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WIOSNA 2007    —   Spring 2007 

Zdrowych i Wesołych Zdrowych i Wesołych 
Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych  

życzy życzy   
Redakcja Naszego Domu!Redakcja Naszego Domu!  
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Szanowni Państwo, 
Czuję się zaszczycona ponownym wyborem na stanowisko 
Prezesa Towarzystwa Domu Polskiego. Pragnę podziękować 
wszystkim za zaufanie i poparcie.   
 
Składam serdeczne podziękowanie odchodzącym z Zarzadu: 
V-ce Prezes d/s Odbudowy p.Pawłowi Krupa, V-ce Prezes d/s 
Kultury p. Iwonie Przydzielskiej, V-ce Prezes d/s Zabaw p. 
Lucynie Błońskiej za ich cudowną współpracę i oddanie dla 
Domu Polskiego.  Dziekuję serdecznie p. Elizabeth Wilson za 
prowadzenie przez wiele lat kwartalnika “Nasz Dom”. 
 
Pragnę powitać w Zarządzie: V-ce Prezesa d/s Konserwacji 
p.Grażynę Krewin, V-ce Prezesa d/s Kultury p. Barbarę 
Strutyńską, V-ce Prezesa d/s Zabaw p. Annę Bieniek, V-ce 
Prezesa d/s Planowania Finansowego p. Zbyszka Pietrzyka.  
Witam nowego redaktora naszej gazetki p.Teresę Davis. 
 
Będziemy kontynuować naszą działalność inspirowaną 
uwagami Państwa. Jesteśmy otwarci na sugestie i rady.  
W krótkich słowach chciałabym przedstawić Państwu zarys 
programu naszej działalności na ten rok: 

1.Remont Baru Dolnego 
2.Przedłużenie podestu schodów ewakuacyjnych 
3.Naprawa dachu 
4.Zabezpieczenie fundamentów 
5.Wykończenie parkingu. 

 
Zapraszam Państwa do częstych wizyt i czynnego udziału w 
życiu Domu Polskiego. 
 
Z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy życzymy Państwu 
wszystkiego dobrego, rodzinnego ciepła, radości i spełnienia 
wszelkich nadziei i marzeń. 
 
Łączę pozdrowienia, 
Elzbieta Filipczuk – Prezes DP 
 
 
 

Dear Members,  
I feel truly honored by my re-election to the position of the 
President of the Polish Home Association. I would like to 
thank everyone for their trust and support.  
 
Many thanks are in order for the outgoing Vice President for 
Renovation Pawel Krupa, Vice President for Cultural Events, 
Iwona Przydzielski, Vice President for Entertainment Lucyna 
Blonska for their wonderful service and dedication to the Pol-
ish Home.   Also I want to thank Elizabeth Wilson for her role 
as an editor of the quarterly Nasz Dom for the several years. 
 
I would also like to take this opportunity to welcome our new 
board members: Vice President for Renovation, Grazyna 
Krewin; Vice President for Cultural Affairs, Barbara Strutyn-
ski; Vice President for Entertainment, Anna Bieniek, Vice 
President of Financial Planning, Zbigniew Pietrzyk, and Editor 
of the quarterly, Teresa Davis.  
Together , with the new board members we will continue the 
momentum with our work, and we welcome your on going 
input and suggestions.    Briefly, I’d like to inform you of our 
plans for the coming year: 
1.Bar repair  and improvements 
2.Extension of emergency exit platform upstairs 
3.Roof repair 
4.Building foundation repair 
5.Finishing of the parking expansion project . 
 
 
As always, I would like to invite all of you to come to the Pol-
ish Home and participate in many activities that we offer.  
 
With Easter approaching, we wish you all the best, family 
love, happiness and fulfillment of all your dreams. 
 
Best Regards, 
Elzbieta Filipczuk – President 

Szanowni Paṅstwo, 
Chcemy założyć stałą rubrykę w kwartalniku Nasz Dom oraz na naszej stronie internetowej www.polishhome.org pod 
tytułem:  " Popierajmy naszych fachowcȯw".  Wszystkich, ktȯrzy chcą być umieszczeni na tej liście uprzejmie prosimy o 
zgłoszenie i podanie nazwy firmy, zakresu usług oraz numeru kontaktowego na adres: naszdom@comcast.net 
 
Wiemy że w naszym środowisku mamy wspaniałych Architektów, Lekarzy, Agentȯw  Nieruchomości, Kontraktorów, itd. 
i warto umieścić taką rubrykę aby poszerzyć kontakty i wzajemnie popierać nasze polonijne środowisko.   
 
Dear All,  
We would like to create a section in the quarterly, Nasz Dom and on our website www.polishhome.org under a section 
called “Support our Professionals".   If you would like your business to be listed, please send us your details with the 
name of your company, area of service and contact details to naszdom@comcast.net 
 
Knowing that there many successful Architects, Doctors, Real Estate professionals, contractors and others, it should be 
beneficial to maintain such a directory of businesses in support of our own community.   

      List od Prezesa      List od Prezesa      Letter From the President  Letter From the President  
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Znajomość języka umożliwia czytanie, pisanie, mówienie, 
porozumiewanie się,  wyrażanie swoich uczuć itd.  Jednak 
obok tych elementarnych funkcji język ma jeszcze inne, 
głębsze zadania i w wyjątkowych sytuacjach wyśmienicie je 
spełnia, a spełnia je, bo jest zasadniczym składnikiem kultury 
narodu. 
 
 Przez kulturę rozumiemy wszystkie dobra materialne i 
duchowe stworzone przez społeczność ludzką. Dzisiaj świat 
cywilizowany w dziedzinie kultury materialnej jest dość 
jednolity.Takie same domy buduje się w Europie, Afryce, Azji i 
obu Amerykach;  podobnymi jeździ się samochodami; 
podobnych używa się telewizorów. Jednak w każdym 
społeczeństwie mówi się innym językiem.  
 
Tak więc język jest główną cechą różnicującą narody.   
Odrębność narodową odczuwamy wyrażnie wtedy, gdy się 
znajdziemy w językowo obcym otoczeniu. Wtedy dopiero 
zaczynamy rozumieć czym jest dla nas język ojczysty . To 
uczucie wyraził Henryk Sienkiewicz w noweli “ Latarnik”. W 
utworze tym, opisał losy emigranta, który utracił tożsamość 
narodową i dzięki kontaktowi z mową ojczystą, po czterdziestu 
latach, znowu poczuł się Polakiem, zakorzenionym w Polsce i 
polskości. 
 
“ Skawiński był latarnikiem w Aspinwall, małej miejscowości 
położonej nad Kanałem Panamskim. Łódź dowoziła mu wodę i 
zapasy żywności. 
Pewnego dnia znalazł coś więcej oprócz zwykłego ładunku. 
Była to polska książka Polskie książki w Aspinwall, na jego 
wieży, wśród jego samotności, była to nadzwyczajność, jakieś 
tchnienie dawnych czasów, cud jakiś.  Spojrzał: były to wiersze. 
Imię autora nie było mu obce; wiedział, że należy  do wielkiego 
poety. Ale od czasu wyjazdu do Ameryki, prawie nie  spotykał 
Polaków, a nigdy książek polskich.  Z tym większą 
skwapliwośćią i z tym żywiej bijącym sercem przewrócił kartkę 
tytułową…Zegary aspinwalskie wybiły piątą po południu. 
Jasnego nieba nie zaciemniała żadna chmurka, kilka mew tylko 
pławiło się w błękitach. Ocean był spokojny.  Nagle wśród tego 
spokoju natury rozległ się drżący głos starego, który czytał 
głośno, by się samemu lepiej rozumieć: 
 
“ Litwo Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie!  
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,  
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie…” 
       
     Skawińskiemu zabrakło głosu. Litery zaczęły mu skakać do 
oczu; w piersi coś urwało się i szło na kształt fali od serca wyżej 
i wyżej, tłumiąc głos,  ściskając za gardło… Opanował się 
jednak i czytał dalej:  
 
“ Panno święta, co  jasnej bronisz Częstochowy 
 I w Ostrej świecisz Bramie! “ 
 
  Stary ryknął i rzucił się na ziemię; jego mleczne włosy 
zmieszały się z nadmorskim  piaskiem. Oto czterdzieści lat 
dobiegało, jak nie widział kraju, i Bóg wie ile, jak nie słyszał 
mowy rodzinnej, a tu tymczasem ta mowa przyszła sama do 
niego- przepłynęła ocean i znalazła go, samotnika, na drugiej 
półkuli, taka kochana, taka droga, taka  śliczna!  Słońce już 

przeszło nad ogrodami i nad dziewiczym lasem Panamy i 
staczało się z wolna za międzymorza, ku drugiemu oceanowi. 
Ale Atlantyk był jeszcze pełen blasku, w powietrzu widno 
zupełnie, więc czytał dalej: 
    
