnych wrażeń 
Nie za męczących 
Czułości łączących te chwile razem 
W jeden bukiet pachnący 
Gdzieś w świecie odnalezionym 
W tym twoim małym własnym porcie 
I jeszcze psa wiernego 
Patrzącego za tobą 
Oczami pełnymi miłości 
To dla ciebie kochanie  
Te życzenia 
O świcie przesyłam 
Promieniami mojej miłości. 
                                                           Janusz Szymczyk 

 

                                                                      WALENTYNKOWY KĄCIK POETYCKI  … CZYLI PEGAZ      Ę 
 

D A B 

CZWARTKOWE OBIADY KRÓLA STASIA …  W KLUBIE SOBIESKI 

W ostatnich dniach ukazał się już szósty numer „Przypływu”, kwartalnika literackiego na Florydzie. Pomysł 

wydawania tej polsko języcznej publikacji powstał z inicjatywy członka naszego klubu, pisarza i tłumacza, członka 

Związku Literatów Polskich,  Aleksandra Janowskiego. „Przypływ” ukazuje się co trzy miesiące i między innymi 

zawiera teksty członków naszego klubu: Aleksandra Janowskiego, Anny Kłosowskiej, Marty Kisielewicz, Janusza 

Szymczyka i Jerzego Tabora. Publikacja robi się coraz brdziej popularna a ponieważ drukowana jest w 

ograniczonej ilości, zaledwie 200 egzemplarzy, praktycznie znika z półek  w przeciągu kilku dni. Na szczęście jest 

dostępna w wersji elektronicznej, w e-Book. ”Przypływ” wypełnia lukę, jaką jest brak polskojęzycznej platformy  

literackiej. Piszący w ojczystym języku na emgracji,  doskonale zdają  sobie sprawę jak ważne jest kultywowanie 

polskiego słowa, zwłaszcza dla nas, żyjących w rozsypce tu, na Florydzie.” (Marta Kisielewicz). Wszystkie numery  

„Przypływu” są dostępne dla czytelników w naszej klubowej bibliotece.       

 

W pirątek, 20 stycznia klub „Sobieski” popłynął w rejs. W sali barowej naszego klubu wystąpili światowej sławy wykonawcy szant i piosenek żeglarskich: 
Jacek Jakubowski, Krzysztof Jurkiewicz, Arek Wlizło i Witek Zamojski. W pierwszej części  wystąpił  znany już naszej polonii  Leszek Pituła, rozgrzewając  i 
przygotowując publicznośc na drugą część koncertu. Frekwencja dopisała, wszyscy świetnie się bawili tańcząc i śpiewając razem z wykonawcami. 

SZANTY… CZYLI HEJ POPŁYŃMY W REJS 

 

W niedzielny wieczór 16 stycznia, publiczność zgromadzona w naszym klubie mogła poczuć się jak na słynnych 
obiadach czwartkowych, organizowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obiady czwartkowe 
odbywały się co tydzień, na Zamku Królewskim - zimą, a latem w Łazienkach. Wzorowano się na paryskich 
salonach literackich. Zapraszani byli artyści, poeci, literaci. Tradycja spotkań znacząco wpłynęła na rozwój 
literatury tego okresu. Nasz klubowy „Obiad z Ignacym Krasickim” rozpoczął się właśnie od obiadu, w czasie 
którego biesiadnicy mogli posłuchać  stylowej muzyki z XVIII wieku. Po obiedzie, Agata Pilitowska,  aktorka Salonu 
Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto, zręcznie łącząc słowo mówione z filmowymi klipsami przybliżyła 
zgromadzonym widzom atmosferę osiemnastowiecznego salonu literackiego, a przede wszystkim twórczość 
najwybitniejszego przedstawiciela polskiego oświecenia Ignacego Krasickiego.  Wykorzystała w programie 
filmowe fragmenty sztuki, ktorą torontoński teatr przygotował już wiele lat temu pt. ”Ignacy Krasicki – Książę 
Poetów”. Projekcję przeplatała  interesującymi opowieściami o epoce, o ludziach uczestniczących w spotkaniach 
u króla, wreszcie o twórczości bohatera wieczoru czyli Ignacego Krasickiego. Piękne i interesujące przedstawienie.  

 

                PRZYPŁYW PRZYPŁYNĄŁ NA FLORYDĘ 

 

 

Kapitan Janusz Szymczyk 
urodził się w Sosnowcu, 
tak jak Jan Kiepura.  Znak 
zodiaku - rak. Motto ży-
ciowe - “Nigdy nie jest za 
późno na marzenia.” Stu-
diował architekturę, ale 

zwciężyła miłość do morza. Wykładowca 
nawigacji i prawa morskiego      w zespole 
szkół morskich w Kołobrzegu. Wiele pa-
tentów żeglarskich, setki tysięcy prze-
płyniętych mil morskich na niezliczonych 
statkach i prawie wszstkich      akwenach 
świata. Od kilku lat  na emeryturze,       
mieszka w West Palm Beach na  Florydzie. 
Członek naszego klubu oraz najwierniejszy 
czytelnik naszej biblioteki. 



FLORYDZIE 

GRACJANA STERN  
ESTHETICIAN 

561-914-2449 
          352 Elemar Rd  

  West Palm Beach, Fl. 33405 

Hydro Facials                                          Microblading     
 Chemical Peels                                    Acne Therapy         
  Medical Facials                             Waxing Services 
   Skin Tag Removal                    Broken Capillaries     
     Microdermabrasion           Permanent Make Up 

 


