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LATO 2007    —   SUMMER 2007 

Lato, Lato, Lato, Lato, 

Lato czeka......Lato czeka......  



 

Page 2 

 

Szanowni Państwo, 
Dobiega końca drugi, bogaty w wydarzenia kwartał 
2007. Członkowie i sympatycy Domu Polskiego 
mogli brać udział w wielu imprezach przygoto-
wanych przez rȯznorodne organizacje działające w 
naszym Domu. 
24 Kwietnia, gościliśmy Ambasadora Rzeczpos-
politej Polskiej, Pana Janusza Reitera. Spotkanie 
było bardzo miłe i udane. Dzięki prelekcji oraz 
wyczerpującym odpowiedziom na pytania mamy 
teraz dokładniejszy obraz sytuacji w Polsce:  
jaśniejsze spojrzenie nie tylko na istniejące prob-
lemy, ale rȯwnież na ogromne osiągniecia ostatnich 
lat oraz prognozy na przyszłość.   
Pan Ambasador Reiter odznaczył osoby zasłużone 
w popieraniu ojczyzny: 
-Medal Gloria Artis – za zasługi dla sztuki Pol-
skiej odebrał Tom Podl. 
-Medale Solidarności za zasługi w popieraniu 
Związku “Solidarność” za granicą Polski, 
zwłaszcza w czasach gdy był zdelegalizowany 
otrzymali: Marta i Roman Gołubiec oraz Maria i 
Zbigniew Pietrzyk. 
Serdecznie wszystkim gratulujemy. Dziękujemy za 
lata pracy dla dobra Polski.  Pan Ambasador został 
członkiem honorowym Komisji Funduszu Rozbu-
dowy Domu Polskiego.    
Składam serdeczne podziękowanie p.Barbarze ]
Ścieńskiej oraz p.Betce Rodzińskiej i jej synowi 
Jasiowi Rodzińskiemu za przygotowanie poczęs-
tunku ze strony Domu Polskiego. V-ce Prezes d/s 
Kultury p. Barbarze Strutyńskiej dziękuję serdecznie 
za przygotowanie i dekoracje sali na spotkanie z 
Panem Ambasadorem. 
Chciałabym poinformować  wszystkich 
Paṅstwa, że 25 sierpnia organizujemy trady-
cyjne sprzątanie na zewnątrz i wewnątrz Domu 
Polskiego. Zarząd, Rada Opiekunȯw i wszystkie 
organizacje przy Domu Polskim powinny  
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.  Miło nam 
będzie jeśli członkowie Domu Polskiego po-
mogą nam w tej pracy. Ten Dom należy do nas i 
wszystkim powinno zależeć na jego utrzymaniu. 

 
Na zakoṅczenie pragnę dodać, że Dom Polski będzie 
zamknięty w lipcu i sierpniu. Przerwę wakacyjną 
wykorzystamy na prace budowlano-konstrukcyjne. 
Naszą działalność wznowimy we wrześniu.  Życzę 

wszystkim miłych i słonecznych wakacji. 
Łaczę pozdrowienia, 
Elżbieta Filipczuk – Prezes Domu Polskiego 

Ladies and Gentlemen, 
The eventful second quarter of 2007 is drawing to a 
close. The members and supporters of the Polish 
Home Association had the opportunity to participate 
in many events put together by various organiza-
tions comprising our Home. 
On April 24th we hosted the Ambassador of the Re-
public of Poland, Mr. Janusz Reiter. The meeting 
was very successful. Thanks to the lecture followed 
by an extensive question and answer period, we 
now have a more detailed picture of the situation in 
Poland: a clearer view of not only the existing prob-
lems, but also of the exceptional achievements in 
recent years, as well as prospects for the future. 
Mr. Ambassador awarded several people from Se-

attle for their distinguished service to Poland: 
-The Gloria Artis Medal was awarded to Mr. Tom 
Podl for his support and promotion of Polish 
art. 
-Solidarity medals for their work in support of 
the then underground “Solidarity” Union in the 
1980’s were awarded to: Martha and Ron  
Golubiec and Maria and Zbigniew Pietrzyk. 
Congratulations to all.  Sincere thanks to those who 
have worked all these years for the good of Poland.  
Mr. Ambassador became a honorary member of the 
Fundraising Committee for the Polish Home Expan-
sion.  I would like to thank Mrs. Barbara Scienski 
and Mrs. Beta Rodzinska together with her son, Jan 
Rodzinski for the excellent buffet they had prepared 
for the occasion. Sincere thanks to VP Cultural 
Events, Mrs. Barbara Strutynski, for preparing and 
decorating the room. 
 
