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1714 -18th Avenue   *  Seattle, WA 98122  *  206-322-3020  *    www.polishhome.org 
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JESIEŃ 2007    —   FALL 2007 

Złota Piękna  Złota Piękna  
jesień!jesień!  
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Szanowni  Państwo, 
Serdecznie witam wszystkich po przerwie waka-
cyjnej.  Okres ten w Domu Polskim był 
wykorzystany na prace remontowo-konstrukcyjne; 

Pomalowano parking asfaltową mazią oraz 
oznakowano miejsca postojowe 

Dokonany został przegląd i naprawa wszystkich 
urządzeń sanitarnych 

Pojemniki na papierowe ręczniki zostały wbu-
dowane w scianę ubikacji 

Zrobiono prace ogrodowe wzdłuż płotu i przed 
Domem Polskim. 

19 sierpnia w Domu Polskim odbyło się spotkanie z 
okazji Święta Żołnierza i Cudu nad Wisłą. Naszymi 
gośćmi byli żołnierze – weterani  II wojny świa-
towej. Dziekuję serdecznie p. Basi Strutyńskiej za 
przygotowanie tej uroczystości i poczęstunku. 
 26 sierpnia w Lincoln Park odbył się popu-
larny piknik. Cieszył się powodzeniem i pogoda też 
dopisała. Dziekuję serdecznie p.Betce Rodzińskiej i 
p.Basi Ścieński jak również im mężom: Kubie i 
Tomkowi za przygotowanie tego pikniku, za pyszne 
hamburgery i hot dog. Pani Basi Strutyńskiej za zor-
ganizowanie gier dla dzieci i dorosłych. 
 8-go września Szkoła Polska im. Juliusza 
Słowackiego rozpoczęła nowy rok szkolny.  Zachę-
cam dzieci, młodzież i dorosłych do nauki języka 
polskiego i pogłębienia wiedzy o tradycjach, kul-
turze i historii Polski. Witam naszych nauczycieli i 
życzę wszystkim dobrych wyników w ich ofiarnej i 
jakże pożytecznej pracy dla dobra naszych dzieci. 
 Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy 
odpowiedzieli  na mój apel i wzięli udział w trady-
cyjnym sprzątaniu Domu Polskiego. Kołu Pań ser-
decznie dziękuję za przygotowanie posiłku dla 
pracujących jak też za ciężką pracę w Naszym 
Domu. 
 Zapraszam Państwa do częstych wizyt a 
także do czynnego udziału w życiu Domu Pol-
skiego. Wszystkie pomysły i uwagi są dla nas 
bardzo cenne. Dom Polski jest otwarty  w każdy  
piątek od godz.19:00 do godz.23:00 i w niedzielę od 
godz.13:00 do godz.16:00. Zapraszamy. 
 
Łączę pozdrowienia, 
Elżbieta Filipczuk – Prezes DP. 

Ladies and Gentlemen: 
I hope you all had a wonderful summer break. At 
the Polish Home, we spent this time on various con-
struction projects: 

Covered parking with asphalt and paint the park-
ing spots 

Inspected and fixed all plumbing fixtures 
Installed new recessed paper towel disposal in 

restrooms 
Completed landscaping around the fence and 

front yard 
 On August 19th at the Polish Home we cele-
brated “Soldiers Day” and the anniversary of the 
Vistula Miracle. Our quests were soldiers who 
served during World War II. Many thanks to Mrs. 
Basia Strutynski for preparing  for this occasion. 
 On August 26th we held our ever-popular 
summer picnic at Lincoln Park. It was well attended 
and we were able to enjoy great weather. Special 
thanks to Mrs. Betka Rodzinski and Mrs. Basia 
Scienski also hers husbands : Kuba and Tomek for 
efforts in preparing the picnic and delicious ham-
burgers and hot dogs, and Mrs Basia Strutynski for 
organizing games for adults and children. 
 On September 10th the Juliusz Slowacki Pol-
ish School commenced its new school year. I would 
like to encourage all of you, children and adults 
alike, to enroll and study Polish and learn more 
about Poland’s rich history and cultural traditions. I 
would like to welcome all the teachers, and wish 
them great success in their noble work which greatly 
benefits our children. 
 I would also like to extend heartfelt thanks to 
all of you who responded to my plea and partici-
pated in the annual cleaning day at the Polish Home, 
as well as to the Ladies Auxiliary for preparing 
meals and for their hard work as well. 
 I would like to invite all of you to visit the 
Polish Home and become involved in the many as-
pects of its life. All your comments and ideas about 
how to improve our Home are welcome. The Polish 
Home is open every Friday from 7:00p.m. to 
11:00p.m, and Sundays from 1:00 p.m. to 4:00 p.m. 
See you there! 
Regards, 
Elzbieta Filipczuk – Polish Home President 

      List od Prezesa      List od Prezesa      Letter From the President  Letter From the President  
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Drodzy Państwo, 
Wakacje, to okres w którym regenerujemy nasze siły do dalszej pracy. Są jednak pewne daty historyczne, których rocznice 
przestrzegamy nawet w okresie wakacyjnym. Taką rocznicą jest „Święto Żołnierza”, które obchodziliśmy w Domu Polskim 19-go 
sierpnia.  Po krótkiej części oficjalnej z udziałem 
wizytującej Seattle p. Ewy, zuchów i na prędce 
zorganizowanej grupy wokalnej, pałeczkę przejęli 
nasi kombatanci, dzieląc się wspomnieniami z 
okresu II-giej Wojny Światowej. Szczególnie 
wzruszające było wspomnienie Aleksandra 
Herbsta, majora lotnictwa. Potem wszyscy 
śpiewaliśmy wojskowe piosenki. Mały poczęstunek 
zorganizowały matki zuchów, Pani Posłuszna, 
Tokarz, Bernacka i Asia Jeziorska, za co serdecznie 
dziękuję. Duże podziękowania dla Ani Bagińskiej 
za dekorację sceny. Zdjęcia z uroczystości 
wykonała Agnieszka Mróz. 
      Od lewej Aleksander Herbst, Antoni 
Byrski, Jerzy Friedrich i Kazimierz Malinowski. 
Nowy sezon rozpoczęliśmy koncertem p. Ewy 

Kuklińskiej, 
wszechstronnie 
utalentowanej 
tancerki, wokalistki i aktorki, która przybyła do nas prosto z Polski. Koncert odbył się 15-go 
września. Wspaniałe wykonanie i interpretacja znanych piosenek uświetniło ten występ. Mimo że 
było mało czasu na rozreklamowanie imprezy, publiczność dopisała, a to dzięki 
rozprowadzającym bilety Paniom Tatianie Łukaszuk, Asi Jeziorskiej i Eli Filipczuk. Serdecznie 
Wam Panie dziękuję. Dziękuję rownież publiczności za liczne przybycie. Pani Kuklińska była 
zachwycona naszą publicznością co wyraziła w wywiadzie udzielonym Radiu Wisła. A oto 
zdięcie Pani Ewy.      
During summer vacations anniversary of the Soldier Day was celebrated on August 19. Through 
the poems and military songs we honored our veterans, who fought during WWII for our freedom.  
On the 15th of September Ewa Kuklińska, dancer and vocalist from Poland, who unexpectedly 
came to America to visit her relatives, gave the beautiful concert at our Polish  Hall.. 
Poniżej podaję Harmonogram nadchodzących wydarzeń  
w Domu Polskim w 2007 

