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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO … MARZEC, KWIECIEŃ 

      Moje refleksje są z pewnością bardzo subiektywne i nie każdy  musi się z nimi zgadzać, jednak uważam, że jeżeli większość osób, które 
przeczyta moje spostrzeżenia uzna,  że myśli podobnie, to znaczy, że mogę mieć rację.  Należy dodać, ze każda ocena,  która przez większość 
zostanie uznana za słuszną,  nie musi stanowić prawdy. W starożytnym Egipcie większość Egipcjan była przekonana, że ziemia jest spodkiem 
podtrzymywanym przez krokodyle. Czy egipska większość miała rację!? Absolutnie nie! Przecież wszyscy wiemy, że nie przez krokodyle tylko 
przez słonie. Wszyscy posiadamy wiadomości, które  zgromadziliśmy przez ostatnie 20 lat życia w USA - i możemy je teraz przeanalizować.  
      Przypadek pierwszy. Jakiś czas temu kupiłem samochód i pojechałem do znajomego mechanika na zmianę oleju. Oprócz mnie i właściciela 
zakładu była starsza pani, która przyjechała na wymianę opon, rozmawiamy. Nie minęło kilka minut kiedy zaczęła się burza. Właściciel  zakładu, 
z pochodzenia Włoch, zderzył się w politycznej dyskusji ze starszą panią, obywatelką Izraela. Toni wspiera Trumpa, starsza pani jest za Bidenem. 
Przez chwilę atmosfera była wybuchowa, emocje jednak ostygły kiedy Toni podsumował, że jeżeli wygra Biden to on wraca do Włoch!  A oto  
przypadek drugi. Znam  starszą panią, imieniem  Lora.  Lora posiada Phd i pracuje gdzieś na uniwersytecie. Znam ją bardzo dobrze, ponieważ 
jest moją klientką. Zaraz po  powstaniu ANTIFA, kiedy połowa Ameryki została podpalona, miałem okazję odwiedzić Lorę. Kiedy zapytałem co 
słychać, usłyszałem tylko jedno! Sebastian ożeń się ze mną i zabierz mnie do Polski, mam znajomych pod Krakowem, nie będę ciężarem! 
Widziałem w jej oczach strach i przerażenie. Tak sobie pomyślałem, że od kiedy to Amerykanka chce wyjść za mąż za emigranta w celu 
opuszczenia Ameryki?  
       AMERYKA TO POCIĄG DONIKĄD.  Coś się skończyło, prysnął czar! Faktycznie, amerykański sen o dobrobycie okazał się tylko snem, z którego 
już się wybudziliśmy. To nie jest już Ameryka,  którą pamiętamy z przeszłości, już nie jest celem naszej podróży, może tranzytem, tylko dokąd ? 
Różnica między Ameryką teraz i tą z przeszłości polega głównie na tym, że dwadzieścia lat wstecz można było zaplanować sobie  życie, 
ponieważ Ameryka była przewidywalna.  Dziś, kiedy wszystko jest w rozsypce czy nawet tylko w przebudowie,  jak niektórzy twierdzą, trudno 
zainwestować resztę życia w miejsce do którego wyemigrowaliśmy. Nikt zdrowo myślący nie uwierzyłby że przyjdzie dzień kiedy 70–letnia 
amerykanka ze strachem w oczach będzie myśleć o opuszczeniu kraju, w którym spędziła całe swoje życie. Myślę, że zmiany związane ze 
stabilnością finansów oraz inwestycje w przyszłość stanowią główną różnicę między Ameryką, którą kochamy z przeszłości i tą obecną w której 
żyjemy. Ludzie skupują złoto, chowają pieniądze w materac i tylko osoby które naprawdę dobrze znają zasady gry giełdowej potrafią jeszcze 
inwestować. Pozostali czekają,  czekają na „POCIAG DONIKĄD”, na cud,  którego już nie będzie! Więc, jaka będzie przyszłość Ameryki!? Myślę, 
że jest jeszcze za wcześnie na uzyskanie pełnej odpowiedzi, ponieważ zmiany nie dokonały się w pełni i trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat, 
może żyjąc już w całkiem innym miejscu na świecie.  

   12/13 marzec,  sob/niedz    2 pm    Noc pod namiotami.  Na ogólne życzenie, jeszcze raz.  Biwak, ognisko, muzyka.                                                         
      Zabawa dla małych i dużych.   Jedzenie i napoje do nabycia  na miejscu.  
      Wstęp wolny. 
 
   18 marzec,  piątek                7 pm     Z książką na Ty.  Śmiech to nie grzech. Wieczór humoru, dowcipu, fraszek                                                                                           
      i limeryków Marty Kisielewicz   oraz innych  znanych i lubianych autorów.  
                                                                  Prowadzi Jurek Tabor. Wstęp wolny. 
 
   20  marzec,  niedziela          3 pm     Zebranie sprawozdawcze członków Klubu „Sobieski”. Zaprzysiężenie nowego zarządu.                                                 
                     Po ceremonii zaprzysiężenia, uroczysty obiad. 
 

    1  kwiecień,  piątek              7 pm   Moja Noc z Irmą. Wieczór autorski z Anną Kłosowską. Prowadzi Jurek Tabor. 
      Wstęp wolny. 
 

   15  kwiecień,  piątek             7 pm    Z książką na Ty. Hanna Stępniak opowie o twórczości  Stanisława Lema                                                                                               
                             na podstawie powieści  „Solaris”.  Prowadzi Jurek Tabor. Wstęp wolny. 
 

   24  kwiecień,  niedziela        3 pm    Zebranie sprawozdawcze członków Klubu „Sobieski”.  
 