I would also like to take this opportunity to in-
form you that August 25 will be the traditional 
summer work day to clean and repair our Home. 
We look forward to all of the organizations affili-
ated with the Polish Home Association to par-
ticipate in this. The contribution of the members 
of the Association will also be greatly appreci-
ated. The Home benefits us all and we all bear 
the responsibility for its maintenance. 
 
Finally, I wanted to notify you the Polish Home will 
be closed in July and August. During the summer re-
cess we will carry out construction projects. Our activities 
will resume in September. Have a wonderful summer. 
Sincerely, 
Elzbieta Filipczuk 
President, Polish Home Association 

            List od PrezesaList od Prezesa        Letter From the PresidentLetter From the President  
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Drodzy Państwo, 
- Tradycyjne „Jajko” w tym roku obchodziliśmy w niedzielę 15-go kwietnia.  Wspólne życzenia świąteczne poprzedziła 
prezes Domu Polskiego p. Elżbieta Filipczuk, krótką modlitwą i życzeniami dla wszystkich przybyłych.  Po smacznym 
posiłku przygotowanym przez niezawodne Koło Pań, którym serdeczne podziękowanie składam na ręce prezeski p. 
Miry Byrskiej, śpiewaliśmy pieśni wielkanocne. Choć frekwencja nie była za dobra, ci co przyszli napewno przyjemnie 
wspominają tę tradycyjną imprezę.  
 

 Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Dom Polski obchodził bardzo uroczyście. W tym roku akademia 
odbyła się 29-go kwietnia. Nasi harcerze przygotowali dekorację sceny za co serdecznie dziękuję p. Ani Bieniek. 
W bogatym programie udział wzięli: Harcerze (skrzaty i zuchy), Szkoła Polska, Chór „Vivat Musica” i Grupa 
Recytatorska Dorosłych.  Gościnnie w programie wystąpiła pianistka p. Marzena Szlaga rozpoczynając część 
artystyczną Chopinowskim „Polonaise Militaire”.   Pani Marzena akompaniowała również Grupie Recytatorskiej 
Dorosłych w melo-deklamacji p.t. „Polonez”, wiersz napisany przez Mariana Hemara a dostarczony nam przez p. 
Aleksandra Herbsta. Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom i uczestnikom tej tak ważnej dla historii Polski 
uroczystości. 

  
-  Rozpoczynamy okres wakacyjny, ale imprezy wciąż czekają na Państwa.  Rok 2007 w Polsce ogłoszono rokiem 
Gen. Andersa, człowieka którego zasługą było przywrócenie wolności wielu Polakom wywiezionym na Sybir, dlatego 
tegoroczna rocznica ma dla nas szczególne znaczenie. Ten okres w historii naszego wojska dotyczy wielu z nas 
osobiście. Zapraszam wszystkich na tegoroczne Święto Żołnierza, które odbędzie się w niedzielę 19-go sierpnia o 
godź. 14:30 (2:30 PM) w parku:   ―Camp Long” – 5200 35th Ave SW, Seattle  tel. 206-684-7434.  W warunkach 
polowych, przy ognisku zorganizowanym przez naszych harcerzy, słowem i piosenką złożymy hołd żołnierzom 
walczącym za naszą i waszą wolność pod dowództwem gen Andersa. 
 
Proszę również nie zapomnieć o dorocznym pikniku Domu Polskiego, który odbędzie się w niedzielę 26-go 
sierpnia w Lincoln Park, Shelter #2. Czas pikniku od 12:00 do zmroku. W programie gry, zabawy no i coś na ząb.  
Zapraszamy!    

Dear members and friends, 
Two big events happened last quarter at the Polish Home: 
-  On April 15

th
, traditional Easter Lunch gave the mem-

bers chance to get together and extend Easter wishes. Delicious lunch was prepared by Ladies Auxiliary (Koło Pań). 
Many thanks for their wonderful work. 
 
-  Anniversary of May 3

rd
 – Proclamation of Polish Constitution in 1791 – was celebrated on April 29

th
. Thanks to Ania 

Bieniek and her scouts for beautifully decorated stage. Participants in artistic program were Scouts, Polish School, 
Choir ―Vivat Musica‖ and Adult Theatrical Group.  Program was started by our guest pianist Ms. Marzena Szlaga with 
Chopin‘s Military Polonaise. Many thanks to many performers, and the audience attending this event. 
 