Listopad 2007    November 2007 
Święto Niepodległości    Independence Day 
Niedziela 11-go, 14:30 (2:30 PM)   Sunday 11th, 2:30 PM 
 
Występ Teatru Universytetu Warszawskiego  Student Theatre from University of Warsaw 
Sobota 17-go, 19:30 (7:30pm)   Saturday 17th, 7:30pm   
 
Grudzień 2007    December 2007 
Święty Mikołaj dla dzieci    St. Nicholas for children 
Niedziela 2-gi, 14:30 (2:30 PM)   Sunday 2nd, 2:30 PM 
 
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia  Polish Christmas Traditions 
Piątek 14-go, 20:00 (8:00 PM)   Friday 14th, 8:00 PM 
 
Imprezy których daty nie są jeszcze ustalone:Bajka Jaś i Małgosia w wykonaniu grupy dziecięco-młodzieżowej . O tych i 
nieplanowanych imprezach będą ogłoszenia w Domu Polskim i na naszej Stronie Internetowej www.polishome.org 
Barbara Strutynski 
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Dr. Maria Pietrzyk, z domu Budek urodziła się w 
Wołominie 3go stycznia 1938go roku i przeżyła lata 
wojenne w Polsce ze swoją rodziną. Studiowała i 
ukończyła Akademię Medyczną Uniwersytetu 
Warszawskiego jako Doktór  Medycyny psychiatra. 
19go października 1964 wyszła za mąż za Dr. Zbigniewa 
Adama Pietrzyka. Razem wyemigrowali w latach 
siedemdziesiątych do Kanady, a potem do  Seattle  gdzie 
prowadziła prywatną praktykę psychiatryczną od 1974 
do 1988, kiedy to gdy z mężem przeprowadzili się do 
Genewy. Po powrocie do Seattle w 2000 roku Maria była 
aktywna w środowisku polonijnym, szczególnie w 
czasach Solidarności w Polsce. Pomagała wielu 
członkom Solidarności w czasach stanu wojennego w 
Polsce. W Seattle pomogła zorganizować program telewizyjny na kanale publicznym o 
wydarzeniach w kraju. Zmarła 21go września  po długiej chorobie, zostawiając w smutku męża  
Profesora Zbigniewa Pietrzyka oraz przyjaciół.  Zamiast kwiatów  donację można przesłać na: 
Polish Home Foundation, 1714 18th Ave. Seattle, WA 98122 

Obituary 

IRENA GOLENIEWSKA 

         1931 - 2007  
Irena Goleniewska z domu Bogielska urodziła się 8go grudnia 1931 r. na Polesiu. Jej 
wędrówka zaczęła się wywózką pierwszym transportem w wagonach bydlęcych w lutym 
1940r na Syberię w głąb Rosji, gdzie ledwo przeżyła, i skąd cudem wydostała się z nieludzkiej 
ziemi, z Armią Gen. Andersa. Z Krasnowodzka płynęła statkiem po Morzu Kaspijskim do 
Pahlevi, Iranu, a następnie została przewieziona do Indii gdzie była do końca wojny.  Razem z 
rodziną (siostra zmarła w Rosji) pojechała do Anglii gdzie wyszła za mąż za Stanisława Gole-
niewskiego. Emigrowali do USA w 1951 roku i mieszkali w Cleveland, St. Louis, Ogden i w 
Seattle, gdzie mąż pracował jako inżynier w firmie Boeing przez wiele lat. Była zawsze po-
godna i uczynna. Była jedną z pierwszych członkiń Koła Pań i pracowała dla dobra Domu Pol-
skiego przez wiele lat. Po długiej chorobie odeszła zostawiając w smutku pogrążonego męża 
Stanisława, oraz synów Ryszarda i Jana z żonami i wnukami.  

Dr. MARIA PIETRZYK  
 1938-2007  

An active member of the Polish community, died on September 21, 2007 after a long illness. 
Dr. Pietrzyk was very active supporting the underground Solidarity movement during the mar-
tial law period in Poland in early 1980s and in recent years as a volunteer and supporter of the 
Polish Home Foundation. She has also received the Solidarity Medal awarded for an excep-
tional support for the Solidarity movement from beyond borders of Poland. Dr Pietrzyk is sur-
vived by her husband Prof. Zbigniew Adam Pietrzyk. 
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HARCERZE/POLISH SCOUTS IN SEATTLE 
                
Letnie wakacje mamy już za sobą. Dzieci wróciły do szkoły i opowiadają rówieśnikom o swoich letnich 
wyjazdach i przygodach z nimi związanych.  Miejmy nadzieję, że w swych opowiadaniach miło i z 
utęsknieniem wspominają obóz 2007, który odbył się wzorem lat ubiegłych na Camano Island w Youth Lion 
Club. 
         W tym roku mieliśmy szczęście opiekować się dwudziestką odważnych, pełnych energii i pomysłów 
zuchów i harcerzy.  Temat „góral i góralka“ był nutą przewodnią kolonii.  Chłopcom przypadł honor 
reprezentować Giewont, a grupa dziewcząt obrała nazwę “Pieniny”.  Ponadto, dzieci dowiedziały się o 
polskich górach, obyczajach, roślinności, a także mogły obejrzeć slajdy z naszych przepięknych Tatr i ze 
spływu Dunajcem z Pieninami w tle. 
          Nie moglibyśmy pominąć zapału zuchów do szycia i wyszywania cekinami i koralikami kostiumów 
góralskich, a harcerzy do malowania koszulek z motywem górskim. Często pracy towarzyszył śpiew 
”Góralu, czy ci nie żal…” Z nie mniejszym zapałem dzieci uczestniczyły w śpiewaniu podczas wieczornych 
spotkań przy ognisku.  Piosenką, “Druhno, druhno daj się pocałować…” 
stała się hitem wśród chło- paków, a dziewczęta  często nuciły pio-
senkę o mrówkach.  Zabawa “mam chusteczkę haftowaną…” 
znalazła też licznych zwolen- ników.  Haftowanie, śpiewanie, to nie 
tylko zdolności naszych zuchów i harcerzy. Do listy możemy dodać pra-
cowitość, co zaowocowało zbu- dowaniem kapliczki.  Dzieci każdego 
ranka sprzątały swoje kabiny i zmywały naczynia po każdym posiłku.  
Tu możemy dodać, że niektóre zuchy wykazały się wyrafinowana chy-
trością, ponieważ czasami uży- wały papierowe talerzyki….?  Kuchnia 
i wspaniała Henia Posłuszny ze smakowitym jadłospisem. To była ko-
lonia, podczas której dzieciom nie zabrakło apetytu, niewiele 
zostawało jedzenia  w garnkach, o kotlety mielone była “walka”.  Henia 
nie próżnowała i dogadzała nam wszystkim  zupami, pieczenia, spa-
ghetti, itp. Apetyty dopisywały, bo dzieci nieustanie biegały, a świeże 
powietrze im w tym pomagało. 