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich za rok 2022        
w każdy piątek o godz. 7 wieczorem.  Ela Szymański 860-759-7123 

Sebastian Mazurkiewicz 

POCIĄG DONIKĄD? 



POTWORY SĄ WŚROD NAS … CZYLI WIEDŹMIN I ALBERT STĘPNIAK 

NOC POD NAMIOTAMI …  CZYLI DESZCZOWA PIOSENKA 

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA …  CZYLI PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC 

Statystycznie, tylko 2% czytających książki czyta wiersze. Dlaczego?  Przeważająca większość czytelników uważa,                      
że poezja jest po prostu nudna. Wielu  z nas zniechęciło się do poezji przez obowiązkowe wkuwanie w szkole na pamięć 
naszych klasyków albo wierszy o Stalinie. Okazuje się jednak, że poezja wcale nie musi być nudna. Na ostatnim 
piątkowym spotkaniu spotkaniu „Z Książką na Ty”, Jurek Tabor opowiadał o swoim przyjacielu, poecie Januszu Kuklińskim               
i prezentował jego wiersze z tomiku „Trzeba Wierzyć.” Recytował Piotr Tryniszewski, Jurek Tabor i warszawski aktor, 
Stanisław Górka. Spotkanie było ilustrowane muzyką znakomitego  polskiego pianisty jazzowego, Mieczysława Kosza.      
A tak napisała o wierszach J. Kuklińskiego poetka Renata Grześkowiak. „Kiedy czytam wiersze Janusza Kuklińskiego                         
to czuję jakby niewidzialna ręka zaczęła mnie delikatnie głaskać delikatnie po głowie i szeptać ci-iii, już dobrze, jesteś        
we właściwym czasie i we właściwym miejscu”. 

Komisja wyborcza w składzie: Jan Kwiatkowski, Jolanta Idzikowska oraz Marianna Waluszko ogłosiła,             
że nowym prezydentem  Amerykańsko-Polskiego Klubu “Sobieski” został wybrany Izydor Karbowski.                                     

Pełen skład nowego zarządu podamy w kwietniowym numerze biuletynu.  

2 marca, w środę, odbyło się pierwsze w tym roku, spotkanie z Marilyn Valant, instruktorką Kundalini 
Yoga. Marilyn, prawie co rok, przylatuje na Florydę z Hurleyville  w stanie Nowy York, gdzie prowadzi  
instruktażowe sesje dla adeptów i  nauczycieli kundalini yoga, w  swoim szkoleniowym ośrodku Sat Nam 
Yoga Spa at Mother Divine Foundation.  To co teraz napiszę nie ma nic wspólnego  z reklamą ani 
marketingiem  ale po godzinnej sesji z Marilyn poczułem się jak nowo narodzony, pełen energii i chęci 
do życia.  Następne spotkanie z Marilyn Valant we wtorek, 8 marca marca o godz. 11 rano, w naszym 
klubowym parku, jeśli pogoda dopisze. Będziemy głęboko oddychać, rozciągać się i medytować.  
Polecamy przynieść ze sobą ręcznik, wygodne ubranie i matę do ćwiczeń. 

POTWORY SĄ WŚRÓD NAS … CZYLI WIEDŹMIN I ALBERT STĘPNIAK 

TRZEBA WIERZYĆ 

KUNDALINI YOGA W KLUBIE “SOBIESKI”. 

Jak się bawić to się bawić i okazało się, że nic nam nie przeszkodzi. Pogoda nie dopisała ale  dopisał karnawałowy nastrój i chęć zabawy.      
A bawili się wszyscy   znakomicie do późna w nocy, mimo że deszcz padał prawie bez przerwy.  W mokrych ubraniach  i mokrych butach,    
w rytmie dyskotekowych przebojów Irka Roszkowskiego. Była kiełbasa z rożna, bigos i nieodzowne pierogi. Frekwencja w namiotowym 
barze przekroczyła najśmielsze oczekiwania, ale przecież trzeba było aplikować  podstawową, antygrypową kurację.  Do zobaczen ia już 
niedługo, 12 marca. Podobno nie będzie padać ale jak mówi przysłowie, parasol lepiej mieć przy sobie nawet przy pogodzie. Zapraszamy! 

Okazuje się, że kochamy tańczyć. Taniec to znakomita 
antystresowa kuracja. Pomaga nam się zrelaksować             
i zapomnieć o codziennych kłopotach. Podobno  rytm 
dyskopolo jest zbliżony do prędkości z jaką bije ludzkie 
serce i dlategao tak łatwo jest się poddać jego rytmicznej 
pulsacji. To już nasza trzecia dyskoteka w tym  
karnawałowym sezonie, miejmy nadzieję, że nie ostatnia.  

Saga o wiedźminie, białowłosym pogromcy potworów zawojowała cały świat. Autor, Andrzej Sapkowski, 
zapoczątkował opowiadani publikowanymi na łamach „Fantastyki”. Te z czasem przerodziły się w większe historie, 
oparte  na słowiańskich baśniach, i legendach, traktujące o losach  wyszkolonego do zabijania potworów wojownika. 
Dynamiczna akcja, wyraziści bohaterowie, błyskotliwe dialogi oraz inteligenty humor—rzeczywistość stworzona przez 
Sapkowskiego, działa na wyobraźnię i pobudza do myślenia. Albert Stępniak ze swadą, humorem i znakomitą 
znajomością tematu opowiadał o wiedźminie i jego świecie, gdzie za każdym rogiem czają się niebezpieczne  
przygody, potwory i magiczne stwory. Wiedźmin to inspirująca, mądra, doceniana na całym świecie fantastyka                         
z najwyższej półki. Dzięki Albercie za dynamiczną i błyskotliwą prezentację. 

 



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 

 