In August you are all invited to attend two Polish Home outdoor events: 
    -Soldier’s Day’s on Sunday August 19

th  
2:30 PM at 

         ―Camp Long” – 5200 35th Ave SW, Seattle  tel. 206-684-7434. 
          By the big campfire, organized by our scouts, we will sing military songs and recite poems. 
    -Polish Home Association summer picnic:  on August  26

th
 in Lincoln Park, Shelter #2. Annual Polish Picnic 

will start at noon. There will be lots of fun, games, prizes and some food.  We are invited!  
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Szkoła Polska  
im. Juliusza Słowackiego  

w Seattle 
 

Krystyna Swietlicka 
Szkoła Polska ukończyła kolejny rok nauki. Dziękujemy nauczycielom i rodzi-
com za ich pracę o troskę o dobro dzieci.   Naszym dzieciom życzę pięknych i 
urozmaiconych wakacji. 
Główne wydarzenia w roku szkolnym 2006/2007 to: 

Zebrania szkoleniowe – wykłady Pana Piotra Lewińskiego i Pani Diany Lewińskiej na tematy związane z 
― Certyfikatem znajomości języka‖ i ― Sposobami uczenia języka polskiego jako obcego‖ 

Lekcje otwarte związane z: 
― Wymową dwuznaków‖ 
― Rzeczownikami własnymi i pospolitymi‖ 
― Rozumieniem tekstu pisanego‖ 
― Pisownią ą, ę, ó‖       

Konkursy szkolne na temat : 
―Święta Niepodległości‖ i ―Wielkich Polaków, polskich zabytków, miast, rzek, krajobrazów‖ 

Ogólnopolonijne konkursy plastyczne na temat : 
― Legend polskich w obrazach‖ i ― Życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego‖ 

Akademie  w Domu Polskim z okazji :―Święta Niepodległości‖ i ― Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja‖ 

Zabawa karnawałowa dla dzieci. Uroczystości szkolne takie jak :― Wigilia Szkolna‖ i  zakończenie roku 
szkolnego. Udział w obozach językowych w Cascades Camp & Conference  

    Center i w Piekarach koło Krakowa. 

Szkoła Polska ogłasza  
zapisy na rok szkolny 2007/2008                            

dla dzieci w wieku od 5 lat, młodzieży i dorosłych. 
 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 6:00—8:30 wieczorem 
w soboty od 9:00 – 11:30 dla dzieci zainteresowanych  nauką z rana. 

Zgłoszenia przyjmują: 
Krystyna Świetlicka ( dyr.) – tel.206.720.0683 

Barbara Strutyńska (zast.dyr.) – tel.425.746.3037   

Obóz szkolny 
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20 years of Polish Scouts in Seattle 
 

 
On June 9

th
, the Polish Scouting in Seattle celebrated their 20

th
 Anniversary.  It was a reunion full 

of memories for many people, that even came from as far as California. Many of us haven‘t seen 
each other in years. There was a display of pictures from throughout the 20 years of scouts, cub 
scouts, many different camps, including camp in Poland in 1996, trips to Canada, California, Ore-
gon. Pictures of Polish Scouts meeting with the Polish President Lech Walesa in 1996, welcoming 
the famous Polish ship ―Zawisza Czarny‖, summer and  winter camps in Camano Island, camp-
fires, patriotic holidays, special ―oplatek‖ celebrations with Polish Veterans. 
We sang and danced in a campfire circle, which symbolizes unity, bringing together 3 generations 
of past and present scouts, families and friends. 
We would like to thank Marta Golubiec for starting Polish Scouts organization in Seattle, 
giving us a chance to form lifelong friendships, knowledge and experience, traditions, and 
wonderful memories from our childhood into adulthood. 
Thank you to all that helped organize this event, and to all who have been involved in any way with 
our organization throughout the last 20 years. We are still going strong, raising new generations to 
continue this worthwhile legacy.   
 
Pictured below Martha Golubiec (second from right) with instructors.  
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 HARCERSKI SZCZEP „KASZUBY” OBCHODZIŁ XX LECIE 
 