Dzieci mogły  także wykazać się zdolnościami sportowymi podczas olimpiady, jaką zorganizował  im 
niezastąpiony druh, Wojtek Las,  Zuchy i harcerze grali w spalonego, biegali, skakali na skakance, przez 
plotki, zawodom i konkurencjom nie było końca. Znaleźliśmy też czas, aby wybrać się na plaże. I tu dzieci 
nie narzekały na nude.  Budowały fortece z drzewa, podziwiały wodne stwory, a niektórzy skoncentrowali 
się tylko na szukaniu i rzucaniu kamieni w wodę.  To była dobra praktyka, ponieważ po powrocie dzieci po-
nownie dały upust swojej energii, obrzucając się balonami z wodą. Śmiechu, pisku i frajdy było co nie miara.  
To był jedyny dzień, kiedy zuchy i harcerze nie mieli już siły na ploteczki  i opowiadania wieczorne. Poszli 
spać, przed ciszą nocną. A nasze zuchy i harcerze lubią nocne pogawędki, ale co najważniejsze są obowiąz-
kowe, bo rano każdy stawiał się do porannej gimnastyki. 
     Koonkludując, to była udana kolonia. Druhna Ania Bieniek ma wspaniały dar przelewania swoich pasji 
na dzieci. My możemy mieć tylko nadzieję, że dzieci są zadowolone i dalej będą uczęszczać na zbiórki, a 
także czekać z niecierpliwością na kolejny wyjazd. 
          Kochane zuchy i harcerze, myślimy, że z tegorocznych kolonii, pozostało w Waszych sercach dużo 
niezapomnianych wrażeń. Życzymy Wam owocnego roku szkolnego. Do zobaczenia na zbiórce. 
Magda Kopciewska 
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47th Annual FALL 
Polish Bazaar 

November 3 rd and 4 th 2007 
SATURDAY and SUNDAY  
Noon to 7pm at the Polish Hall 

1714 18th Ave in Seattle 
(Just north of Madison) 

 

Delicious dinners of pickle soup, borscht, pierogi, Polish  
sausage, and cabbage rolls served all day.  Exceptional home-
made pastries from our bakery and dessert bar.  Take home 

dinners and desserts are available.   
POLANIE– Saturday at 2:30 pm 

Upstairs we will have an excellent selection 
of crafts, Polish Boleslawiec pottery,  

crystals, amber, artistic glass, books, and 
much more! 

Free Admission 
Free Parking 

For additional information 
call: 

206 – 322 - 3020 
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Tradycyjne  sprzątanie  na  zewnątrz  i  wewnątrz  Domu  Polskiego  
Szanowni Państwo, 
W nawiązaniu do mojego listu Prezesa w niniejszym numerze gazetki, chciałabym serdecznie podzię-
kować członkom i sympatykom Domu Polskiego, którzy uczestniczyli w porządkowaniu naszego Domu. 
Na podziękowanie zasługują: 
Barbara Strutyński, Marian Strutyński, Zbigniew Pietrzyk, Marta Gołubiec, Roman Gołubiec, Grażyna 
Krewin, Hanna Karczewski, Jerzy Nowak,  Włodzimierz Łukaszuk, Wojtek Koczarski, Roman Rogalski, 
Piotr Pawluśkiewicz, Anna Aird, Beta Rodziński, Mira Byrski, Maria Grabowski, Krzysztof Kuczewski, 
Lucyna Błońska, John Rodgers, Robert Michalak, Krystyna Świetlicka, Beata Brewecka, Anna Babcock, 
Allan Eaton, Barbara Chudak, Tom Podl—za pomoc i troskę o nasze wspólne dobro.    
Elzbieta Filipczuk – Prezes DP. 

Hallo, tu Radio Wisła.com 
Kłaniamy się naszym słuchaczom i zapraszamy na radiowe audycje w Internecie.  Proponujemy:  
• Reportaże, wywiady, felietony 
• Publicystykę społeczno-kulturalną z Polski i świata 
• Lokalne imprezy i wydarzenia   
• Informacje z zamiedzy (Portland, Vancouver) 
• Polska muzyka dla różnych grup wiekowych  
• Koncerty życzeń  
• Dobranocki dla dzieci 
• Kabaret Satyrator dla dorosłych  
• Ogłoszenia, reklamy. 
Piszcie do nas,  przysyłajcie wasze propozycje i sugestie. 
Możecie nas ganić, lub chwalić, ale słuchajcie Waszego 
radia.  Wiecej informacji na stronie www.Radiowisla.com  
Jesiennie pozdrawienia dla wszystkich słuchaczy: Prezes—Leszek Chudzinski/ Dyrektor—Andrzej Turski / 
Naczelny—Lena Wróżyńska /Webmaster Izabella Turska. 

 

 
Polish News website & email bulletin 

  

www.PolishNewsSeattle.org 

Current news from Seattle and the Puget Sound about local events of interest 
to Polish community or anybody interested in Poland and Polish culture. 

Edited by Ryszard Kott. 
  

Check our website! To subscribe to the weekly bulletin send an email to 
 Editor@PolishNewsSeattle.org or RysiekKott@msn.com. 
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 Nowy rok szkolny 2007/2008 
 w Szkole Polskiej  

im. Juliusza Słowackiego w Seattle 
 
Zajęcia odbywają się w Domu Polskim w 

Seattle : 
 
w sobotę od 9:00 –11:30 rano 
w poniedziałek od 6:00 – 8:30 wieczorem 
 
Główne wydarzenia w I-ym półroczu : 
 
• początek roku szkolnego 8/10 września 
• obiad połączony z mini aukcją 30 wrześ-

nia 
• konkurs szkolny “ Sylwetka Józefa Pił-

sudskiego” 29 października 
• Święto Niepodległości – udział w 

akademii w Domu Polskim 11listopada 
• Wigilia Szkolna 10 grudnia 
• obóz językowy ( termin do uzgodnienia )  

• zabawa kar-
nawałowa dla 
dzieci  ( termin 
do uzgodnienia ) 

 
Myśl przewodnia do 

pracy: 
  
“ Młodość Mistrzu 
jest rzeźbiarką 
Co wykuwa żywot 
cały.   
Choć przeminie sama szparko, 
Cios jej dłuta wiecznotrwały.”  
                            Zygmunt Krasiński  
 
Wszystkich znawców i miłośników mowy i 
kultury polskiej zapraszam do współpracy. 
                                                                 
Krystyna Świetlicka                                                    
Dyrektor Szkoły 