“ Tymczasem przenoś duszę moją utęsknioną 
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych…” 
   
    Zmierzch dopiero zatarł litery na białej kartce. Starzec 
przymknął oczy. I wówczas ta, co broni Częstochowy  zabrała 
jego duszę i przeniosła “ do tych pól malowanych zbożem 
rozmaitym.” Znalazł się w swojej rodzinnej wsi. Widzi pola, łąki, 
młyn, dwa stawy brzmiące chórami żab, starą karczmę. Słyszy 
głosy skrzypiec, śpiewy i głośne, tupanie ułańskich podkówek. 
Nastaje ranek, koguty pieją na zapłotkach i żurawie krzyczą 
gdzieś wysoko. Z mroku wyłaniaja się lasy, pola, chałupy , 
skrzypią studnie. 
 O, jaka ta ziemia piękna! “  
      Skawiński zasłuchał się w to piękno, w swoje odczucia z 
nim związane. Zapomniał  o Bożym świecie, o obowiązku 
zapalenia latarni. Statek rozbił się na skałach. Biedny 
tułacz znowu stracił pracę, ale nie załamał się, bo odzyskawszy 
poczucie świadomości  narodowej wzmocnił się wewnętrznie i 
znowu miał odwagę zacząć wszystko od początku  
gdziekolwiek indziej. 

 
Wyjątkową rolę języka w życiu człowieka dostrzegł nie tylko 
Henryk Sienkiewicz w“ Latarniku”; dostrzegli tę wyjątkowość i 
inni twórcy polskiej literatury.   Na przykład Leopold Staff 
doceniając ogrom zadań jakie język  spełnia w życiu 
człowieka z nabożeństwem, miłością i czcią mówi: 
  
         “ Bądź z serca pozdrowiona  
           Ojczysta święta mowo! 
           Niby łańcuchem złotym 
           Wiąże nas twoje słowo. 
   
           Tyś nam twierdzą, tarczą 
           Opieką i obroną. 
           Ojczysta, święta mowo 
           Bądź nam pozdrowiona!” 
 
 Natomiast Zygmunt Krasiński stwierdza: 
 
“ Świętością jest każdemu narodowi 
mowa mu właściwa. 
Kto język swój zatraca, biada temu, 
własny herb swój maże, odrzuca 
historii się zapiera, do ludzkości przestaje należeć. 
Bo ten tylko do ludzkości należy, kto jej służy. 
Tylko język czyni naród żywym członkiem 
ludzkości. 
Dopóty jest nieśmiertelny, niezwalczony. “ 
 
kontynuacja na następnej stronie....... 

Rola języka ojczystego w życiu człowieka i narodu  
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   (kontynuacja z poprzedniej strony)   
         “ Bądź z serca pozdrowiona  
           Ojczysta święta mowo! 
           Niby łańcuchem złotym 
           Wiąże nas twoje słowo. 
   
           Tyś nam twierdzą, tarczą 
           Opieką i obroną. 
           Ojczysta, święta mowo 
           Bądź nam pozdrowiona!” 
 
 Natomiast Zygmunt Krasiński 
stwierdza: 
 
  “ Świętością jest każdemu narodowi  mowa mu właściwa. 
    Kto język swój zatraca, biada temu,  własny herb swój maże, 
odrzuca, historii się zapiera, do ludzkości przestaje należeć. 
       Bo ten tylko do ludzkości należy, kto jej służy. 
       Tylko język czyni naród żywym członkiem 
       ludzkości.  Dopóty jest nieśmiertelny, niezwalczony. “ 
                                        
Refleksje na temat roli języka napisała Krystyna Świetlicka 
 
 
Szkoła Polska im. Juliusza Słowackiego w Seattle 
 
  W bieżącym roku szkolnym 2006/ 2007 został wprowadzony 
system pracy w grupach ,  w oparciu o stopień zaawansowania 
znajomości języka.   W efekcie mamy trzy grupy wśród 18 
dorosłych  i sześć grup wśród 32 dzieci.   Dzieci uczą się ze 
specjalnych książek sprowadzonych z Polski i z Chicago( m. 
in. z “ Ekoludków”, “ Smyków”, “ Żółwi”, “ Elementarza”, “ 
Gramatyki dla najmłodszych”,  Ilustrowanych słowników 
angielsko – polskich “). 
 
W oparciu o wprowadzone podręczniki uczymy rozumienia 
tekstu , pisania ze słuchu, osobliwości alfabetu polskiego, 
elementarnych zasad gramatyki i ortografii. Wprowa-  
dzamy też szereg nowych wyrazów . 
 Cały podstawowy program w zestawie “ Ekoludki”, “ 
Żółwie” , “ Słowniki”- zawiera 2000 nowych słów w 
obrazkach i szczególnie , specjalnie dobranym kontekście 
znaczeniowym.  
  
Zastosowaliśmy metodę nauczania zintegrowanego, to znaczy 
połączonego ze sobą systemu ćwiczeń w mówieniu, pisaniu i 
czytaniu w oparciu o wyżej wymienione podręczniki.      
Polega to na tym- między innymi- że do każdej litery 
wprowadzanej jest szereg obrazkow i wyrazów, które można 
zobaczyć, przeczytać , napisać, omówić i wymówić.  W ten 
sposób dzieci lepiej mogą zapamiętać litery, słowa i 
szczególnie osobliwości  polskiego alfabetu.  Uzupełnieniem 
ćwiczeń literackich są ćwiczenia gramatyczne, też obrazkowe. 
     
Tak więc dzieci pracując na lekcjach i w domu, wyrabiają 
sprawnośc i umiejętnośc językową w zakresie pisania, czytania  
i mówienia , a tym samym przygotowywują się do zdobycia 
certyfikatu znajomości języka  polskiego w zakresie 
standartowych wymagań dotyczących właśnie pisania, 

mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych 
i poprawności gramatycznej. 
      
Realizując główne założenia programowe dbamy także o 
kształtowanie tożsamości narodowej, wyrabiając poczucie 
patriotyzmu i przywiązania do tradycji. 
 
 W bieżącym roku szkolnym został przeprowadzony  konkurs 
szkolny (30 pażdziernika 2007r.) w związku ze Świętem 
Niepodległości. Wszystkie dzieci wzięły udział, recytowały 
wiersze o tematyce patriotycznej, a niektóre śpiewały piosenki  
żołnierskie.  Ponadto aż połowa dzieci wzięła udział w 
akademii, która odbyła się w Domu Polskim, 12 listopada 
2006 r. z okazji tegoż Święta Niepodległości.  
 
Tak więc dbamy o rocznice patriotyczne, ale też staramy się 
przybliżyć dzieciom polskie tradycje i zwyczaje narodowe 
związane na przykład  z Wigilią i Bożym Narodzeniem.  11 
grudnia 2007 r. odbyła się “ Wigilia szkolna” , w trakcie której 
każde dziecko recytowało jeden wiersz o tematyce  wigilijnej 
lub bożonarodzeniowej, a także każda grupa śpiewała jedną 
lub dwie kolędy. 
  
 Reasumując należy stwierdzić, że dzieci ucząc się na pamięć 
wierszy, piosenek, kolęd, utworów związanych z Polską i 
polską tradycją, nie tylko kształtują swoją osobowość,  ale też 
zdobywają umiejętności językowe, osłuchują się z brzmieniem 
polskich głosek, zapamiętują pisownię wielu wyrazów, 
zaczynają rozumieć znaczenie nowych słów. 
 
Ucząc i wychowując staramy się także troszczyć o rozrywkę, 
zabawę i odpoczynek.  Dnia 21 stycznia 2007 r. w Domu 
Polskim odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci naszej 
szkoły i innych zaproszonych polskich i amerykańskich dzieci, 
ich rodziców, znajomych, krewnych, sąsiadów. 
 
Dzieci mogły korzystać z różnych gier na górnej sali Domu 
Polskiego- takich jak na przykład: ping pong, golf, malowanie 
twarzy; mogły wziąć udział w konkursie plastycznym. Przy 
każdym stoisku czekały na nie nagrody: różne pluszaki, 
malowanki i słodycze.  Dzieci mogły też posłuchać muzyki 
dziecięcej i potańczyć.  Wszyscy – zarówno dzieci, jak i 
dorośli - mogli zjeść dobry obiad, deser, kupić los na loterię i 
wygrać dobre nagrody. 
 