Polskie Harcerstwo na emigracji istnieje w Anglii, Francji, Danii, Kanadzie, Australii, Argentynie, i 
Stanach Zjednoczonych!  W dniu 9 czerwca, Szczep Kaszuby obchodził swoje 20-lecie 
istnienia w Seattle. Był to szczególny dzień dla wszystkich, którzy w czasie ostatnich 20 lat 
należeli do naszego harcerstwa. Mogliśmy się spotkać wspólnie z naszymi dawnymi koleżankami i 
kolegami z którymi spędziliśmy ciekawe i niezapomniane chwile na koloniach zuchowych i na 
obozach przy ognisku.  
Rozpoczęciem tego specjalnego wieczoru były wspomnienia uwiecznione na wielu zdjęciach i 
pamiątkach zachowanych z poprzednich lat. Było przy tym dużo śmiechu a niektórzy nawet się 
wzruszyli. Następną częścią był wspólny kominek prowadzony przez druhnę Martę Gołubiec. 
Zaszczyciły nas swoją obecnością druhny z Kanady.  Do naszych wspólnych śpiewów i zabaw 
także dołączyły się nasze obecne skrzaty, zuchy i harcerze. Wszyscy bawili się jak za dawnych, 
dobrych i młodych  lat.  
Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że druhna Marta dała nam tyle wspaniałych lat przeżyć i radości 
na tej naszej wspólnej emigracji. Możemy razem wspominać Polskę i kontynuować nasze dawne 
obyczaje i tradycje. Druhna Marta przekazuje nam dużo mądrości i sposobów na codzienne życie. 
Wielu z nas użyło tej wiedzy w życiu codziennym. Teraz my 
przekazujemy to naszym dzieciom i jesteśmy dumni z tego kim się 
staliśmy. Druhno Marto dziękujemy za te ostatnie 20 lat.  
Dziękujemy druhnie Barbarze Żółtowskiej, która prowadziła przez 
wiele lat gromadę zuchów, oraz druhom Jerzemu Pałubickiemu, 
Dobkowi Paterowi, Włodkowi Hoczkowi, Monice Winkler za 
prowadzenie drużyny harcerskiej. 
W ciągu ostatnich 20 lat zuchy i skrzaty prowadziły także druhny Ola 
Szostało, Ania Bagińska, Asia Jeziorska, Sabrina Krewin, Małgosia 
Rzymowska, Monika Świetlicka, Aniela Sidorska, Anna Kwaśny, 
Marta Przybyś oraz druh Jakub Waligóra. 
W ostanich 5 latach zuchy i skrzaty prowadzą Monika Barska, 
Wojtek Las, Emilia Sidorska. Serdeczne podziękowania dla tych, 
którzy pomagają nam prowadzić zajęcia i kolonie: Iwona Bernacka, Henia Posłuszny, Grażyna 
Krewin, Renata Mróz, Katarzyna Pietrzyk, Grażyna Kapa, Irena i Mietek Kulik, Ola Ziętak, Jurek 
Las, Hanna Tabaczyńska i Ryszard Dopierała. 
Specjalne podziękowania za pomoc i popieranie harcerstwa kierujemy dla Domu Polskiego, Koła 
Pań, Stowarzyszenia Kombatantów i księdza proboszcza Stanisława Michałka, oraz dla Marysi 
Grabowskiej za wspaniały akompaniament.  Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w 
zorganizowaniu naszej uroczystości.  Serdecznie dziękujemy Domowi Polskiemu za 
udostępnienie nam miejsca na zbiórki, Kole Pań za ich dotacje, i rodzicom za ich pomoc i 
poparcie przez wszystkie lata.    Czuwaj!  Druhny Monika Barska, Anna Bieniek   
**************************************************************************************************************** 
Zarząd Domu Polskiego składa serdeczne podziękowanie druhnie Marcie Gołubiec za założenie i 
prowadzenie Harcerstwa przy Domu Polskim przez wiele owocnych lat oraz druhnom i druhom:  Ani 
Bieniek, Anieli Sidorskiej, Basi Żółtowskiej, Monice Grzyszczak, Asi Jeziorskiej, Jerzemu Palu-
bickiemu, Dobkowi Pater, Wojtkowi Las za wspaniałą kontynuację dzieła druhny Marty.  Jesteśmy 
wdzięczni za Wasze oddanie i pracę dla dobra dzieci i młodzieży, za przekazywanie im wartości, tra-
dycji, obyczajów i historii naszej Ojczyzny.  Dziękujemy Wam druhny i druhowie z całego serca i 
prosimy o dalszą owocną pracę. 
Elżbieta Filipczuk,   Prezes Domu Polskiego 
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 CONGRATULATIONS... 
  

UW Prof. Norbert Untersteiner, Polar Sciences and Atmospheric Studies authority received an 
Honorary Doctorate from the University of Alaska. 
  
Greg Plichta of Woodcock Washburn was elected Intellectual Property Section Chair of the King 
County Bar Association. 
 
Annual Award for UW Best Student of Polish was presented to graduate student Tim Wellman 
by Mira Byrski –  President of the PHALadies‘ Aux. at the June meeting. 
 

Congratulations to 2007 college graduates:  
 
AMHERST COLLEGE   
Konrad Turski B.Sc. 
 
  UNIVERSITY OF WASHINGTON  
  Mark Horoszowski M.Sc. 
  Anita Beresniewicz B.Sc. 
  Katarzyna Oprzadek B.Sc.. 
  Ada Rosman B.A. 
  Michael Strutynski B.Sc. 
   