Nowinki z Polskiej Biblioteki 
 
Po wakacyjnej przerwie, ponownie zapraszamy państwa do od-
wiedzenia naszej biblioteki. Jak państwo zapewne wiecie nasza bib-
lioteka utrzymuje się tylko z donacji prywatnych czy instytucji. 
Dzięki donacji pieniężnej otrzymanej w maju od Koła Pań, powięk-
szyliśmy nasz zbiór o kilkanaście pozycji. 
Prosto z Polskiej księgarni dotarły do nas ostatnie pozycje Ryszarda 
Kapuścinskiego: “Imperium” czy “Lapidaria”. Warto też przeczytać 

najnowszą pozycję Paulo Coelho ”Czarownica z Portobello”. Jeżeli państwo macie ochotę na 
coś lżejszego i zabawnego, polecamy powieści współczesnych polskich autorek takich jak: 
Dominika Stec, Katarzyna Grochola, Monika Szwaja, Magdalena Kordel czy Grażyna 
Jeronim Galuszka. Mamy również kilka aktualnych czasopism jak: Przyjaciółka, Poradnik 
Domowy, Twój Styl i wiele innych.  Z nowo zakupionych filmów polskich można u nas 
znaleźć: “Tylko mnie kochaj”, “Tydzień z życia mężczyzny”, “Mój Nikifor”, “Duże 
zwierzę”.   Nie zdradzimy tutaj wszystkich tytułów, wystarczy wstąpić do nas w piątek 
między 7 pm. - 9 pm w Domu Polskim. Czekamy także na wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby pomóc w porządkowaniu naszych zbiorów.    
Henryka  Posłuszna i Iwona Bernacki 
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Chór Męski „Cantate Deo” w Seattle, Tacoma i Idaho 
Na zaproszenie Domu Polskiego i Chóru „Vivat Musica” 
gościliśmy u nas Katedralny Chór Męski z Koszalina „Cantate 
Deo” pod dyrekcją Profesora Przemysława Pałki.  Chór 
koncertował w Seattle Lutheran University w Tacoma oraz Saint 
James Cathedral i Trinity Lutheran Church w Seattle, w polskich 
kościołach:  Św. Małgorzaty w Seattle, i Św. Piotra i Pawła w 
Tacoma, no i - oczywiście - w Domu Polskim.  W Moscow, Idaho 
koncerty odbyły się w Saint Mary’s Catholic Church i w 
University of Idaho. 
 
Wszystkie koncerty zostały zorganizowane przez panią Annę Sawicką, która również towarzyszyła Chórowi 
przez cały okres jego pobytu w Seattle. W imieniu własnym, jak również słuchaczy koncertów serdecznie 
dziękuję Ci, Aniu, za ogromny wkład pracy i serca w organizację tego wielkiego wydarzenia. 
Koncerty były wspaniałe.  Mistrzowsko wykonywane przez Chór utwory dostarczały nam, słuchaczom, 
niezapomnianych wzruszeń.  Piękna muzyka, zarówno poważna jak i ludowa, z pewnością długo jeszcze 
będzie grać w naszych sercach. Przyjazd i ugoszczenie Chóru to ogromne przedsięwzięcie - i tu nasza 
wspaniała Polonia stanęła na wysokości zadania, zapewniając członkom Chóru gościnę w serdecznej 
rodzinnej atmosferze prywatnych domów,  oraz organizując im ciekawe wycieczki. 
 
Serdecznie dziękuję Państwu:  Barbarze i Marianowi Strutyńskim, Mirze i Ziomkowi Pawluśkiewiczom,  
Krystynie i Wojciechowi Koczarskim, Isi i Ryszardowi Kottom, Marii i Mirosławowi Grabowskim, Ewie i 
Jerzemu Radkom, Ani i Maciejowi Kowalczykom, Asi i Leszkowi Jeziorskim i  panu Andrzejowi 
Falińskiemu za ciepłe, gościnne przyjęcie chórzystów oraz poświęcony im czas i uwagę.  Osobne 
podziękowanie należy się pani Barbarze McNair oraz panom Zbigniewowi Przydzielskiemu i Jerzemu 
Pałubickiemu za zawiezienie grupy do Idaho.  Składam sedeczne podziękowanie Chórowi „Vivat Musica” za 
pełne zaangażowanie, łącznie ze zorganizowaniem powitalnej dyskoteki w Domu Polskim oraz dwóch 
przesympatycznych wspólnych biesiad.  Dziękuję serdecznie Proboszczowi Parafii Św. Małgorzaty, ks. 
Stanisławowi Michałkowi oraz Proboszczowi Parafii Św. Piotra i Pawła, ks. Piotrowi Dzikowskiemu, jak 
również wszystkim Parafianom, za gościnne przyjęcie oraz wsparcie finansowe.  Składam podziękowanie  
dla Fundacji Domu Polskiego i Koła Pań za finansowe poparcie chóru.  Na zakończenie, dziękuję wszystkim 
słuchaczom wspaniałego Chóru „Cantate Deo” za entuzjastyczne poparcie. 
Łączę pozdrowienia, 
Elżbieta Filipczuk 
 
Jeszcze dwa slowa o Cantate Deo.. 
Dwa lata temu, w Scottsdale, Arizona, uczestniczyłam w konferencji Polonii zorganizowanej przez panią 
konsul Krystynę Tokarską-Biernacik.  Jedną z rzeczy którą wyniosłam ze zjazdu było, że bardzo ważne jest 
abyśmy usiłowali z polską kulturą wychodzić do Amerykanów.  Zwracanie uwagi na Polskę i polskość, ma 
dwa cele, jednym oczywiście jest uświadomienie Amerykanom  historii Polski, kultury itd., a drugim jest 
zwrócenie społeczności i rządu USA uwagi na Polonię w Stanach, a przez to pomoc i wsparcie do osiąg-
nięcia jej celów.  Uważam, że to własnie osiągamy przez sponsorowanie takiego chóru jak Cantate Deo. I tu 
chciałam serdecznie podziękować p. prezes Eli Filipczuk za pomysł zaproszenia chóru, a pani Ani Sawickiej 
za zorganizowanie wszystkich koncertów dla publiczności Polskiej i Amerykańskiej.  O to właśnie chodzi. 
Mira P. 
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2007 Slavic Homecoming Featuring Poland 
Each year the Department of Slavic Languages and Literatures' Alumni Club holds a home-
coming event to celebrate different Slavic cultures and communities. This year the Slavic 
Homecoming celebrates the people and culture of Poland.  On October 20, 2007, join past 
and present students and faculty, bring your friends and family to the Polish Hall, and enjoy a 
traditional Polish biesiada – an evening of Polish cuisine and  
entertainment.  After welcome by Professor James Augerot and remarks by alumna Ms. 
Sheila Mayer Charles, Mr. Tom Podl will present Colors of Identity.  Mr. Podl is the UW Pol-
ish Studies Endowment Committee Co-Chair and a renowned Polish art collector, whose col-
lection was shown in Seattle, exhibited in major museums in Poland, and lately at the Smart 
Museum in Chicago.  The official part of the evening will end with a performance by Vivat 
Musica! Choir featuring Polish songs. We hope you will not miss what promises to be a fun 
and entertaining evening. 
Date: Saturday, October 20, 2007, 7:00-11:00PM    
Location: Polish Home  
Cost: (includes light buffet and drinks)  $12 UWAA Members ($14 at the door) -$15 Non-
members ($17 at the door)-$7 Students -10 Seniors (age 60 and older) 
FREE: Children age 7 and under   
RSVP by: October 17th, 2007  
Registration: Call UW Alumni Association 206-543-0540 or 1-800-AUW-ALUM    
Website: www.UWalum.com and follow the link.  K.U. 
———————————————————————————————————————————-- 
Dear Students,  
Do you need Service Hours as a part of your school requirements? The Polish  Home Asso-
ciation may be able to help you out. We have opportunities for dishwashers, spring cleaning 
help, gardeners, and more. If you need service hours, please contact: Basia McNair (206) 526 
8765. I will take your name and phone number. When tasks are available at the Polish Home, 
I will contact you. Thank you for your help,  Basia McNair 