 Wszystkie wyżej przedstawione wydarzenia miały miejsce w 
pierwszym półroczu roku szkolnego 2006/2007. Natomiast w 
drugim półroczu zaplanowaliśmy m. inn. że: 
- szkoła weźmie udział konkursie plastycznym ( temat: “ 

Legendy  polskie w obrazach “ ) ; 
- zoganizujemy konkurs szkolny na temat : “ Wielkich 

Polaków, polskich miast, zabytków, krajobrazów…”; 
- szkoła weźmie udział w akademii z okazji rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3-go Maja ; 
- pojedziemy na obóz  językowy; 
-      przygotujemy uroczyste zakończenie roku szkolnego.  
                                                                                            
Dyrektor Szkoły Krystyna Świetlicka 
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DOM   POLSKI  W TACOMA  SPRZEDANY 

 
W roku 1890 została założona Grupa 156 Związku 
Narodowego Polskiego, która zrzeszała emigrantów w celu 
ubezpieczenia członków, spotykania się na zabawach,  
obchodach świąt narodowych, zebraniach i innych imprezach. 
Grupa zdecydowała się zakupić w roku 1910  budynek szkolny 
na E. 30th St. w Tacoma.  Budynek  był dwupiętrowy z 
werendami na obu poziomach i został nazwany Polish Hall. 
 
W 1923r. członkowie zdecydowali wybudować kościół Św. 
Piotra i Pawła na Portland Ave. czyli w sąsiedztwie. Dzięki 
pracy i oddaniu Ks. Henryka Różyckiego i Ks. Richarda Cebuli 
parafia się doskonale rozwijała.  
 
W czasie WWII Dom Polski gościł wielu żołnierzy z Fort 
Lewis na zabawach i kolacjach, i nawet na noclegach u rodzin – 
jak to mile wspomina p. Jean Hicker z domu Sliwa. Jej cała 
rodzina pracowała dla dobra Polonii i Domu Polskiego. 
 
W latach sześdziesiątych Dom Polski został przebudowany na 
jedno-piętrowy budynek z salą taneczną, małą sceną dla 
orkiestry, kuchnią i salą konferencyjną. Doroczne tzw. Polish 
Dinners były szalenie popularne i dawały potrzebny zastrzyk 
finansowy konieczny do utrzymania Domu Polskiego. 
Na zmianę ze Seattle były urządzane obchody 3-cio Majowe, i 
p. Jim Hicker, który nota bene nie jest polskiego pochodzenia, 
zawsze ciekawie przemawiał  o ważności tej konstytucji, znając 
historię Polski często lepiej niż jego słuchacze. 
 
Z czasem członkowie odchodzili na wieczną wartę, dzieci 
przenosiły się do innych okolic i kurczyła się ilość członków 
Domu Polskiego i parafii.  Jednak nowi emigranci zaczęli 
powoli napływać i p.Sienkiewicz,  p. Stempinski z Tacoma, 
oraz panowie J. Cieślar i W. Pacewicz ze Seattle zwrócili się do 
Arcybiskupa Hunthausen o sprowadzenie księdza Polskiego. 
Był on bardzo przeciwny temu, ale z pomocą Arcybiskupa z 
Portland i upartości w/w zgodził się na sprowadzenie księdza z 
Towarzystwa Chrystusowego. Ks. Calik i Ks. Dzikowski wiele 
zrobili dla dobra parafian i parafii, i parafia stała się centrum 
życia Polonii, a Dom Polski stał się mniej ważny. 
 
Polonia w Seattle skorzystała rownież, bo księża z Tacomy 
mieli również msze w kościele Św. Brygidy,  do czasu gdy 
Polonia w Seattle dostała własnego proboszcza i otrzymała 
siedzibę w kościele Św. Małgorzaty Szkockiej na Queen Anne. 
 
Dom Polski w Tacoma został sprzedany i fundusze będą przez 
Fundację użyte na cele Polskie – kulturalne i charytatywne. 
„Gdy jedne drzwi się zamykają to drugie się otwierają, 
ponieważ budynek nie jest ważny, a najważniejszy jest duch 
społeczeństwa.” 

                                Dziękujemy za lata miłych wspomnień. 
                   (Jim Hicker podał w/w informacje) Marta Gołubiec 

 

POLISH   HALL  IN  TACOMA  CLOSES 
 

It is with great emotion that the members of Lodge 156 of the 
Polish National Alliance parted with their Polish Hall in Ta-
coma.  The hall served as the center of the Polish American 
community since 1910. 
 
Lodge 156 of PNA was registered in 1890, incorporated in 1903  
and in 1910 bought a school house on E. 30th St. which became 
their own Polish Hall.  Polish immigrants grouped together for 
health and life insurance, social and cultural events and needed a 
place to call their own where they could gather.  Later on, in 
1923 they also collected funds and built the church of Sts. Peter 
and Paul on Portland Avenue in the same neighborhood. It was 
to the credit of the Rev. Henryk Rozycki and the Rev. Richard 
Cebula that the parish blossomed and thrived for decades. 
 
The Polish Hall, originally a 2 story building with verandas on 
both levels was remodeled in the 1960’s to a one level building 
with a dance floor, a small band stand, meeting room, kitchen 
and bathrooms. There was a parking lot adjacent to the building 
for the convenience of members and guests. It thrived as the 
center of Polish-American community in Tacoma for almost 100 
years, where so many events were held throughout the years. 
 
During World War II the soldiers from Fort Lewis were wel-
comed and entertained at dances, served delicious Polish meals 
and even stayed in private homes over the weekends as Mrs. 
Jean Hicker-Sliwa fondly remembers. 
 
The members of the PNA Lodge156 organized very popular 
Polish Dinners and people stood outside in line just to taste the 
Polish food. There were picnics organized at different lakes in 
the area and attended by many, not only from Tacoma but also 
from Seattle, Aberdeen, Cle Elum, PeEll  and other outlying 
areas. 
 
The 3rd May Constitution Day for many years was alternately 
organized by Tacoma and Seattle. Mr. Jim Hicker who is not of 
Polish descent spoke about the significance of the Polish Consti-
tution, and mentioned facts many Poles did not even know. He 
was more Polish than some of the Poles in the area! 
 
With time many members passed away, their children moved 
out of the neighborhood and the parish as well as the Polish Hall 
saw its membership dwindle, but new immigrants were trickling 
in. It was then that Messers. Sienkiewicz and  Stempinski of 
Tacoma and Messers Cieslar and Pacewicz of Seattle met with 
Archbishop Hunthausen and asked his permission to bring a 
Polish priest to Sts. Peter and Paul. The parish due to decreasing 
membership was about to become a Spanish language church. 
With the support of the Archbishop of Portland and the persis-
tence of both the Tacoma and Seattle Polish community he re-
lented, and at long last agreed to bring over a priest from the 
Society of Christ to Tacoma. 
 
So the members of the Polish Hall got to work painting, plant-
ing, cleaning and scrubbing to make the parish ready for the new 
priest. The priest arrived and even Seattle benefited because he 
would say mass at St. Bridget’s until they got the St. Margaret of 
Scotland church on Queen Anne. Rev. Calik and Rev. 
Dzikowski helped the Tacoma parish flourish. 
(continued on the next page) 
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ZWIĄZEK  HARCERSTWA  POLSKIEGO 
SZCZEP  ‘KASZUBY’ 

SERDECZNIE ZAPRASZA 

NA UROCZYSTE OBCHODY 20-LECIA  ZHP 
 W SEATTLE 

W SOBOTĘ, 9 CZERWCA 2007 roku,  O GODZINIE 18:00 W DOMU  POLSKIM 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich harcerzy, harcerki, drużynowych, rodziców i sympatyków harcerstwa 
na „Wystawę Fotografii ZHP” z dwudziestu lat zbiórek, kolonii, obozów, biwaków, wycieczek  itp. jak i 
na „Ognisko”, na którym pośpiewamy i powspominamy nasze dawne dobre czasy harcowania! 
 
Chcielibyśmy skompletować listę adresową wszystkich 
członków ZHP w Seattle, prosimy więc o przesłanie adresów 
pocztowych i elektronicznych do Kasi Pietrzyk: 
kasia@seattleu.edu  lub wpisanie ich na listę na stoisku 
harcerskim w czasie Bazaru Wiosennego w Domu Polskim w 
dniu 31 marca 2007. Bardzo nam zależy na adresach tych, 
którzy przenieśli się do innych stanów lub wyjechali za 
granicę. 
 
Czekamy na odzew i do zobaczenia 9 czerwca! 

„Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń: 
wznosi go ponad proch ziemi” 
 
Nasze zuchy zastanawiają się jakie cechy kojarzą się z 
cyklem „Przyjaźń”, czy to jest mieć dobre serce, lubić, 
kochać bliźnich....ufać sobie wzajemnie, być miłym i 
życzliwym, mieć dobry humor........jestem pewna że po zakończeniu cyklu wszystkie zuchy bedą 
wiedziały dokładnie w jaki sposób postępować po przyjacielsku. 
Harcerki i harcerze, wraz ze skrzatami i zuchami doświadczyli ogromnego przeżycia na przedstawieniu 
Pacific Northwest Ballet „Swan Lake” w McCall Hall, z początkiem lutego.  
Następnie będzie Akademia 3-cio majowa, wycieczka w naszą piękną naturę, Bazar Wiosenny, gdzie 
będziemy jak co roku sprzedawać palemki, zrobione przez druhny i rodziców w czasie zbiórek. Fundusze 
zarobione na bazarze jak zwykle będą wydane na nasze dzieci.  
Serdeczne podziękowania dla Koła Pań za doroczne poparcie naszej organizacji, przekazanie $350.00 
dolarów na nasze konto. 

Continued from previous page… 
The church slowly became the center of the Polish community and the Polish Hall started to lose its importance. It is however 
necessary to mention that the Polish Hall not only built the church in Tacoma but also provided for its renaissance. 
 
The Polish Hall was a part of the city of Tacoma and served the Polish –American community for almost one hundred years. 
 
Funds from the sale will be disbursed by its Foundation for Polish cultural and charitable causes. 
 
“As one door closes another opens, because it is not the building that is most important, it is the community spirit that really 
matters.” 
                         Thanks for the memories! 
 
                        (Jim Hicker provided the above information) 
                                                                Martha Golubiec 
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Wiadomości z Koła Pań  
 
Drodzy Państwo!  
 
W Lutym odbyły się wybory do zarządu Koła Pań. Składam 
serdeczne podziękowanie odchodzącym z Zarządu Tatianie 
Lukaszuk i Halinie Cieślik, za ich cudowną współpracę i 
oddanie dla działalności Koła Pań.  
 
Witam Serdecznie w zarządzie Mirę Pawluśkiewicz, która 
będzie pełnić obowiązki zastępcy Prezeski Koła Pań.  
 
Prezeska - Mira Byrski  
Zastępca - Mira Pawluśkiewicz  
Sekretarka - Basia Scieński  
Skarbnik - Lidia Pasielko  
 
W okresie letnim 
przekazałyśmy tysiąc 
dolarów na Dom 

Dziecka,w Solcu nad Wisłą. Z przyjemnością chcę państwa 
poinformować że otrzymałyśmy piękne podziękowanie za 
przekazane pieniądze na wyposażenie sali komputerowej.  
 
Zbliża się nasz kolejny Wiosenny Bazar, który odbędzie się 
31go Marca. Bardzo prosimy nasze miłe panie o upieczenie 
ciast na nasz BAZAR! Wypieki można przynosić już w piątek, 
lub w sobotę rano. Z góry serdecznie dziękujemy.  
 
Kończąc, życzę Państwu radosnych Świąt Wielkanocnych!  
Do zobaczenia na bazarze.  
 
Prezeska Koła Pań,  
Mira Byrski  
mirabyski@hotmail.com  
425-260-7694  

Ladies Auxiliary 
News  
 
Ladies and Gentlemen!  
 
Elections for the ladies Auxiliary took place in February. I 
would like to sincerely thank the departing, Tatiana Lukaszuk 
and Halina Cieslik, for their teamwork and commitment to the 
Ladies Auxiliary.  
 
I would also like to welcome Mira Pawluskiewicz, who will 
assume the role of Vice President.  
 
President - Mira Byrski  
Vice President - Mira Pawluskiewicz  
Secretary - Basia Scienski  
Tresurer - Lidia Pasielko  
 
Over the summer, we have donated one thousand dollars to a  

 
Children’s home in Solec along the Vistula river. It is my 
pleasure to inform you that we have received a wonderful 
thank-you for the funds which were so desperately  
needed to upgrade the organization's computer lab.  
 
We are getting ready for our annual bazaar, which will take 
place the 31st of March.  We encourage everyone interested in 
participating to prepare home baked  
goods for sale at the bazaar. Baked goods can be brought in as 
early as  Friday. I thank everyone in advance  
 
I would like to end by wishing everyone a very Happy Easter.  
 
 
President of the Ladies Auxiliary,  
Mira Byrski  
mirabyski@hotmail.com  
425-260-7694  
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 The Friends of Polish Studies at U.W.  serdecznie  dziekują wszystkim 
uczestnikom pierwszego balu   

 

który okazał sie dużym sukcesem. Organizatorzy przekazali do University of 
Washington cały dochód w wysokosci $4,000.00. Połowa tej sumy została 
przekazana do ogólnej puli Polish Studies, a druga połowa na “Distinguished 
Lectures Series” w ramach Polish Studies.  Jeszcze raz organizatorzy serdecznie 
dziekują wszystkim, którzy swym uczestnictwem przyczynili się do wsparcia 
Polskich Studiów na UW.  

VIVA POLONIA BALL – held on January 27, 2007 at the Nile Golf and Country 
Club was a great success thanks to the organizing committee headed by Janusz 
Zoltowski. Thank you for all the efforts that went into organizing this event, 
which was very elegant and all who attended truly enjoyed the evening and also 
supported this fundraiser. Micheal Podlin – Dean at UW warmly welcomed the 
guests and spoke on behalf of UWPSEC and the UW. We were delighted to re-
ceive over $4,000 the net proceeds from the ball. We hope that this Viva Polonia 
Ball will become an annual tradition. 

ANOTHER GREAT SUCCESS: 2007 UW POLISH STUDIES SPRING AUCTION 
As of the time of publication, Monday, March 12, we can only estimate the proceeds from the auction.  
The total was approximately $38.000, which includes over $8000 for students’ scholarships.  We take 
this opportunity to express our heartfelt thanks to all our donors and guests who attended the auction 
and contributed so generously.   We thank the Auction Committee headed by Sheila Charles and 
Krystyna Untersteiner, and members Wanda Cieślar-Pawluśkiewicz Martha Golubiec, Maria Kott, 
Teresa Malinowski, Aleksandra Monk, Olga Owens, Ewa Śledziewski, and Iza Turski.  We also wish to 
thank our sponsors, underwriters, the UW Development Office, the University of Washington Club 
and the Slavic Department for their support and assistance.  We thank the UW students and many 
other volunteers who helped at this event.  The success of the Auction was made possible through their 
work and dedication.  Thank you!  UW Polish Studies Endowment Committee 
 

SOLIDARITY ARCHIVE at UW LIBRARY 
 
Mr. Ryszard Dylczyk and Ms. Urszula Kubik both of Bellingham have made donations to the Solidar-
ity Archive at Suzzallo Library at UW for which we are very grateful. We strongly encourage all who 
have Solidarity documents etc., to contribute to the archive. We fully realize the importance of this ar-
chive because it will be used by scholars and students in the future. We must recognize the fact that it 
was Solidarity that started the changes in Central and Eastern Europe. 
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 Z kącika chóru Vivat Musica: 
 
Pragniemy podzielić się ze wszystkimi wspaniałymi wiadomościami. 

 

 
Jak zawsze zachęcam wszystkich kochających śpiew do przyłączenia się do naszej śpiewającej grupy. 
Szczególne zapotrzebowanie na tenory. Próby w każdy wtorek o godzinie 19:00 w Domu Polskim. 

Mamy zaszczyt wystąpić w Katedrze Saint. James w Seattle dnia 5go maja w sobotę. Będziemy 
śpiewać już od godziny 17:15. Msza rozpocznie się o godzinie 17:30. W czasie mszy zaśpiewamy kilka 
pieśni po polsku i łacinie. Niektóre części stałe mszy również będą śpiewane po polsku. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w tej mszy świętej. 

Po raz pierwszy wystąpimy w Benaroya Hall dnia 2go czerwca, w sobotę o godzinie 13:30 do 15:00. Będzie to 
występ w ramach festiwalu“ Bridging the 48th Parallel: Music of Central Europe“. Program koncertu obejmuje 
poezje polskiego poety z Seattle Leszka Chudzińskiego, polskie pieśni chóralne w wykonaniu Vivat Musica i 
solistki Anny Sawickiej. Serdecznie zapraszamy! 

 
 
From the Vivat Musica Corner: 
 
We would like to share some exciting news with everyone about Vivat Musica’s upcoming events.  

 

 
As usual, I invite everyone with a passion for singing to join our choir. In particular we would to expand our 
male vocal section. Rehearsals take place every Tuesday at 7 p.m. in the Polish Hall.  
 
Barbara Niesulowski  - manager  
 basianiesulowski@hotmail.com  tel: (253)-210-0413 

It is a great honor for our choir to participate in the Holy Mass at Saint James Cathedral in Seattle on 
May 5th. The choir will begin singing at 5:15 p.m. Holy Mass starts at 5:30 p.m. During mass we will 
sing in Polish and Latin. We invite everyone to celebrate this special mass with us.  