WESTERN WASHINGTON  UNIVERSITY 
Thomas Adamski B.A.       
Michael Jasklowski  B.A. 
————————————————————————————————————————— 

Cantate Deo – Chȯr Chłopiecy i Męski z Koszalina będzie gościł w Seattle na zaproszenie 

chȯru Vivat Musica.  Cantate Deo, pod dyrekcją p. Przemysława Pałki, występował na licznych 

koncertach i festiwalach w Polsce i za granica i posiada światowej skali repertuar i umiejętności 

(www.cantatedeo.republika.pl). Do Seattle zawita 19 września i przez tydzień będzie występował 

w koncertach sakralnych oraz w Domu Polskim.   Organizatorzy serdecznie proszą o pomoc w 

zakwaterowniu członkow chȯru i w transporcie.   Chętnych prosimy aby dzwonili do Eli 

Filipczuk 425-330-3408 z zadeklarowaniem opieki. 

 

 

 

Cantate Deo - Boys and Men‘s Cathedral Choir from Koszalin, Poland will visit Seattle at the in-

vitation of Vivat Musica.  Cantate Deo, under the direction of Przemyslaw Palka, participated in 

various concerts and festivals in Poland and worldwide with a rich and diverse repertoire 

(www.cantatedeo.republika.pl). They will arrive in Seattle on September 19 and will perform ca-

thedral music in local churches and cathedrals as well as other pieces to audiences in Polish 

Home.  The organizers are kindly asking for help with Host Families and transportation.  Please 

call Ela Filipczuk 425-330-3408 to offer help and assistance as a Host Family. 
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 RENOVATIONS / REMODELINGS  
 

    Since electing me for the position of VP-Renovations of existing building, I would like to give you some update on 
work that has already been performed and projects for nearest future. As we know, the Polish Home facility is not in a 
good shape, mostly due to worn out old building materials that need to be replaced or fixed. We are also facing struc-
tural problems and in mechanical, electrical and plumbing areas as well because of failure of these utilities from time to 
time. I prepared the list of all urgent repairs, the "face lifting" list and the "dream" list of remodelings and improvements. 
These lists are long and most of the items will have to wait for sufficient funds. So the recent projects were repairs and 
replacements performed by volunteers. 
     Let me express deep appreciation and many thanks to: Roman Rogalski, Pawel Krupa, Krzysztof Kuczewski, Zbig-
niew Krewin, Zbigniew Przydzielski, Andrzej Falinski, who helped so far on the following projects: Lower Bar remodel 
and repairs - phase I, installment of new light fixtures in upper and lower hall and above Lower Stage, installation of 
new shelves for audio equipment next to Lower Stage, fixing the broken door frames and swing doors in Upper Bar. 
Big kudos to Andy Okinczyc who organized and supervised the repair work of 20 year old dish washer and Romek 
Golubiec for assisting different contractors on their visits to Polish Home. 
     It is really great to have so many dedicated people around who spend looooong hours with big enthusiasm. For the 
coming summer we have the Upper Ballroom floor to be re-finished and the following projects to accomplish: 
  

Polish Home is accepting the bids for the following, separate projects: 
         

1. Scope of work for installation of porcelain floor tiles in Upper Bar  
- removal of existing flooring (VCT) 
- installment of new cementatious board/leveling the floor 
- installation of porcelain tiles 16"x16" 
- installation of 4" floor base cut out of porcelain tiles 
  
Total floor area about 100sf. 
(2) tiles are in the cabinet under sink in Upper Bar for viewing. 
  

2. Scope of work for support the floor at Kitchen and Conference Room 
- provide (8) 4x4 wood posts on pre-cast conc. pire blocks in one row in the crowl space under existing floor system 
- attach 4x8 beams between 
- attach 2x10 floor joists @ 16"o.c. 
- install 2x10 blkg. between new joists on both sides 
  

3. Scope of work for reinforcement of portions of foundation walls  under Kitchen and Con-
ference Room 
- backfill existing foundations with lean concrete (CDF) or compacted structural fill areas where excavations exposed 
foundation walls. 
  

4. Scope of work for  Upper Stage remodel 
 
- electrical demo of exist light fixtures and conduits (with help 
of Polish Home electrical consultants) 
- demolition of wood canopy above the stage 
- demo of the existing stage rounded edge with trim only 

 new framing (15 inches high, to match existing stage 
height) to square the edge of stage and plywood sheathing 
(new hardwood floor fill-ins and finish will be provided by 
flooring contractor ) 

 new decorative plywood sheathing over new portal framing 
around back stage - new tackable wall paneling around the 
opening of recessed back stage and on ceiling of back 
stage 

Grazyna Krewin 
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 Wiadomości z Koła Pań 
 
Pierwsze połrocze 2007 roku upłynelo bardzo ciekawie i wydajnie.  
Chciałybyśmy podreślić wydarzenia w ktȯrych brałyśmy czynny 
udzial: Bal Międzynarodowy, Wiosenny Bazar, Poczęstunek 
Wielkanocny, Pierogi Fest i Kiermasz Książki oraz Spotkanie z 
Ambasadorem p. Januszem Reiterem, oraz podzielić się sprawoz-

daniem z przekazanych dotacji. 
 