Grupa Dziecięco-Młodzieżowa  
„Młodzi Polanie”: 

 
Próby zespołu Młodzi Polanie jak zwykle w piątki o godź. 
19:15. Ćwiczymy polskie tańce ludowe i pracujemy nad 
bajką „Jaś i Małgosia”.  Prosimy rodziców o punktualne 
przywożenie dzieci, by nie przedłużać wymaganego czasu 
prób.  Dziękuję Pani Mirze Byrskiej za koordynację z 
rodzicami poczęstunku dla dzieci.  
Kontakt telefoniczny:  
Barbara Strutynski 425-746-3037     
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 POLISH STUDIES SCHOLARSHIP 
 It is with great excitement that the University of Washington Department of Slavic 
Languages and Literatures is announcing the launch of the annual  
UW Polish Studies Scholarship for UW students interested in studying in Poland between 
June 2008 and May 2009. Scholarships are offered by the UW Polish Studies Endowment 
Committee and were made possible through the generosity of supporters and friends of the 
UW Polish Studies.  Priority will be given to students traveling to Poland to study the Polish 
language, but support may be also provided to students who would like to pursue other as-
pects of Polish studies.   Awards of up to $1500 will be offered toward airfare, lodging and/
or tuition for students enrolled in an accredited program in Poland. 
To apply submit the following required materials: 
•  a 2-page essay, in which you explain your intended academic plans and how these funds 

will assist you ( double-spaced, 12 font (Courier, Arial or Times New Roman), with 1-
inch margins on all sides; 

• a budget outlining your expenses;  one faculty letter of support; an unofficial copy of 
your transcript. 

Applications are due March 2, 2008.   A decision will be made by April 6, 2008. 
Please send application materials to: 
Shosh Westen 
Slavic Department, Box 353580 
University of Washington 
Seattle, WA 98195-3580      

############################################################################     
University of Washington Polish Studies Endowment Committee 

Distinguished Polish Speakers’ Series  
invites you to a lecture   

Post-Communist Transformation in Central Europe 
By  

Prof. Leszek Balcerowicz 
Poland's former Deputy Prime Minister, Minister of Finance, President of the Polish Na-

tional Bank, and presently professor at Warsaw School of Economics 
Thursday, November 1st, 2007 at 7:30 PM 

UW Campus   Kane Hall   Room 120 
Lecture is free and open to the public 



 
Page 13 

 Ryszard Kott 

Polish Home Expansion Project Progress Report  
The Project 
Our goal is to construct an extension to the Polish Home building that will improve function-
ality of the building by adding space for new rooms and an elevator and expand the parking 
lot. This is the Phase #1 of the Master Plan. More info about the Master Plan and the project 
can be found in a brochure available at the Polish Home and on the internet at 
www.PolishHomeFoundation.org.  
The fundraiser so far 
To date, we have received pledges from over 145 families, organizations and individuals, 
pledging about $324,000 to the Expansion Project, including about $75,000 in professional 
service pledges. So far, the Foundation has received over $177,000 in cash for the project 
from donations, event income and interest income. The current cash balance is over 
$133,000. 
Project progress during the summer of 2007 
The Polish Home Assn signed a contract with Shinstine Assoc as the general contractor for 
the project in June. The first task for the Shinstine contractors was to prepare electrical, 
plumbing and mechanical plans for the construction. These plans are expected to be done in 
September, 2007. This will close the planning stage and make it possible to do complete cost 
estimates and move to the next stage of the project. 
In August, the parking lot expansion has been finished; that covered the remaining work 
items that were waiting for warmer weather since last fall: repairing the surface of the park-
ing, putting a black coat on the surface, striping and adding concrete stoppers. The work has 
been done by the Shaw Bell contractors at a cost of $8,744. 
Plans for the fall of 2007 
The most important task for the fall is to obtain the complete cost estimates for the project. 
This should be done by the end of September. Based on the estimates and on funding projec-
tions, the decision will be made regarding the scope and scheduling of the construction. At 
present, we hope to do the construction during summer of 2008. 
Once the cost estimates are known and construction plans are finalized, the PHF Fundraising 
Committee will start vigorous fundraising efforts, with the goal of securing enough funding 
for the construction to start in summer 2008. This will include approaching individuals and 

organizations, filing for grants etc. Please spread the word about 
the project and the need to support our efforts! 
Open meetings, volunteers needed 
There will be two open meetings in the fall, on October 10 and  
November 14, 2007, both at 7:30 pm at the Polish Home in Seat-
tle. The PHF Fundraising Committee and the PHA Building 
Commission  always look for volunteers who would like to help 
with the fundraising or construction. Any help with this great 
project is appreciated!   
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  Polskie  Domy w Waszyngtonie  
 

Po niemal dziesięcioletniej przerwie, znowu jestem na Capitol Hill w Seattle.  Wokół Domu Polskiego zau-
ważam korzystne zmiany.  Teren uporządkowany, schludnie prowadzony parking.  Do środka nie wstępujemy, bo 
zamknięte z powodu przerwy wakacyjnej, ale na awaryjnych schodach i balkoniku pelno nieproszonych gości.  
Ziomek udziela im grzecznej ale stanowczej reprymendy.  Przyjmują to ze zrozumieniem i oddalają się nie-
spiesznie ze swoimi ruchomościami,  zostawiając część wyposażenia jak koce, kołdry, materace. 

A gdzie się podziewają moi dawni znajomi i przyjaciele?  Jeśli nie w Domu Polskim to gdzie ja spotkam 
Pasielków, Kasprowiczów, Sawickich?  Wszyscy wyjechali!  Jedni na weekend, drudzy na stałe.  Dokąd?  Do East-
ern Washington!  Jedźmy tam ich odwiedzić! 

Szczęśliwi bardziej niż kiedykolwiek, teraz już dziadkowie, Mira i Ziomek, łatwo dają się namówic na wy-
cieczkę.  Po kilku godzinach jazdy docieramy do przygraniczniej z Kanadą miejscowości Oroville. 

