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  8 maj,  niedziela                    2 pm      Dzień Matki. Doroczny piknik w naszym klubowym parku. Będą jak zwykle piknikowe przysmaki,             
      piwo z beczki, kiebasa z rusztu, golonka, pierogi ,  nadmuchiwany, czarodziejski  zamek,                    
                           11-metrowa, wodna zjeżdżalnia  dla dzieci a dla mam  występ teatru „Bez Wizy”. 
 
  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 
 
  21 maj,  sobota       8 pm    Latin disco. Salsa, bachata, cumbia, merenge. 
                  Wstęp wolny  
  
 
17 czerwiec,  piątek                   7 pm    Z książką na Ty. Sebastian Mazurkiewicz zaprasza w podróż dookoła świata ze słynnym polskim  
       żeglarzem Leonidem Teligą.  Prowadzi Jurek Tabor 

     Maj to szczególny miesiąc. Nazwa maj pochodzi najprawdopodobniej od rzymskiej bogini  o niezbyt zaskakującym imieniu—Maja. Była 
ona patronką płodności i budzącej się do życia przyrody. Maja występuje również w miologii greckiej jako słynna ze swej urody córka Plejone 
i Atlasa. Maja miała romans z kochliwym Zeusem, który zdradzał swoją żonę Herę przy każdej  możliwej okazji, i  z tego związku narodził się 
bóg handlu, Hermes. Maj na Florydzie to zaczynające się upały, to czas kiedy „snow birds” odlatują do swoich klimatyzowanych,  
nowojorskich rezydencji.  Polski maj to serce wiosny, to czas kiedy fermentuje w żyłach młoda krew i kiedy zakwitają maki, niezapominajki    
i pierwsze konwalie, ukochane kwiaty mojej mamy.   
    Maj to miesiąc rocznic. Pierwszego maja maszerowaliśmy w uroczystych pochodach dzierżąc krzepko czerwone transparenty sławiące  
niezłomną solidarność i dozgonną, nierozerwalną przyjaźń z naszym wschodnim sąsiadem.  

 ·    2 maja to ustanowiony  20 lutego, 2004 roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, (biała jak śnieżna lawina, czerwona jak puchar                 
 wina.)  

 ·    2 maja III Powstanie Śląskie 

 ·    3 maja, rocznica Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która uchwalona 1791 roku, jest uznawana za pierwszą w Europie i drugą na          
 świecie nowoczesną konstytucję.  

 ·    8 maja, rocznica zakończenia II wojny światowej i bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. 

 ·    27 maja w Polsce a 8 maja w Ameryce,  Dzień Matki. 
     W kalendarzu chrześcijańskim  maj jest miesiącem poświęconym kultowi  Matki Boskiej.  Przez cały miesiąc odprawia się specjalne 
nabożeństwa maryjne zwane „majówkami” lub nabożeństwami majowymi,  których centralną częścią jest Litania Loretańska. Majówki, 
odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polsk i. Mieszkańcy 
wsi spotykali się wieczorami koło przystrojonych kapliczek przydrożnych śpiewając pieśni maryjne. Na Zachodzie, poświęcenie majowego 
miesiąca Matce Bożej, pojawiło się w XIV w. dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on, by wieczorami gromadzić się na 
wspólnej modlitwie przed figurami Matki Bożej. Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie.   
W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 roku przez jezuitów, a XIX w. tzw. majówki odprawiane 
były już w całej Polsce.  
     Najwięcej ludowych przysłów jest właśnie o maju.  

Maj bogaty sieje kwiaty. 
Niedługo trwa deszcz majowy, tyle co łzy młodej wdowy. 
Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj. 
.Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj sie urodzaju. 
Deszczyk majowy, łzy młodej wdowy. 
Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

No i na końcu moje ulubione powiedzenie: W maju jak w raju, czego wam wszystkim życzę. 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO 

Jurek  Tabor 



MOJA NOC Z IRMĄ 

KONCERT NIEROBBERS ... CZYLI PŁYNĘ DALEJ 

RETRO DISCO 

STANISŁAW LEM I SOLARIS 

TRUDNA  SZTUKA SŁUCHANIA ... CZYLI DIOGENES MIAŁ RACJĘ 

Milczenie jest złotem, jak mówi przysłowie, ale wydaje mi się, że jeszcze cenniejsza jest umiejętność 
słuchania. Umiejętność, której nam niestety bardzo często brakuje. Generalnie rzecz biorąc nie potrafimy 
się słuchać. Jesteśmy niecierpliwi i najczęściej w stu procentach przekonani  o naszej racji. Niektóre 
nasze zebrania członkowskie przypominają mi sejmiki szlacheckie z najgorszych czasów liberum veto.  
Nie słuchamy innych,  mówimy jednocześnie, więc nie zupełnie wiemy  i nie rozumiemy co nasi oponenci 
chcą powiedzieć.  Przerywamy sobie, przekrzykujemy się nawzajem, argumentujemy głośno                        
i emocjonalnie  udowadniając swoje racje,  nie słuchając uważnie tego co inni mają do powiedzenia.        
A przecież tylko słuchając możemy się czegoś dowiedzieć. Podstawową  dialogu jest słuchanie, to znaczy 
respektowanie tego co ktoś do nas mówi, nawet jeżeli się z tym nie zgadzamy. Umiejętność słuchania 