Bal Międzynarodowy – odpowiedzialne za kolację pani Lidia 

Pasielko i pani Adela Welcel z dobraną pomocą koleżanek odniosły 
kolejny sukces i pobiły dotychczasowy rekord dochodȯw.  
Serdeczne dzięki za pracę, wysiłek, włożone serce i zadbanie o to 
by nasze stoisko, jak zawsze, było najsmaczniejsze, najlepsze i 
reprezentacyjne. 
 

Wiosenny Bazar – następny rekord dochodowy został pobity.  

Odnosimy wrażenie, że coraz bardziej jest on popularny i oczeki-
wany.  Atmosfera jest ciepła  i domowa, stali bywalcy z entuzjaz-
mem sie z nami witają, zamawiają i zakupują ulubione jedzenie, 
przysmaki i produkty, a nowi podziwiają, wyciągając z lamusa pa-
mięci jakiegoś krewnego lub znajomego, aby się pochwalić, że oni 
też mają konekcje z Polakami.  Wiele czasu i pracy poświęcamy 
przygotowaniu bazaru.  Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 
wszystkich pań, które tak oddanie dzielą się swoim czasem aby 
przyczynić się do bazarowych sukcesȯw.   Chciałybyśmy wymienić 
tu kilka pań, które podjęły się odpowiedzialności za specyficzne 

stoiska i prosić aby przekazały podziękowania paniom, które 
dobrały sobie do współpracy: kuchnia – Basia Ścieńska, sala 

restauracyjna – Basia Strutyńska, kawiarnia – Danusia Ludowicz, 
kasa restauracyjna – Małgosia Okińczyc, order-to-go – Basia Niesu-
łowska & Lucyna Grzeszczuk, sala gȯrna/vendors- Wanda Cieślar 
Pawluśkiewicz, delikatesy – Mira Pawluśkiewicz, kryształy – Jasia 
Staszak i Krysia Koczarski, loteria – Irena Rudchenko, stoisko 
rȯżności – Marysia Grabowska, piekarnia – Wanda Cieślar 
Pawluśkiewicz.  Serdeczne podziękowania dla pana Mariana 
Strutyńskiego i Lidii Pasielko za prowadzenie finansowej strony 
bazaru i panu Mietkowi Świetlickiemu, Andrzejowi Falińskiemu no i 
Piotrowi Pawluśkiewicz, ktȯry śpiewa, dogląda, zestawia, rozstawia, 
a na koniec ma jeszcze kwiaty, szampana i ciepłe słowa uznania dla 
każdej z nas. 
A oto zdobywcy nagród bazarowej loterii:  Krystyna Bałut, Sue 
Dringle, Blair Hoplich i Joan Montegary. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich pań, ktȯre wsparły nasz 
bazar przez dotacje ciast – stoiska odniosły wspaniały sukces.  Po-
prosimy o ciasta znowu jesienią na nasz dwu-dniowy bazar w pier-
wszy weekend listopada. 
 

Dotacje – Koło Pań przekazało dla Fundacji Domu Polskiego 

$15,000 na rozbudowę, $10,000 dla Domu Polskiego ze 
świątecznego bazaru, $600 dla najlepszego studenta języka 
 polskiego na UW (Tim Wellman).   Do Polski przesłałyśmy: $1,117 
na Dom Dziecka, i $500 na Dom Starcȯw.  Lokalnie - $250 na New 
Beginnings, $100 na Salvation Army, $400 na UW Polish Studies, 
$350 na Młodzi Polanie, $400 na Polską Szkołę, $350 na Vivat Mu-
sica. 
 
Jeszcze raz serdeczne, serdeczne podziękowania dla  
WSZYSTKICH.   Życzymy słonecznego i wspaniałego lata i 
zapraszamy we wrześniu! 
Zarząd Koła Pań 

Polish Ladies Auxiliary News 
The first part of 2007 kept us very busy.  There were quite a few 
interesting events as well as the usual fund raisers in which we ac-
tively participated.  There was the International Ball, Spring Ba-
zaar, Easter “Egg”, Pierogi Fest combined with Used Book Sale 
and Brick-a-Brock as well as the reception with Polish Ambas-
sador Janusz Reiter. 

Int’l Ball – our thanks go to two ladies, Lidia Pasielko and Adela 

Welcel, who took on the responsibility to prepare the food booth and 
to those ladies who helped during the evening.  Once again, our 
booth had the best tasting food and it represented our organization 
proudly.  The income beat the record, as well. 