Dom Lidii i Witka odnajdujemy bez trudu po wyjątkowo jak na tą miejscowość estetycznym obejściu i po 
zapachu świeżo wędzonych pstrągów.  Gospodarz złowił je dzień wcześniej w Kolumbi na terenie indiańskiego 
rezerwatu.  Jako wędkarz, nie przepuszczę okazji aby powędkować w tak egzotycznym miejscu.  Następnego dnia 
już o ósmej rano jesteśmy nad rzeką.  Swoim zwyczajem, jak zawsze, zagaduję pierwszego napotkanego wędkarza, 
na co tu się łowi i jak.  Mój rozmówca wygląda na Indianina, więc coś tam jeszcze cytuję z Karola Maya.  Wędkarz 
słysząc jak się zmagam z obcym językiem i jeszcze bardziej z obcym akcentem, pyta, czy jestem Rosjaninem.  
Zapewniam stanowczo, że nie!  Jestem Polakiem z Krakowa a rodzinę mam w Seattle.  Jeszcze kilka zdań wyjaś-
nienia i domniemany członek plemienia Colville okazuje się być naszym rodakiem.  To Ed Karolak, niegdyś 
bardzo popularna postać wśród tutejszej Polonii.  Bardzo dobrze zna moich braci.  Kiedy powiedziałem mu że 
wędkarz w czerwonym to Ziomek, zakrzyknał w jego stronę:  “witaj Ziomek, ty stara bacówka”!  Na takie powita-
nie zareagowala żywiołowo conajmniej połowa z kilkunastu łowiących tu wędkarzy.  A myśmy myśleli. 

Oroville słynie nie tylko z rybnych łowisk i znakomitych terenów myśliwskich ale przede wszystkim z sa-
downictwa.  Najlepsze śliwki, jabłka  i winogrona znaleźliśmy u Tadka Kasprowicza.  Ale tym razem to on wy-
jechał na Labor Day do Seattle.  Respektując tutejsze zwyczaje  i tak wracamy do samochodu obładowani fruktami 
ponad wszelką miarę.  W zamian zostawiam na werandzie część przywiezionych z Polski przypraw Visana. 

A dokąd zawędrowali Sawiccy?  Gdzie jest teraz ich polski dom?  W drodze powrotnej do Seattle jeszcze 
raz mkniemy przez indiański rezerwat, w ostatniej chwili kątem oka zauważyłem Wielką Stopę (Bigfoot).  
Zwiedzamy tamę Grand Coulee, podziwiamy Suche Wodospady, objeżdżamy wokól Mydlane Jezioro  i już 
wpadamy w serdeczne objęcia Ani i Bogdana.  Mamy szczęście  że są w domu na krótkiej przerwie między ko-
lejnymi żeglarskimi wojażami.  Mieszkają w niezwykle urokliwej scenerii skalistej pustyni i słynnego z lecznic-
zych i pielęgnacyjnych właściwości jeziora Soap Lake.  Skoro woda tak dobroczynnie działa na gospodarzy to i my 
z wielką nadzieją, prosto z ogrodu po kamiennej scieżce i zielonym dywanie schodzimy do wody!  Co do cu-
downych, przyszłych efektów mineralnych kąpieli, to, jak pożyjemy, to zobaczycie.  

Na dalszą drogę do ojczyzny, Ania wyposaża mnie w słoik z czarnym regenerującym błotem i butelkę 
magicznej wody.  Od Bogdana dostałem wiązkę rosnącej tylko na wysokiej pustyni krzewiny Sage (rodzaj szałwii).  
Prezenty od Ani przekażę żonie, bo choć prześliczna wiolonczelistka ma się ciągle dobrze to zawsze przyda się coś 
takiego na wszelki wypadek. 

Sage użyję do nowej przyprawy “Kraków”.  Jej amerykański składnik będzie sie nazywał, “ Szałwia 
Sawickiego” a gościnny polski dom nad uzdrawiającym alkalicznym jeziorem od tej pory niech się zwie – 
“Bogdanka”! 

 
 

Michał Pawluśkiewicz  
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Dear Member,  we will soon be starting a new year and it is time to start thinking about 
renewing your Polish Home Association membership. Thank you for being a member and 
supporting the Polish Home Association. We have been recognized by the Polish American 
Historical Association with their 2004 Civic Achievement Award which is given to individu-
als or groups that advance their goals of promoting research about and awareness of the Pol-
ish experience in the Americas. We achieved this recognition because of our members’ par-
ticipation and support.  The membership renewal deadline is March 31st. If you have not 
paid your membership dues for the past two years and you elect not to renew this year, your 
name will be dropped from our membership roster. Your renewed membership, in either 
case, will allow you to continue to enjoy event discounts and voting rights to name a few of 
the many benefits.  Please renew your membership. See the table below and mail your check 
today. You may also pay in-person to our treasurer, Paul Griffin, on any Friday at the gate 
table, in the library, or at a Polish Home event, like the Bazaar that is approaching fast.  
Thank you, Basia McNair, corresponding secretary. 
 
 Polish Home Association, 

2006 renewal membership dues  
Single $40.00  
Family $60.00  
Lifetime $600.00  
Single-Retired $20.00  
Family-retired $30.00  
 
Make checks payable to: Polish Home Association  
and note on the check membership. 
 
Mail to:  
Polish Home Association  
1714 18th Ave  
Seattle, WA 98122  

Salon Poezji w Seattle zaprasza na wieczór 
poświęcony  twórczości Stanisława Wyspiańskiego 
zatytułowany   "Zaproście tu na Wesele….",  
 na którym czytane będą fragmenty największego 
dzieła artysty, dramatu  "Wesele". 
  
Dom Polski , Seattle 
Niedziela, 18 listopada 2007, godzina 6:30 wieczorem 
Wstęp wolny. 
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Poniedziałki—Szkoła Polska  18:00-20:30 
Wtorki—Vivat Musica—19:00-21:00 
Czwartki—Szkoła Tańca, 19:30-21:30   
Piątki —D.P. czynny od 19:00-23:00, kuchnia, bar  
Soboty—Szkoła Polska 9:00-11:30  
Niedziele—Kuchnia otwarta w godz. 13:00—16:00 
 
Zebrania: 
Czwartki—Zebranie National Alliance 
Pierwszy piątek —Koło Pań  
Drugi piątek —Miasta Siostrzane Seattle-Gdynia 
Trzeci piątek —Towarzystwo Domu Polskiego 
Biblioteka czynna w piątki w godz. otwarcia D.P. 
Dziecięcy zespół Młodzi Polanie—próby w piątki 
19:15—21:30. Info: B. Strutyńska 425-746-3037 
Harcerze/Zuchy/Skrzaty— Spotkania w wybrane 
soboty/niedziele Info: A. Bieniek, 425-290-3628  
 
Październik 
6—Kabaret ‘To I Owo’ 19:00 
10—Zebranie Rozbudowa DP 19:30 
 
Listopad 
3-4 Bazar Jesienny 12:00-19:00 
11– Akademia Święto Niepodległości 14:30   
14—Zebranie/Rozbudowa DP 19:30 
17—Wystep Teatru Studenckiego Universytetu 
Warszawskiego—19:30 
18– Salon Poezji 18:30  
 
Grudzień  
2– Święty Mikołaj dla Dzieci,  14:30  
14- Tradycje Świąt Bozego Narodzenia 20:00  
 
Dom Polski:  www.polishhome.org  
Fundacja Polska:  
www.PolishHomeFoundation.org.  
Miasta Siostrzane:  www.seattlegdynia.org  
Kościół Św. Małgorzaty: tel. 206-282-1804 
Kościół Św. Piotra i Pawła: tel. 253-272-5232 
 

Mondays—Polish School  6:00—8:30 pm. 
Tuesdas —Vivat Musica—7:00-9:00 pm 
Thursdays—Dance Class for adults, 7:30-9:30 pm. 
Fridays—PHA open 7:00—11:00 pm dinner, bar 
Saturday—Polish School 9:00-11:30  
Sundays: B.P. Kitchen open  1:00—4:00 pm. 
   