jest koniecznym warunkiem dobrych stosunków miedzy ludźmi na wszystkich płaszczyznach.  
      Grecki filozof, Diogenes, który jak mówi tradycja mieszkał w beczce, twierdził, że po to mamy dwoje uszu a tylko jeden język, 
abyśmy mogli więcej słuchać a mniej mówić. Postarajmy się przysłuchać naszym rozmowom z innymi—jaka jest proporcja słuchania 
do wypowiadanych przez nas słów.  W amerykańskich szkołach uczy się studentów sztuki konstruktywnej dyskusji. Grzeczności                
i szacunku dla swoich rozmówców. Wysłuchania ich racji, trzymania się tematu i poprawności swoich wypowiedzi.  Przedmiot, 
którego bardzo brakuje w naszym rodzimym, polskim szkolnictwie.  Poprawna werbalna komunikacja to niezwykle ważny element 
naszej codziennej co-egzystencji. Gybyśmy się uważniej słuchali, oszczędzilibyśmy sobie wielu niepotrzebnych nieporozumień. 
Reasumując; stary grecki filozof miał rację,  mamy dwoje uszu a tylko jeden język. Mówmy mniej, słuchajmy więcej. 
      I jeszcze jedno, drogie panie, od czasu do czasu pozwólcie swoim  mężom  dojść do głosu.  Oni  też  czasem  mają rację. 
Panowie, cierpliwości. A w ogóle, słuchajmy się. Jurek Tabor 

  
 

1 kwietnia, jaz po raz drugi spotkaliśmy się z Anią Kłosowską, kora opowiadała o      
i nowej, jeszcze pachnącej drukarską farbą  książce „Moja noc z Irmą”. Wybrane 
fragmenty czytał Albert Stępniak. To jest już druga książka pani Ani, promocja 
pierwszej, zatytułowanej „Czwarta Koncha”, odbyła się w naszym klubie                  
w ubiegłym roku. Ania Kłosowska, pisarka i wierszokletka, jak się sama żartobliwie 
nazywa,  opowiadała o swojej książkowej bohaterce, motywach, inspiracjach            
i  planach na przyszłość.  „Noc z Irmą” dostępna jest już we wszystkich księgarniach 
internetowych.  Czekamy z niecierpliwością na następną książkę.                                                   
  
 

To już drugi w tym roku szantowy koncert ballad i piosenek żeglarskich. Co to są szanty i skąd się 
wzięły? W żeglarstwie,  muzyka  była od zawsze nieodzownym  elementem żeglugi.  Szanty to 
XVIII- i XIX-wieczne pieśni, które wykonywano podczas pracy na żaglowcach.  Muzyka pomagała                      
w synchronizacji wykonywanych czynności, które bywały niekiedy długie i monotonne. Obecnie 
szanty są nie tylko śpiewane przez marynarzy na statku. Stały się nowym  muzycznym nurtem 
przywracającym morskie opowieści  o niebanalnych przygodach, miłości żeglarzy i o zdobytych 
lądach. Zespół „Nierobbers” zaprezentował profesjonalne wykonanie i doskonałe brzmienie 
wzbogacone synkopującym ostinato skrzypiec.  Znakomity, niezapomniany koncert. 

Nasze sobotnie klubowe dyskoteki cieszą się coraz większym powodzeniem. Każda z nich  oparta jest na innym 
tematycznym pomyśle; mieliśmy już bal maskowy, walentynki, retro- lata 70-te, a  17 maja będziemy tańczyć       
w gorących, południowo amerykańskich  rytmach salsy, merengi i bachaty.  Na naszej ostatniej retro dyskotece 
konkurs na najlepszy kostium  wygrała niestrudzona tancerka Danusia  Wawrzynowski, ubrana w rozszerzane 
spodnie dzwony, białą stylową bluzkę i perukę afro. Albert Stępniak (bravo!) przygotował znakomitą, pulsującą 
muzykę z lat 70-tych. Tańczyliśmy do późna w nocy w rytmach przebojów Bonnie M, ABBA,  Bee Gees, Lady 
Pank, Budki Suflera,Maanam i innych. 

   Stanisław Lem to najczęściej tłumaczony polski pisarz literatury fantastyczno-naukowej. Jego 
twórczość porusza tematy takie jak: rozwój nauki i techniki, natura ludzka, możliwość porozumienia się 
istot inteligentnych czy miejsce człowieka we Wszechświecie. Jego książki zostały przetłumaczone na 41 

języków i osiągnęły łączny nakład ponad 30 mln egzemplarzy. W ramach naszego stałego cyklu             
„Z książka na Ty”,  Hania Stępniak przybliżyła  życie i twórczośc Stanisława Lema oraz jego 
najsłynniejszą powieść „Solaris”. Publiczność jak zwykle dopisała  i podziękowała gromkimi brawami. 



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 

  


