
BIULETYN KWIECIEŃ 2022 

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

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

   22  kwiecień,  piątek              7 pm     „Płynę Dalej.” Koncert ballad morskich i piosenek żeglarskich w wykonaniu światowej sławy zespołu         
        „The Nierobbers” i Arka Wlizło.  Wstęp $25 
 
   23 kwiecień,   sobota             8 pm     Dyskoteka w stylu  lat 70-tych. Witamy w strojach „dzieci kwiatow” i fryzurach afro.                                       
        Happy Hour  8pm - 9pm   
 
   24 kwiecień,  niedziela         3 pm      Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”.  
 
   29 kwiecień, piątek                7pm      Z książką na Ty. Hanna Stępniak opowie o życiu i twórczości  polskiego autora literatury fantastyczno-
        naukowej, Stanisława Lema  na podstawie   powieści  „Solaris”.  Prowadzi Jurek Tabor. Wstęp wolny 

   8   maj,  niedziela                    2 pm     Dzień Matki.  Doroczny piknik w naszym klubowym parku. Będzie muzyka, piwo z beczki, bigos, 
                                                                    kiełbasa z grila, pierogi i inne piknikowe przysmaki. Dla dzieci nadmuchiwany, czarodziejski zamek i    
                                                                    wodna zjeżdżalnia. Wstęp wolny.  
 
  15 maj,   niedziela                  3 pm       Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”.  
 
  20 maj,  piątek                        7 pm       Z Książką na Ty.   Halina Kucharska i Jolanta Bertolotti przedstawią wiersze słynnej poetki  
                       Grażyny Miller. Prowadzi  Jurek Tabor 
 
 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO … KWIECIEŃ, MAJ 

20 marca odbyła się ceremonia zaprzysiężenia nowego zarządu Amerykańsko-Polskiego Klubu Sobieski na rok 2022-2023.                       
W skład nowego zarządu wchodzą: 

President 
Izydor Karbowski 

 

Vice-President 
Piotr Tryniszewski 

 

Treasure 
Elżbieta Szymański 

 

Financial Secretary 
Marian Kalmanowicz 

 

Recording Secretary 
Bożena Fedak 

 

Coresponding Secretary 
 

Jerzy Tabor 
Rental Director 

Vacant 

Event Direcrtor 
Albert Stępniak 

 

Kitchen Director 
Vacant 

 

Bar Director 
Hubert Gierda 

 

Building Maintanance Director 
Witold Stanik 

 

Grounds Director 
 

Sebastian Mazurkiewicz  
 
 

Housekeeping Director 
Vacant 

 

Potrzebne są pilnie trzy osoby na stanowiska Rental Director, Kitchen Director i  Housekeeping Director.  
Chętnych prosimy o skontaktowanie się  z prezydentem klubu, Izydorem Karbowskim, tel. 716-322-8217 

 



 

  POŻEGNANIE Z TYRMANDEM 
 

   Miłości do Tyrmanda użyczył mi Jurek B. na przednówku mojej dorosłości. 
   Na początku klasy maturalnej Dyrekcja uszczęśliwiła nas utworzeniem dwóch zespołów fakultatywnych – humanistycznego oraz 
matematyczno-przyrodniczego. Na zasadzie dobrowolności mieliśmy, dwukrotnie w miesiącu, uczestniczyć w zajęciach z wykładowcami      
z   Warszawy.  O ile z zespołem matematyczno-przyrodniczym problemów nie było (reguły ustalone setki lat wstecz zmianom nie uległy),     
o tyle z  humanistami, jak to zawsze bywa, zaczęły się pierepałki.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   Dyrekcja z dwiema paniami doktorkami na pierwszym spotkaniu omówiła wyniki anonimowej ankiety, która miała oddać nasze tęsknoty 
poznania najnowszych perełek literatury światowej. Tudzież przybliżyć nam autorów, błąkających się po manowcach społeczno-czytelniczej 
akceptowalności w „kraju pelargonii i malwy”.    
   I oto teraz usłyszeliśmy, iż propozycje nasze, będą trudne do zrealizowania z tej prostej przyczyny, że w tzw. ogólnodostępnym obiegu 
społecznym są śladowe ilości egzemplarzy tychże autorów…, autorów kontrowersyjnych,żebyśmy dobrze zrozumieli się, dodała pani 
doktorantka. 
   - W czym problem? - dał znać o sobie niezawodny w takich sytuacjach Jurek B.  - Wystarczy dobrej klasy powielacz, a w parę godzin 
można machnąć kilkaset stronic. - A poezja? - pani doktorantka nie dawała za wygraną.  Kto dzisiaj czyta wiersze? Za wyjątkiem rocznic                                                                                                                                                
i świąt państwowych – nikt – Jurek B. nie zważał na zgorszone spojrzenia gości. - Poezjanci niczym knajpiani muzykanci rzępolą „tę ostatnią 
niedzielę” do schabolskiego z kapustą, wiedząc, że pies z kulawą nogą ich nie słucha.        W tym momencie przypomniałem sob ie sytuację 
sprzed kilku miesięcy, kiedy to przed majowym świętem miasto oklejono zgrabną rymowanką, poniesioną w lud metodą właśnie 
powielaczową: 
 