Meetings: 
Thursday—Polish National Alliance 
First Friday of the month.—Ladies Auxiliary 
Second Friday.—Seattle-Gdynia Sister City 
Third Friday.—PHA officers and Board of Trustees 
Library: Fridays during PHA operating hours. 
Children’s Group, Young Polanie: practice Fri-
day 7:15—9:30pm  
Scouts:  Selected Saturdays / Sundays.  
Info: A. Bieniek 425-290-3628 
 
October  
6—Cabaret ‘To I Owo’ 7:00pm 
10—Expansion Project Meeting 7:30pm 
 
November  
3-4 Fall Bazaar 12:00-7:00pm 
11– Independence Day  2:30pm  
14—PHF Expansion Project Meeting  7:30pm 
17– Student Theatre from University of Warsaw 
7:30pm 
18—Salon of Poetry 6:30pm  
 
December 
2—St. Nicholas for Kids, 2:30pm  
14—Christmas Traditions, 8pm   
 
Polish Home Association:  www.polishhome.org 
Polish H. Foundation: 
www.polishhomefoundation.org 
Seattle Gdynia Sister City: www.seattlegdynia.org 
St. Margaret’s Church           Ph: 206-282-1804 
St. Peter and Paul’s Church   Ph: 253-272-5232 

KALENDARZ DOMU POLSKIEGO / PHA CALENDAR 
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POLYWAYS 
TRAVEL SERVICE LLC. 

266 N.E. 45th Street 
Seattle, WA 98105 
 

RZETELNA I UPRZEJMA OBSŁUGA 
 

Godziny Otwarcia 
 
Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 
 

9:00 do 17:30 
Środa: 

9:00 do 19:00 
 
• REJSY / BILETY / HOTELE 
• PRZESYŁKA PIENIĘDZY 
• TŁUMACZENIA 
 
 

Tel.  206-634-2995            Fax 206-634-2997 
 

E-mail: polyways@hotmail.com 
Exp. 12/06 Exp. 12-06 

Restauracja P.B.Kitchen 
przy Domu Polskim w Seattle 

zaprasza  
na smaczne obiady 

 w każdą niedzielę od października 
do maja 

w godzinach 13:00 - 16:00. 
Smacznego! 

MIRA PAWLUSKIEWICZ—REALTOR 
Residential and Commercial  Real Estate 

 
(206) 954-1103 

Please call for all your Real estate needs 
  

www.mira4realestate.com 
EXECUTIVE REAL ESTATE 

            E-mail: mira4re@hotmail.com 
 

Serving Polish Community since 1992 
Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie nieruchomości od 1992 

Pe Ell’s Polish Pioneers 
 

Read about Polish immigrants to 
Pe Ell, WA over 100 years ago– 

their hardship and their joys as they 
made their way in America.  Hard 

cover $20 postpaid 
 

Leo E Kowalski 
1700 Miracosta St 

San Pedro CA 90732 
Email: konnica@ca.rr.com 

Volume 2 now in preparation.  
 Asking descendants of  

the early Pe Ell Poles to contact 
me.  



 
Page 18 

  

 
            Craig R. Aird 
                       Attorney at Law 
  
                  601 Union Str. Suite 2600 
                        Seattle, WA 98101 
      Tel  206-654-2431      Fax  206-340-2563 
                         craig@lasher.com 
 
LASHER HOLZAPFEL SPERRY & EBBERSON, PLLC 
  ESTATE PLANNING     Wills, Trusts, Probate 
  BUSINESS LAW            TAX 
  Business Formation – Corporations and LLC’s 
  Tax Returns for Individuals and Businesses 

 

Masz Pytanie?  Ja mam odpowiedź. 

Marek Sternik 
Realtor 
 
Phone: 425-442-8486 
Office: 425-602-4188 
E-Mail: marksternik@CBBain.com 

As a Polish American I speak both Polish and 
English.  I understand the area, I understand the 
market, and most importantly, I understand you!  

 
James A. Feldman  Brandon M. Feldman 
David W. Lee  Katarzyna M. Chrostowska 
 
PRAWO KRYMINALNE (Criminal Law) 

 SPRAWY KARNE  
 JAZDA W STANIE NIETRZEZWYM (DUI/DWI) 
 JAZDA BEZ PRAWA JAZDY(DWLS) 

POWAZNE USZKODZENIE CIALA (Personal Injury) 
“Placisz tylko kiedy sprawa zakonczona” 

 WYPADKI SAMOCHODOWE (auto accidents) 
 ROWERZYSCI (bicycles) 
 MOTOCYKLISCI (motorcycles) 
 PSIE UGRYZIENIA(dog bites) 

PRAWO RODZINNE (Family Law) 
 ROZWODY (divorces) 
 LEGALNA SEPARACJA (legal separations) 
 ALIMENTY (alimony) 
 OJCOSTWO (paternity) 
 PRZYZNANIE OPIEKI (custody & parenting plan) IMIGRACJA (Immigration) 

 OBYWATELSTWO (citizenship) 
   SPONSOROWANIE PRZEZ  RODZINE/ PRACODAWCE (sponsorship thru 

family or employer) 
    ZIELONE KARTY (green cards) 

 
**BEZPLATNE KONSULTACJE PO 

POLSKU**KATARZYNA M. CHROSTOWSKA 
Email: kchrostowska@gmail.com 

South Office:     North Office: 
604 W. Meeker St, Ste. #206  19303 44th Ave. W. 
Kent, WA 98032    Lynnwood, WA 98036 
Tel: (253) 859-2488   Tel: (425) 771-3600 
Fax: (253) 859-2295   Fax: (425) 775-8016  
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President *  Prezes 
Elżbieta Filipczuk   425-338-3408 

 
Vice-President *  Starszy Vice-Prezes 
Włodzimierz Łukaszuk 425 836-3904 

 
VP-Administration * Vice Prezes -Administracja 

Andy Okinczyc 206-871-4706 
 

Treasurer * Skarbnik 
Paul Griffin 206-937-6288    

 
VP-Social Events * Vice Prezes -Zabawy 

Anna Bieniek 425-290-3628 
 

VP-Cultural Events * Vice Prezes – Imprezy Kuturalne 
Barbara Strutynski  425 746-3037 