For the first time, we will be performing at Benaroya Hall as participants of “Bridging the 48th Parallel; 
Music of Central Europe”. This one-and-a-half hour program will combine polish songs by Vivat Musica, 
solo vocalist Anna Sawicka and poetry by Leszek Chudzinski. Please, come to see this exciting event. It 
takes place on June 2nd, 1:30 p.m.   
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 Veni, vidi, vici, czyli Ewa Podleś w Seattle 
 

O premierze „Juliusza Cezara” w Seattle Opera mówi się wyłącznie w superlatywach i to w ogromnym stopniu za sprawą 
odtwórczyni głównej roli, Ewy Podleś.  Jej nieprawdopodobny kontralt, który potrafi brzmieć niemal jak baryton, by za 
chwilę sięgnąć najwyższego C, raz jeszcze – już po raz trzeci - oszołomił widownię i krytyków w Seattle.  „Przyszła, 
zaśpiewała, zwyciężyła” – napisała o legendarnej polskiej śpiewaczce, która zawładnęła sceną na miarę rzymskiego 
władcy, Melinda Bargreen z Seattle Times. 
 
Jak często można zobaczyć Cezara, który wiedzie oddziały do boju, włada państwem i czule kocha, olśniewająco wcielając 
się w każdą z tych ról?  Odpowiedź jest prosta: tylko wtedy, gdy Cezarem jest polska śpiewaczka Ewa Podleś, której 
nieziemski głos rzucił na kolana widownię Seattle Opera...  Rzadko zdarza się być świadkiem występu tej klasy....  (Leszek 
Chudziński) 
 
Wśród tych, którzy oklaskiwali fantastyczną Ewę Podleś w sobotę, 24 lutego, znajdowała się 50-osobowa grupa bardzo 
specjalnych widzów.  Przybyli do opery, by zobaczyć „Juliusza Cezara”, ale także wesprzeć Fundusz Studiów Polskich.  
Ta sama polsko-amerykańska grupa spotkała się z Ewą Podleś następnego dnia w mieszkaniu Koryn Rolstad i wszyscy jak 
jeden mąż ulegli czarowi wielkiej śpiewaczki.  Intrygująca na scenie, Ewa Podleś okazała się równie fascynująca 
prywatnie, opowiadając zajmująco o swej pracy i odpowiadając cierpliwie na dziesiątki pytań. 
 
„Juliusz Cezar” przeniósł melomanów w epokę Haendla i czasy rzymskiego imperium z jego potęgą:  miłości i nienawiści, 
przemocy i cierpienia...  Zaszczytem i prawdziwą radością było spotkanie z wielką śpiewaczkę na przyjęciu 
zorganizowanym przez Komitet Studiów Polskich w gościnnym domu Koryn Rolstad, gdzie „cesarski” blask padł i na nas 
samych. (Marija Horoszowski) 
 
Wybrałam się do opery dla głosu Ewy Podleś, jej elegancji i stylu, i nie zawiodłam się.  Kiedy następnego dnia pojawiła się 
na wydanym na jej cześć przyjęciu i stanęła w drzwiach ubrana w swe oszałamiające futro, diva i piękna kobieta, 
wydawała się dumna, że ma okazję spotkać w Seattle Polaków, którzy ją uwielbiają. (Teresa Malinowski) 
 
Jeśli zdarza się nam czasem czuć wybrańcami losu, to stało się tak za sprawą „lunchu z Divą”... Zapewne wielu zmierzało 
na przyjęcie z niepokojem, jak ja - onieśmielona, a nawet porażona wielkością operowej gwiazdy, choć nie da sie ukryć, że 
i zaciekawiona, jaką też ona będzie prywatnie. Bez wątpienia gwiazda zaskoczyła nas wszystkich.  Na przekór silnej i 
charyzmatycznej osobowości, okazała się przystępna i chętna do rozmowy, wielkoduszna i pełna ciepła.  Dziękuję Pani 
Ewie Podleś, że tak szczodrze obdarowała nas swym talentem i sławą. (Barbara Kowalewska) 
 
Ewa Podleś uszczęśliwiła nas na wiele różnych sposobów i bardzo jesteśmy jej za to wdzięczni.  Sama była także pod 
wrażeniem naszej społeczności, Funduszu Studiów Polskich i tego, co staramy się osiągnąć na University of Washington w 
Seattle, a także ofiarownej jej indiańskiej grafiki „Raven”. 
 
Trudno wyobrazić sobie sukces imprezy 
takiej jak „lunch z Divą” bez finansowego 
wsparcia naszych sojuszników.  Serdecznie 
dziękujemy za to poparcie, które wzbogaca 
Fundusz Studiów Polskich.  Przyszłość 
Funduszu zależy od Państwa!  Nie 
zapominajcie o Studiach Polskich – kolejne 
spotkania z interesującymi osobistościami 
już niebawem.  Dodatkowe informacje o 
działalności Komitetu Funduszu Studiów 
Polskich znaleźć można na stronie 
www.polishstudiesuw.org  
 
Czeki z wpłatami na UW Polish Studies 
prosimy wysyłać na adres: 
University of Washington  
Department of Slavic Languages and Litera-
tures, M253 Smith Hall, Box 353580 
Seattle, WA 98195-3580 
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 Veni, Vidi, Vici, or Ewa Podleś in Seattle 
 
The premiere of „Julius Caesar” at the Seattle Opera was an exquisite production, due in a large part to the performance 
of the star, Ewa Podleś.  Her extraordinary contralto which can sound like a baritone and in a moment reach a high C, 
once again amazed music critics as well as the audience.  “She came; she sung; she conquered”, wrote Melinda Bargreen 
from the Seattle Times about the legendary Polish singer, who dominated the stage like a true Roman emperor. 
 
How often does a Caesar lead his troops in the field, command respect in the palace, and sing of tender love -- each role 
sung in a befitting coloratura? The answer to this question is simple if Caesar is sung by a Polish diva Ewa Podleś 
whose brilliant and graceful performance at the Seattle Opera commanded the audience into submission...  (Leszek 
Chudziński)  
 
Among those who admired Ewa Podleś on Saturday, February 24, was a very special group of 50 people.  They came to 
the McCaw Hall to see “Julius Caesar” but also to support the Polish Studies Endowment.  The following day the same 
Polish-American group met Ewa Podleś at the home of Koryn Rolstad, and everybody fell in love with the wonderful 
singer.  Truly intriguing on the stage, she has appeared equally fascinating in private.   
 
The opera with the associated reception was a very memorable feast for the senses.  On opening night of "Julius Caesar" 
the power of Ewa Podleś voice conquered our hearts as it transported us to ages past, not only to the age of Handel, but 
to that of the Roman Empire - we felt the love, envy, terror, and heartfelt pain...   The Sunday reception, graciously 
hosted by Koryn Rolstad and Polish Studies volunteers, warmed our hearts matching surely any "Patrician" gathering of 
days gone by.  (Marija Horoszowski) 
 
I came to the Opera for her voice, her elegance and 
presence, and I loved it. The next day at the luncheon 
in her honor, I loved seeing her walk in through the 
door in her stunning mink coat, all woman, all 
feminine grace, proud to be with all the Seattle Poles 
who adore her! (Teresa Malinowski). 
 
If there are moments in your life you feel chosen, a 
luncheon with the Diva is certainly one of them… I 
suppose most of us were heading to Koryn's studio 
with a similar, growing tension. I was increasingly 
intimidated, even repelled by the greatness of the op-
era Star… No doubt she surprised us all. Despite her 
radiance with power and charismatic personality she 
touched our hearts with her great generosity, warmth, 
ability to listen and actually being very 
approachable… Thank You so much Ms. Podleś for 
your generous gift of sharing your fame and talent 
with us. (Barbara Kowalewska)  
 
Ewa Podleś made us happy in many different ways and we are truly grateful for that.  She herself has been impressed 
with the Polish Studies Endowment and a creative effort of our community at the University of Washington, and appreci-
ated our gift. 
 
A successful event like a Luncheon with the Diva could not have happened without the financial support of our commu-
nity.  Thank you very much for all your donations which will benefit the Polish Studies Endowment Fund.  In spring we 
will bring you more interesting events so visit us at www.polishstudiesuw.org .  Keep in mind that the future of Polish 
Studies depends on you! 
 