      „Komunizm już się zbliża,  
      już puka do mych drzwi. 
      Czy zdążę okna zamknąć? 
      Ze strachu serce drży…” 
 

   Powiedzieć, że utworzenie zespołów fakultatywnych było wyrazem głębokiej troski Dyrekcji o kształtowanie naszego dojrzewającego 
jestestwa, to nic nie powiedzieć. Z życiorysu wyrywano nam dwa sobotnie popołudnia i wieczory w miesiącu. Czas najlepszy na szkolne 
potańcówki i prywatki w magazynie u Ksiuta, za torami. Tyle że wtenczas obowiązywał – powiedzielibyśmy dzisiaj – code dress, którego 
żelaznym elementem były tzw. bitelsówki. Tęskne marzenie do czwórki z Liverpoolu, która zawojowała świat i dyktowała kanony 
młodzieżowej mody. Jednakże to właśnie Jurek B. był jedynym z naszej paczki, który nie mógł wykazać sie posiadaniem nieszczęsnych 
bitelsówek. 
   I kiedy już, już wydawało się, że Jurek B. zaszpanuje dziewczynom najnowszym modelem bitelsówek, pantofli młodzieżowych cenionych 
na wagę sobotnich prywatek, ten jedym gestem znokautował całą naszą paczkę i każdego z osobna. Wróciwszy z wyprawy na Bazar 
Różyckiego, oczom naszym ukazał - miast wytęsknionych przezeń bitelsówek - powielaczowe wydanie" "Złego" Tyrmanda.   
   - Coś ty, baranie, kupił?! - Kot nie mógł ochłonąć z wrażenia, kiedy Jurek B. z czeluści przepastnego pudła i sterty papierów wydobył 
chałupniczą metodą powielony samizdat. - A gdzie bitelsówki? - Paweł nie dawał za wygraną, rad usłyszeć jakieś sensowne wytłumaczenie. 
- Nie było? - podpowiadał honorowe wyjście z zapętlonej sytuacji. 
   - Być były, tyle że ja kupiłem...książkę – Jurek B. tłumaczył się nieporadnie. - Tej nie ma nikt… I nigdzie jej nie 
kupisz, nie wypożyczysz, a ja chcę przeczytać książkę, o której mówi się wszędzie, tylko mało kto ją przeczytał               
i miał w ręce – tym krótkim wyjaśnieniem Jurek B. wykazał swoją wyższość nad nami, dla których bitelsówki - 
dwa kawałki ładnie wyprawionej skóry, zszyte wedle obowiązującej mody - były pępkiem świata. 
   Nie przypuszczałem wówczas, że kilkadziesiat lat później stanę nad grobem Tego, dzięki któremu poznałem nie 
tylko porucznika Dziarskiego, redaktora Kolanko, doktora Wolskiego, lecz również i to,a może przede wszystkim 
to, co dla Tyrmanda było wartością najświętszą - wolność jednostki w obliczu narastającego zagrożenia 
komunizmem.  
   Rzeczywistośc, po raz kolejny, rozwiała amerykańską utopię, a ja pod obeliskiem autora "Złego" zostawiłem 
flagi państw, najbliższych Jego sercu: polską, żydowską oraz amerykańską. Zamiast tradycyjnych kwiatów, bo 
lato na Long Island było wyjątkowo upalne i po paru dniach wiązanka byłaby wiechciem zeschniętych badyli. 

            
   
   

 

 

Zarząd Amerykańsko-Polskiego Klubu „Sobieski”  składa                  

wszystkim członkom i sympatykom  najserdeczniejsze życzenia                                             

Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocy 

Andrzej Gawecki 

                                                                    KĄCIK LITERACKI … CZYLI PEGAZ      Ę 
 

D A B 



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 

 

TWOJE 

OGŁOSZENIE 

TIUTAJ 

561-312-0066 

  