 
VP-Renovation * Vice Prezes-Odbudowy 

Grazyna Krewin 253-631-4974 
 

VP-Planning * Vice Prezes-Planowania 
Zbigniew Pietrzyk 206-762-6553 

 
Correspondence Secretary * Sekr. Korespondencyjny 

Barbara McNair  
 

Recording Secretary * Sekretarz Protokółowy 
Hanna Karczewska 425-747-4249 

Board of Trustees * Rada Opiekunów 
 P. Pawluskiewicz (Chairman/Przewodniczacy)  

L. Błońska,  A.Cieslak, C.Forte, J.Gołubiec,  
R. Gołubiec,  R. Kott, P. Krupa, W.Pasielko,  

  G. Plichta, K. Poraj-Kuczewski, Z. Przydzielski,  
R. Rogalski, Z.Slusarski, M. Strutyński   

 
Associated organizations / Org. Stowarzyszone 

Ladies’ Auxiliary *  Koło Pań 
Mira Byrski 425-452-1053 

 
Polish Home Choir * Chór Domu Polskiego 

Barbara Niesułowska 253 630-0261 
 

Veterans of WWII * Koło Kombatantów 
Jerzy Friedrich  206-525-8437 

 
Library * Biblioteka 

Iwona Biernacki 425-836-3276 
 

Polish School * Szkoła Polska 
Krystyna Świetlicka 206- 720-0682 

 
Scouts * Harcerstwo 

Marta Gołubiec  206-935-7535 
Ania Bieniek  425-290-3628 

Manager * Gospodarz 
Andrzej Faliński  206-322-3020 

Obie sale Domu Polskiego są dostępne do wynajęcia dla członków D.P. po 
cenie zniżkowej (50%), raz do roku. Regularna cena wynajęcia sal wynosi 
$1500 za salę górną i $1000 za dolną. Wynajęcie kuchni, aparatury nagłaś-
niającej,  fortepianu na górnej sali $150 za wieczór. Rezerwacje przyjmuje 
Gospodarz D.P., pan Andrzej Faliński , tel 206-322-3020. 
Members of the PHA may rent either of the halls once a year for a 50% 
discount. Regular rental price is $1500 for the upper hall and $1000 for the 
lower hall. Usage of  kitchen, sound equipment,  or baby grand piano is 
$150 per night. Reservations should be made with the manager, Mr. 
Andrzej Faliński Ph: 206-322-3020. 

Polish Home Association Management 
Zarząd Towarzystwa Domu Polskiego 

Zasady Publikacji 
 

Kwartalnik NASZ DOM jest publikacją Zarządu Domu Polskiego. Kolejne 
numery kwartalnika ukazują się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Celem 
kwartalnika jest informowanie członków D.P. o tym co się dzieje w Domu Pol-
skim, o wydarzeniach kulturalnych, o działaniach zarówno naszej organizacji jak 
i działaniach organizacji stowarzyszonych.  Listy do Redakcji nie powinny być 
dłuższe niż 250 słów oraz muszą być nadesłane w terminie wystarczającym do 
przygotowania odpowiedzi na druk w tym samym numerze, jeśli takowa będzie 
wskazana. Ze względu na ograniczoną objętość kwartalnika Redakcja zastrzega 
sobie prawo do dokonywania poprawek, skracania, a także niepublikowania nade-
słanych materialów.  
 
Listy i materiały do druku prosimy kierować elektronicznie do: 
 

naszdom@comcast.net  
 

lub drogą pocztową do: Polish Home Association 
1714—18th Ave. 

Seattle, WA 98122 
Attn. NASZ DOM     

do 5 dnia miesiąca, w którym ukazuje się publikacja NASZ DOM.  
 
Redaguje - Teresa Davis, ogłoszenia - Krystyna Untersteiner, oprawa 
graficzna Anna Hoffellner,  

 
 

Disclaimer 
 

The quarterly NASZ DOM is a publication of Polish Home Association. It is 
published every March, June, September, and December. Its goal is to inform our 
members about the cultural events of our community, the activities of our organi-
zation as well as the activities of other affiliated groups. Letters to the Editor 
should not contain more than 250 words and should be submitted early enough to 
prepare an answer, if one is required, for publishing  in the same issue. All sub-
mitted materials are subjects to editing. Due to a limited space of the publication 
we also reserve the right not to publish all letters received. 
 
Please send letters and materials electronically to:  

naszdom@comcast.net 
 
or by mail to:               Polish Home Association 

1714—18th Ave. 
Seattle, WA 98122 

                                           Attn. NASZ DOM   
The deadline for submission of all materials is the 5th day of the 
month of publication of the newsletter. 
Editor - Teresa Davis, advertisement—Krystyna Untersteiner , graphic 
design—Anna Hoffellner. 
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_________________________________________________ 

Imię i Nazwisko      (Name) 
  
 _________________________________________________ 
Nr domu, Ulica        (Street)  
  
__________________________________________________ 
Miasto Stan Kod  (City - State -Zip) Tel/Ph_____________________ 
 
Zaznacz członkostwo  /  Membership Category —check one 
 
Członkostwo jest prezentem od:             (This is a gift membership 

from):________________________________________________________________ 

I'd like to make one time contribution in the amount of: $____________________ 
Składam jednorazowy datek na sumę: $_________________________________ 

Zostań Członkiem Domu Polskiego 
Join the Polish Home Association 

 Wpisowe (One time membership fee) $25.00 

 Indywidualne (Single) $40.00 

 Rodzinne (Family) $60.00 

 Dożywotnie (Lifetime) $600.00 

 Indywidualne-Emeryt (Single-Retired)  $20.00 

 Rodzinne-Emeryt (Family-Retired) 
Studenci (Students for up to 25 years of age 
with current student ID cards) 

$30.00 
 

$20.00 

 Tylko Kwartalnik (Newsletter Only)  $10.00 

REKLAMY - ADVERTISEMENTS 

W sprawach ogłoszeń prosimy o kontaktowanie się z: 
To advertise in this newsletter please contact: 

Krystyna Untersteiner *  206-526-2981 

 One Time 
* member 

Four Times 
 * member 

Business Card 
Size 

$15.00 * 
$22.50 

$45.00 * 
$67.50 

Quarter Page $25.00 * 
$37.50 

$80.00 * 
$120.00 

Half Page $50.00 * 
$75.00 

$150.00 * 
$225.00 

Full Page $100.00 * 
$150.00 

$300.00 * 
$450.00 

PHA Website $6.50 monthly for 
members 

$10.00 monthly 
for non-members 

Publikacja Domu Polskiego 
Polish Home Association Publication 

Listy i materiały do druku prosimy kierować do: 
Please send letters and materials to: 

NASZDOM@comcast.net 
Lub/or:     Polish Home Association 
1714—18th Ave. Seattle, WA 98122  

 *  Attn: NASZ DOM       