If you would like to make a contribution, please make a check payable to UW Polish Studies and send it to: 
University of Washington  
Department of Slavic Languages and Literatures 
M253 Smith Hall, Box 353580 

Rachel Wishkoski, talks with Ewa Podleś  
Photo K.Poraj-Kuczewski  
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 Teatrzyk Młodzieżowy i Grupa Taneczna „Młodzi Polanie”: 
 

Próby grupy tanecznej odbywają sie w drugi i trzeci piątek 
każdego miesiąca od 19:15 do 21:30, na górnej sali Domu 
Polskiego. Uczymy się polskich tańców ludowych.  W ostatni 
piątek miesiąca spotykamy się z członkami Teatrzyku i 
przygotowujemy bajkę „Jaś i Małgosia”. Spotkanie również od 
19:15 do 21:30 w Domu Polskim.  Proszę o punktualne 
przychodzenie na próby, ponieważ obecność wszystkich, gdy 
pracuje się z grupą, jest konieczna by uzyskać dobre rezultaty.    
Kontakt telefoniczny:  
Barbara Strutynski - (425) – 746-3037 

Group „Young Polanie”: 
 

Practices for the dance group (Polish folk dances) are on the 
second and third Friday of the month, from 7:15 PM to 9:30 
PM.  The theatrical group is working on the fairy tale “Hansel 
and Gretel”, and the rehearsals are taking place last Friday of 
each month. Please be very punctual arriving for the practices because teamwork in important to achieve 
great results. 
Telephone contact: Barbara Strutynski - (425) – 746-3037 

Welcome from the new Editorial Team 
Welcome to a new year, a new look and a fresh perspective for Nasz Dom, the Polish Home Association quarterly 
newsletter. We hope to grow and mature in style and report on the constant progress and many events happening in 
our community. This year brings renewed PHA leadership with the re-election of the President Elzbieta Filipczuk and 
experienced board members as well as several new members.  This year also brings new editorial staff to the quarterly 
of Nasz Dom.  Publishing of a quarterly such as this takes a lot of time and effort and this year we’ve created a team to 
help run the publication of Nasz Dom in a more effective way.   The team members are:  
Teresa Davis-Indelak – responsible for overall quality and content, coordination of efforts and consulting on editorial 
decisions.   Teresa has been involved with this publication already in the past  from 2000-2002 and served as a corre-
spondence secretary during that tenure.  She is an active member of PHA contributing to the work of Polish School, 
Choir Vivat Musica, Salon of Poetry and others. She is looking forward to continue building the momentum of commu-
nications efforts on behalf of PHA.   
Elizabeth Ciepiela – responsible for editing, writing and proofreading of content.  Elizabeth been a professional reporter 
for three years, having worked  as a general assignment reporter for weeklies in Washington and Idaho. She wrote 
about everything from crime to features stories and won an award in the Washington Newspaper Publisher Associa-
tion. Currently, she is a contributor to Radio Wisla while studying to enter graduate school. She has a B.A. in journal-
ism and a B.A. in Humanities from Seattle University.  
Anna Hoffellner – is an excellent graphic designer and is responsible for the art work, formatting and the overall techni-
cal appearance of the publication.  She has extended experience working in the high tech industry. She is an active 
member of PTA of the Polish School in Seattle.  
Krystyna Untersteiner – will continue to manage the advertisement exclusively for ‘Nasz Dom’.   Krystyna has done an 
excellent job of marketing our newsletter and inviting new advertisers to place ads in this publication.  This year we’ll 
continue to focus on spreading the word that Nasz Dom is a great platform for potential advertisers.  There is always a 
place for YOUR AD waiting on our page.    
We invite you to submit news and photographs (with captions) about PHA events and activities - whether cultural or 
scientific, and awards won - among many other possible topics.    
We wish to thank the outgoing editor Elizabeth Wilson for the years of service and outstanding support during the tran-
sition.  The new editorial team is looking forward to a productive year.    
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The Polish Home Association is seeking to pre-select interested contractors (licensed & bonded) to work with the PHA Building 
Committee on the PHA Expansion  Project. Interested parties are requested to contact either Ronald Golubiec at 206-935-7535, or 
Roy Koczarski at 425-746-5934 for further details. Those interested will be 
sent a formal letter of invitation which must be responded to by March 31, 
2007. 
 
Dom Polski poszukuje kontraktorów  (posiadających licencję kontraktorską 
oraz bond) chętnych do współpracy z Komisją Budowlaną Domu  Polskiego 
przy realizacji projektu rozbudowy Domu Polskiego. Osoby zainteresowane są 
proszone o skontaktowanie się z Ronald Golubiec 206-935-7535 lub z Roy 
Koczarski 425- 746-5934. Zainteresowane  osoby otrzymają formalne 
zaproszenie do współpracy, które musi być odpowiedziane nie później niż 31 
Marca 2007 
 
Dear Students,  
Do you need Service Hours as a part of your school requirements? The Polish  
Home Association may be able to help you . 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 

Dear Members, 
 

We have started a new year and it is time to renew your Polish Home Association membership. 
 
Thank you for being a member and supporting the Polish Home Association. We have been recognized by the Polish Ameri-

can Historical Association with their “2004 Civic Achievement Award” which is given to individuals or groups that advance their 
goals of promoting research about and awareness of the Polish experience in the Americas. We achieved this recognition because 
of our member’s participation and support. 

 
Your renewed membership will allow you to continue to enjoy discounts at events and voting rights to name a few of the many 

benefits. Please renew your membership before March. 
 See the table below for rates for each membership category 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. If you have paid your dues, please 
disregard this notice but do check the membership list posted in the Polish Home entrance hallway to confirm that our list is up to 
date. 
 
Thank you, 
Basia McNair, corresponding secretary 
 
Polish Home Association, 2006 renewal membership dues 
 
Single  $40.00 
 
Family   $60.00 
 
Single-Retired   $20.00 
 
Family-Retired    $30.00 
 
Lifetime  $600.00 
 
Make checks payable to: Polish Home Association and note on the check "membership" 
Mail to:Polish Home Association 
1714 18th Ave 
Seattle, WA 98122 

For all 2007 members, there are 2007 
membership cards available. Please pick 
them up from the gate on Friday nights. 
For Family memberships, please pick up 
two cards, one for yourself and one for 
your spouse. Please keep them with you 
so that the benefits of being a Polish 
Home Association member are readily 
available to you. 
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Drodzy Państwo, 
Rok 2007 rozpoczęliśmy kilkoma imprezami o różnym 
charakterze. 
 

1. 18-go lutego dzięki inicjatywie p. Leny 
Wróżyńskiej z Radia Wisła, w Sali Domu  
Polskiego wystawiono słuchowisko dla dzieci i 
młodzieży ‘Sceny z życia smoków’. W programie 
dorośli czytali dzieciom fragmenty bajki Beaty 
Krupskiej.  Wszyscy – dzieci, ich rodzice  i 
wykonawcy bawili się doskonale a krokodyl nauczył 
wszystkich zabawnej piosenki o smokach.  

 

2. Również w lutym, występ zespołu „Ich Troje”, 
który zawitał do Seattle już po raz drugi, publiczność oceniła bardzo wysoko. Tym razem zespół wystąpił w pełnym 
składzie, a więc soliści Anna i Michał Wiśniewscy i Jacek Łągwa z programem „7 grzechów głównych”. Była to 

premiera koncertowa ich nowej płyty. Występ był 
kameralny z powodu ograniczonej ilości miejsc na sali, 
ale za to atmosfera była wspaniała, a widzowie 
zaproszeni na scenę w czasie występu, stanęli na 
wysokości zadania.  Ze swej strony chcę gorąco 
podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji 
koncertu. Dziękuję p.Renacie Mróz i Asi Jeziorskiej 
za bardzo profesionalną sprzedaż biletów, Adamowi i 
Marianowi Strutyńskim za ręczne zrobienie biletów 
numerowanych, p.p. Jasi i Andrzejowi Staszak za 
zorganizowanie bufetu, p.p. Danucie i Ryszardowi 
Dopierała i ich córce Amandzie za pomoc na sali i w 
bufecie. Jako organizator koncertu przepraszam za 
zamieszanie w czasie podpisywania autografów, 
spowodowne przez ochraniaczy zespołu. B. Strutynski 
 

 
3.  W marcu dla uczczenia 197-tej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina „Piano Studio”  p. Marzeny Liliany Szlaga 
urządziło w Domu Polskim wieczór muzyczny.  W programie utwory F. Chopina i Romanse Henryka Wieniawskiego w 
wykonaniu uczniów Studia. Koncert rozpoczęła p. Marzena Szlaga utworem Chopina „Grande Valse Brillante op. 18 w 
E flat. Fragmenty z życia Chopina czytali „Młodzi Polanie” z zespołu młodzieżowo-dziecięcego przy Domu Polskim, 
Dominika  Marczak, Monika Posłuszny, Marysia i Małgosia Radka i Adam Dopierała. Wysoki poziom gry uczniów 
Akademii i duża frekwencja gości wieczoru, sprawiła że było to bardzo miłe przeżycie artystyczne. 