Spring Bazaar – new income record accomplished!  The event 

is very popular and enjoyed by many people in  Seattle.  The steady 
patrons with enthusiasm order their favorite food, cakes, deli and 
other products, the newcomers ask questions, try to share any ex-
periences they may have had with Poles or Poland.  This open sup-
port and appreciation that is shown in the final number, balances 
well the amount of work that goes into the preparation and the actual 
event.  Thank you to the ladies who took on the responsibility for 
running different stages of our bazaar: kitchen – Barbara Scienski, 
restaurant – Barbara Strutynski, café – Danusia Ludowicz, cash 
register – Maggie Okinczyc, order-to-go – Barbara Niesulowski and 
Lucyna Grzeszczuk, upper hall/vendors – Wanda Cieslar-
Pawluskiewicz, deli – Mira Pawluskiewicz, crystals – Jasia Staszak 

& Kristine Koczarski, ruffle – Irene Rudchenko, brick-a-brock – Maria 
Grabowska, bakery – Wanda Cieslar-Pawluskiewicz.  Ladies, please 
thank your crew for their time and hard work.  We would also like to 
voice our thanks to Marian Strutynski and Lidia Pasielko for running 
the financial part of the event.  Thank you to Mietek Swietlicki & 
Andrzej Falinski for your help.  Special thanks to Piotr 
Pawluskiewicz, for his support, hard work, special care, singing, 
flowers, champagne and words of appreciations at the end of the 
day. 
Following are the winners of our ruffle:  Mrs. Krystyna Balut, Sue 
Dringle, Glair Hoplich and Joan Montegary 
Thank you to all the ladies that support our bazaar by donating won-
derful cakes and torts – those booths had record income! We will 
ask you again to bake for the Holiday Bazaar on the first weekend of 
November. 

Donations – We gave $15,000 to Polish Home Foundation for the 

remodeling project, $10,000 to Polish Home from the Holiday Ba-
zaar, $600 to best student of Polish Language at UW (Tim 
Wellman).  We sent to Poland:  $1,117 for orphanage, $500 for sen-
iors.  Locally:  $250 – to New Beginnings, $100 to Salvation Army, 
$400 to UW Polish Studies, $350 to Mlodzi Polanie, $400 to Polish 
School and $350 to Vivat Musica choir. 
 Once again, thank you ALL for your time, support and 
enthusiasm.  Please come and join us this fall.  Have a great and 
sunny summer!!! 
Ladies Auxiliary 
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Z kącika chóru Vivat Musica: 
 
Za nami okres intensywnej pracy nad nowym repertuarem i przygotowań do występów. Zbiżają się zasłużone dla 
wszystkich członków chóru wakacje.  Mamy za sobą dwa koncerty, do przygotowania których włożyliśmy mnóstwo 
czasu, serca i zapału.  Na mszę w Katedrze Saint James w Seattle przygotowalismy nowy repertuar sakralny. 
Wybraliśmy piękne, aczkolwiek bardzo trudne utwory Marka Jasińskiego i Góreckiego.  Wymagały  ogromnego wkladu 
pracy wszystkich głosów i dyrygenta. Ucieszyliśmy się bardzo, że w tym trudnym okresie przyłączyły się do nas dwa 
nowe głosy: Bernardeta Wianecka zasiliła alty a Mietek Kulik tenory. Msza w katedrze była dla nas wszystkich dużym 
przeżyciem, zaszczytem i radością, że polska pieśń, wielbiąca Maryję mogła być słyszalna w murach Seattlowskiej 
katedry przy brzmieniu organów, których piękno jest nie do opisania.  Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy 
modlili się wspólnie z nami tego dnia w katedrze i dzieciom, które niosąc dary i składając kwiaty pod obrazem Czarnej 
Madonny podkreśliły swoim strojem, ślicznym wdziękiem, przy pełnym skupieniu i dyscyplinie, naszą polską, katolicką 
tradycję i szacunek dla naszego Kościoła. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję uczestniczyć w 
takich uroczystościach, o czym zawsze z radością będziemy informowali.  Kolejny występ to koncert w Benaroya Hall 
w ramach festiwalu celebrującego muzykę i sztukę Centralnej Europy. Chór był podekscytowany samym faktem, że 
zaśpiewamy w siedzibie słynnej Filharmonii Seattle. Na program półtoragodzinny składały się wiersze znanego w 
naszym środowisku poety Leszka Chudzińskiego, osiem pieśni w wykonaniu chóru przy akompaniamencie Marysi 
Grabowskiej, popularna 
piosenka do muzyki 
Chopina „Życzenie“ w 
wykonaniu Anny Sawickiej  
oraz poetycka piosenka 
do wiersza Leszka 
Chudzińskiego, w 
wykonaniu solistki Vivat 
Musica Marzanny 
Bachowskiej. 
Z przeżyć zakulisowych 
zostanie w pamięci 
spotkanie z samym 
Gerardem Schwarz- 
dyrektorem Filharmonii, 
który przyszedł nas 
powitać przed występem 
życząc powodzenia. 
(zdjęcieobok). 
 