 
Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków Domu Polskiego do uczestnictwa we wszystkich 
imprezach kulturalnych, które urządzamy.  Pamiętajmy że 25% z występu to dochód dla Domu Polskiego. 
Tak dorosłych jak i młodzież szkolną zapraszam na Akademie z okazji rocznic państwowych. Taka powtórka z historii jest 
zawsze bardzo potrzebna. Kuchnia jest czynna na prawie wszystkich imprezach Domu Polskiego. 
Oczekuję wszystkich na Pikniku Domu Polskiego 26-go sierpnia w Lincoln Park.  Barbara Strutynski 
 

Na zdjęciu Agnieszka, Kasia, Renata Mróz z zespołem. Zdjęcie  A.Mróz 

Na zdjęciu Jerzy Radka (w roli Krokodyla) i 
Marzanna Bachowska (w roli Cheni) 
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Dear members and friends, 
I realize that most of the events at the Polish Hall are in Polish, but as they say “When the performer is good, language is 
not a barrier in understanding what is happening on stage”.  At most cultural events, dinner is available before or after the 
performance. You are all invited to attend the Polish Home Picnic, on the 26th of August, in Lincoln Park.  The picnic starts at 
noon.  There will be lots of fun, games and prizes. 
 
Below I’m listing calendar of upcoming events at the Polish Home in 2007, current as of the date of publication.    
Ponizej podaję harmonogram nadchodzących wydarzeń kulturalnych w Domu Polskim, zaplanowanych w 2007 roku. 
    
 
Kwiecień  2007     April 2007 
Tradycyjne jajko    Easter Lunch. 
Niedziela 15-ty, 14:30 (2:30)   Sunday 15th. 2:30 PM 
 
Maj 2007     May 2007 
Akademia 3-cio majowa 3rd of May observance 
Niedziela 29-ty, 14:30 (2:30 PM) Sunday 29th, 2:30 PM 
 
Sierpień 2007 August 2007 
Święto Żołnierza     Soldier’s Day 
Niedziela 19th, 14:30 (2:30 PM)   Sunday 19th, 2:30 PM 
 
Piknik Domu Polskigo    PHA Picnic 
Niedziela 26-ty, 12:00 do zmroku   Sunday 26th, Noon till dusk 
Lincoln Park      Lincoln Park 
 
Listopad 2007     November 2007 
Święto Niepodległości    Independence Day 
Niedziela 11-go, 14:30 (2:30 PM)   Sunday 11th, 2:30 PM 
 
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: 
• Święto Matki 
• Bajka Jaś i Małgosia  
 w wykonaniu grupy dziecięco-młodzieżowej 
•  Kabaret „TO I OWO” (nasz lokalny) 
O tych przyszłych imprezach będą dodatkowe ogłoszenia w 
Domu Polskim i na naszej Stronie Internetowej. 

Zdjecie  
A.Mroz 

Photo by  A.Mroz 
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Ryszard Kott 

Polish Home Expansion Project 
Progress Report  
March 2, 2007 

 
The Project 
Our goal is to construct an extension to the Polish Home building that will improve functionality 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 140 families, organizations and individuals, pledging about 
$305,000 to the Expansion Project, including about $75,000 in professional service pledges. So far, the 
Foundation has received about $120,000 in cash for the project from donations, event income and interest 
income. The current cash balance is about $76,000. 
 
Project progress during winter 2006/2007 
Besides fundraising, some necessary low key activities were happening during winter. Representatives 
from PHA and PHF met with a representative of the Seattle Foundation to supply additional info for our 
grant application. Mr. Koczarski and Mr. Golubiec had more meetings with the City. Some work has been 
done on the structural calculations but they haven’t been finished yet. 
 
Plans for spring 2007 
The parking lot expansion shall be finished; this covers the remaining work items that are waiting for 
warmer weather: putting a black coat on the surface, striping and adding concrete stoppers. 
 
The PHA Building Commission started a process of pre-selecting a general contractor for the expansion 
project. Interested parties are asked to contact Mr. Ron Golubiec or Mr. Roy Koczarski. 
 
The detailed construction plans should be finally done as you read this. After they are complete, Mr. Koc-
zarski will submit the final plans to the City and start a process of winning final approvals necessary for 
the construction from appropriate departments. This process is expected to last from half a year to a year. 
Detailed construction plans are also necessary to make realistic financial estimates of the project and also 
to receive bids for the construction. 
 
After a successful All You Can Eat Pierogi Fest in 2006, Polish Home Foundation and Ladies Auxiliary 
organize another Pierogi Fest on May 12, 2007 for the benefit of the Expansion Project. 
 
The PHF Fundraising Committee will continue its fundraising efforts, including 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 
Everybody interested in the project is invited to monthly meetings at the Polish Home. The next open 
meeting for the Expansion Project is scheduled on second Wednesday of each month, that is on April 11, 
2007, at 7:30 pm, then on May 9 and June 12, also at 7:30. 
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Ryszard Kott, President  
Polish Home Foundation 
www.PolishHomeFoundation.org 
January, 2007 

Polish Home Foundation 
2006 Report Summary 

Dear Friends of the Foundation, 
 
 
Fundraising for the Polish Home Expansion Project 
The main focus for the Foundation was fundraising for the Polish Home expansion project through the Polish Home Fundraising Committee chaired 
by Ryszard Kott. The Committee ran another successful campaign in 2006. By the end of the year, about 140 families, individuals and organizations 
pledged about $287,000 to the project, with total cash donations and income to the project about $110,000. 
 
Other events in 2006 
As PHF focused on the Polish Home fundraising activities, it was involved in a relatively smaller number of events in 2006.  
 
The Foundation was involved directly in the following events:  

• Community Feedback public meeting for the Polish Home Expansion Project, Jan 
• Fundraising  at the spring Bazaar at the Polish Home, March 
• Pierogi Fest organized with the Ladies Auxiliary, May 
• Fundraising during the 2006 Microsoft Giving Campaign, October 
• Fundraising at the fall Bazaar at the Polish Home, November 

 
The Foundation was also helping with the following fundraisers: for the Polish School in Seattle in January and for the Polish Soccer Club in Seattle 
during the year.  
Also, in the fall of 2006 the Foundation created the Education Committee to help with fundraising through Microsoft support for employee time 
volunteering on behalf of the Polish School in Seattle and the Polish School in Bellevue. 
 
Donations 
In 2006, the bulk of donations was in support of the Polish Home Expansion Project, Overall, the Foundation received about 160 donations and 
matching gift donations in cash for over $52,000; that included about 140 related to the expansion project. PHF also received several donations in 
kind: folk art, books and jewelry sold at the spring bazaar and the fall bazaar, as well as a USS Casimir Pulaski memorial plaque. 
 
The Fundraising Committee was soliciting not only donations but also pledges of support for the PH expansion project. By the end of the year, there 
were about 140 pledges for the benefit of the Expansion Project with a total value over $287,000 and with some pledges spanning up to 4 years. All 
signs indicate that the number of donations in 2007 will increase again. 
 
Grants 
In 2006, the Foundation issued the following grants:  

• $1000 to the Polish Soccer Club in Seattle, February 
• USS Casimir Pulaski memorial plaque to the Polish Home Association., February 
• $1,000 to the Seattle Polish Film Festival, March 
• $600 to the Polish Soccer Club in Seattle, May 
• $500 to the Polish Choir to support their trip to Poland, May 
• $350 to the Polish School in Seattle, May 
• $250 to the Polish School in Bellevue, May 
• $500 to Gazetka Polonijna, May 
• $1,500 to the Polish Soccer Club in Seattle for the Nations Cup , August 
• $2,300 (Pierogi Fest profit) to the Polish Home Improvement Fund, September 
• $500 to the Northwest Film Forum in Seattle to support a Kieslowski retrospective, September 
• $340 to Radio Wisla for audio-editing software, November 
• $23,588 to the Polish Home Assn for the cost of the parking lot improvements, November 

The Foundation has also bought a total of $351 worth of ads as means of supporting Radio Wisla. 
 
Financial Summary 
PHF revenue for 2006 was $57,109, grants and expenses totaled $36,007; the income was $21,102. 
 
Plans for 2007, invitation to supporters and volunteers 
The main focus of the Foundation activities in 2007 will be again fundraising for the Polish Home expansion project. This includes two fundraising 
events: Pierogi Fest in May (organized with Ladies Auxiliary) and a Biesiada concert (organized with the Vivat Musica Choir) in the fall.  
The Foundation enjoys wide support in our community. Everybody can become a PHF member or volunteer. If you would like to help in PHF activi-
ties such as raising money for the Polish Home expansion project or with events organized by the Foundation, please contact Ryszard Kott or other 
officers. We need your help and support for our common good and invite everybody to join our efforts! 
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Spotkanie z Ambasadorem Polski w USA 
Meeting with the Polish Ambassador 

 
Towarzystwo Domu Polskiego 

zaprasza na 

Spotkanie otwarte 

z Januszem Reiterem 
Ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych 

  
Dom Polski 

24. IV. 2007, godz. 19:30 
 

Polish Home Association 
invites to 

a public meeting with 

The Hon. Janusz Reiter 
Ambassador of Poland to the United States 

 

Polish Home 
April 24, 2007, 7:30 pm 

POLISH  AMBASSADOR  JANUSZ REITER’S VISIT IN APRIL. 
 
We invited the Polish Ambassador to the U.S. the Hon. Janusz Reiter to come to Seattle, and Tom Podl on our 
behalf has been coordinating the program for his visit in Seattle. Taking part in the planning are some of our 
UWPSEC members, the UW and importantly also Mike Waske and Glen Lee from the Seattle-Gdynia Sister City 
Association, and Elizabeth Filipczuk from the Polish Home Association. 
 
City of Seattle Mayor Gregory J. Nickels will meet the Ambassador and welcome him to the Emerald City. 
 
There will be seminars with students and meetings with faculty and members of the administration at the Univer-
sity of Washington. 
 
Also there will be meetings with the Seattle business leaders i.e. Microsoft, Weyerhaeuser, Boeing, and possibly 
Stellar and Starbucks corporations. 
 
On Tuesday, April 24th, 2007 at 7;30pm  there will be a reception for Ambassador Reiter at the Polish Hall for 
members and guests of our community. 
 

PROF. RICHARD DUNN – JOSEPH CONRAD LECTURE   
At Kane Hall on UW campus. MAY 3 AT 7;30PM 

Prof. Dunn an expert on Joseph Conrad’s literature will talk at Kane Hall on the subjectr of the importance of his 
literary legacy. Joseph Conrad was Polish and changed his name from Jozef Korzeniowski.  Ryszard Kott will 
present a short biography and briefly talk about his Polish legacy. 
There will also be an exhibit of 26 panels about the life of Joseph Conrad which will be available for viewing at 
Suzzallo Library. We first need to thank the Polish Consulate in Los Angeles for offering us the opportunity to 
have a Joseph Conrad exhibit. We appreciate all  the efforts of Michael Biggins of UW, K.Poraj-Kuczewski and 
A.Turski. 
 

UW POLISH STUDIES ENDOWMENT COMMITTEE NEWS 
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Poniedziałki— Szkoła Polska  18:00-20:30 
Srody—Vivat Musica—19:00-21:00 
Czwartki—Szkoła Tańca Towarzyskiego, 19:00-21:00   
Piątki  -D.P. czynny od 19:00-23:00, kuchnia, bar  
Niedziele—Kuchnia otwarta w godz. 13:00—16:00 
 
Zebrania: 
Pierwszy piątek —Koło Pań  
Drugi piątek —Miasta Siostrzane Seattle-Gdynia 
Trzeci piątek —Towarzystwo Domu Polskiego 
Czwarty piątek —Związek Narodowy Polski 
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  
 
Marzec  
31— Bazar Wielkanocny, 12:00—19:00 Dom Polski  
Kwiecień 
11-  Rozbudowa/zebranie miesięczne, 19:30, Dom Polski  
14-Dyskoteka młodzieżowa godz 20-24, Dom Polski 
15—Trydycyjne Jajko Wielkanoc, godz. 14:30 Dom Polski  
22— Zbiórka harcerska, godz 12L30-14:00, Dom Polski 
24– Spotkanie Ambasador J. Reiter  19:30 Dom Polski 
29—Akademia 3 Majowa godz. 14:30 Dom Polski 
Maj  
5– Vivat Musica godz. 17:15 Saint James Cathedral  
9-Rozbudowa/zebranie miesięczne, 19:30, Dom Polski 
12—Pierogi Fest, 12:00 –17:00, Dom Polski 
Czerwiec  
2—Vivat Musica godz. 13:30 Benaroya Hall   
9—Obchody 20 lecia ZHP Seattle godz. 18:00 Dom Polski 
12– Rozbudowa/zebranie miesięczne, 19:30, Dom Polski 
Lipiec  
Sierpień  
19—Swięto Żołnierza, godz. 14:30 Dom Polski 
26—Piknik Domu Polskiego, godz. 12 Lincoln Park 
Wrzesień  
Październik 
Listopad 
11– Akademia z okazji Święta Niepodległości, 14:30 Dom Polski  
Grudzień  
2– Święty Mikołaj dla Dzieci, godz 14:30 Dom Polski 
14- Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, godz 20:00, Dom Polski  
 
Dom Polski:  www.polishhome.org  
Fundacja Polska:  www.PolishHomeFoundation.org.  
Miasta Siostrzane:  www.seattlegdynia.org  
Kościół Św. Małgorzaty: tel. 206-282-1804 
Kościół ŚŚ. Piotra i Pawła: tel. 253-272-5232 

 Mondays—Polish School  6:00—8:30 pm. 
 Wednesdays —Vivat Musica—7:00-9:00 pm 
 Thursdays—Dance Classes for adults, 7:00—9:00 pm.  
 Fridays—PHA open 7:00—11:00 p.m..—dinners, bar 
 Sundays: B.P. Kitchen open  1:00—4:00 pm. 
   
Meetings: 
      First Friday of the month.—Ladies Auxiliary 
      Second Fridat.—Seattle-Gdynia Sister City 
      Third Friday.—PHA officers and Board of Trustees 
      Fourth Fridat.—Polish National Alliance 
 Library: Fridays during PHA operating hours. 
 Children’s Group, Young Polanie: practice Friday 
7:15—9:30pm. Info: : Barbara Strutynski, 425-746-3037   
 Scouts:  Selected Saturdays / Sundays. Info: A. Bieniek 
425-290-3628 
 
March 
31—Annual Bazaar—12—7pm PHA  
April 
11– Expansion Project Monthly Meeting, 7:30p, PHA  
14– Disco for youth, 8pm-12am, PHA  
15—Traditional Easter Egg—2:30 pm PHA  
22– Scouts meeting, 12:30-2pm, PHA  
24– Meeting with Ambassador J. Reiter 7:30pm, PHA  
29—Anniversary of 3rd of May, 2:30pm PHA 
May 
5—Vivat Musica, 5:15 pm St. James Cathedral 
9-Expansion Project Monthly Meeting, 7:30pm, PHA 
12– Pierogi Fest Extravaganza, 12n-5pm, PHA  
June 
2– Vivat Musica 1:30pm, Benaroya Hall 
9—Scouts anniversary celebration, 6pm PHA 
12– Expansion Project monthly meeting, 7:30pm, PHA  
July (TBD) 
August  
 19– Veteran’s day celebration, 2:30pm PHA 
26—Picnic, 12 noon, Lincoln Park  
September (TBD) 
October (TBD) 
November  
11– Poland’s Independence Day Celebration, 2:30pm PHA 
December 
2—St. Nicholas for Kids, 2:30pm PHA 
14—Christmas Traditions, 8pm PHA  
 
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, 

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

MIRA PAWLUSKIEWICZ—REALTOR 
Residential and Commercial  Real Estate 

15 years of experience 
 

(206) 954-1103 
Please call for all your 

Real estate needs 
  

www.mira4realestate.com 
EXECUTIVE REAL ESTATE 

            E-mail: mira4re@hotmail.com 

Ex
p.

 1
2/

06
 

 
PLACE 

 
 FOR 

  
YOUR AD 
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 KIERMASZ  POLSKIEJ  
KSIĄŻKI 

 
POLISH BOOK SALE 

(not only Polish, but also many English titles as well) 
 

Saturday, 12 May, 2007 12noon to 
6pm at the Polish Hall 

ORGANIZED BY THE PHA LADIES’ 
AUXILIARY 

 
 
 
 
 
 
 
 

A RUMMAGE SALE WILL BE 
HELD ON THE SAME DATE. 

 

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, Elizabeth Ciepiela, 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, Elizabeth Ciepiela,  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) $30.00 

 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       

Dear Contributors; 
 
I have written my final Goodbye to 
you  in the previous NASZDOM, so 
forgive me for one last request, as a 
has-been editor and THE reader now.  
As faith would have it, I happened to 
be involved in the final proofreading 
of this quarterly; hence my humble 
request here, for the sake of the NEW 
Editor. 
 
A.)  PLEASE submit your articles in 
Polish using ALL Polish Fonts—after 
all it is 21st century. 
 
B.) PLEASE proofread you articles 
before submitting them, it takes an 
unbelievably enormous amount of 
time to create this newsletter. 
 
Your Editor will be grateful to you 
forever, and the best thing is—she 
will not be inclined to quit after a cou-
ple of editions. 
Cherish your EDITOR!!! 