Kończymy ten gorący 
sezon zabawą 
dyskotekową w Domu 
Polskim 23- go czerwca „ 
Powitanie Lata“.  
Wspólna zabawa po roku 
intensywnej pracy należy się wszystkim. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy popierają nasze wysiłki 
propagowania polskiej kultury i pieśni przybywając na nasze wszystkie koncerty. Zawsze wielka to radość widzieć Was 
na widowni. Dla Was śpiewamy.Do zobaczenia.  Barbara Niesulowski  
Kontakt z chórem:basianiesulowski@hotmail.com  Tel:253-210-0413  
 

Recenzja z wystepów  chóru i Leszka Chudzińskiego w Beneroya Hall. 
Czy występ polskich artystów  na tym festiwalu był sukcesem?  Na pewno tak. Publiczność owacyjnie nagradzała 
brawami pieśni w wykonaniu chóru Viwat Musica, a wiersze poety Leszka Chudzińskiego, w jego wykonaniu  
pokazywały nam różne klimaty naszego życia, od tych najbardziej złożonych, do tych najprostszych.  Udany 
scenariusz, w którym pieśni i muzyka pięknie ze sobą współgrały. Serdecznie dziękuję artystom za wspaniały koncert, 
który przez organizatorów tego festiwalu został uznany za Najlepszy. Brawo. 
                                                     Lena Wróżyńska ---Radio Wisła  

mailto:basianiesulowski@hotmail.com
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SURPRISE! 
We all donate, as we should, both time and money to various charities, schools, and our parishes but our dona-
tions to the Polish Hall, the PHA Foundation, and the UW Polish Studies certainly deserve reconsideration and are 
tax deductible. It would be well worth taking the time to look at your IRS 1040 for 2006 and see how much you ac-
tually contributed to Polish causes. You may be surprised! 
We continuously need you to contribute generously to: 
1)The building addition to the Polish Hall will start most likely in the spring or summer, so  please be generous and 
contribute to the building fund and make your checks our to the Polish Home Foundation with the designation 
‖Building Fund‖ and mail it to the Polish Hall, 1714 18

th
 Ave. Seattle WA 98122 

2) The UW Polish Studies Endowment Committee also needs your support if we are to expand Polish Studies at 
UW, continue inviting great speakers, programs etc. Please make your check payable to UW Polish Studies, Uni-
versity of Washington, Slavic Dept. M253 Smith, Box 353580, Seattle WA.98195-3580 
NIESPODZIANKA! 
Wszyscy dajemy, jak powinnismy dawać, i prace i pieniądze na rozmaite organizacje charytatywne, szkoły i parafie 
ale wsparcie finansowe dla Domu Polskiego, PHA Fundacji i UW Polish Studies warto rozważyć, które jest 
zwolnione od podatków. Prosze zwrócic uwage na swoje podatkowe rozliczenie IRS 1040 za rok 2006 i sprawdzic 
jaką sumę otrzymały Polskie organizacje. Może to być zaskoczeniem! 
Potrzebuejmy w dalszym ciagu pomocy i wsparcia finansowego na następujące cele: 
1) Dom Polski zacznie rozbudowę prawdopodobnie na wiosnę lub w lecie, więc prosze wesprzeć ten fundusz 
budowalny wypisując czeki na PHA Foundation i przesłać go na adres Domu Polskiego, 1714 18th Ave. Seattle 
WA 981222) UW Polish Studies Endowment Committe aby mógł wzbogacic program Polish Studies, zapraszać 
ciekawych prelegentów, potrzebuje wsparcia. Czek prosze wypisać na UW Polish Studies i wysłać na adres: 
University of Washington, Slavic Dept. M253 Smith Hall, Box 353580, Seattle WA 98195-3580 

Grupa Dziecięco-Młodzieżowa „Młodzi Polanie” 
Dnia 11-go maja odbył się pierwszy występ naszej nowej Grupy Dziecięco Młodzieżowej „Młodzi 
Polanie”.  Przedstawieniem p.t. „A Ja wolę moją Mamę” uczczono „Dzień Matki” (zdjecie ponizej). 
Wierszem, piosenką i własnymi słowami mali aktorzy zapewniali Mamy o swej miłości. Nie zapomniano 
również o Ojcach, Babciach i Dziadkach. Piękne stroje i dekoracje sceny nadały tej imprezie uroczysty 
nastrój. Konkurs p.t. „Czy znam swoją Mamę” przyniósł wiele niespodzianek. Do programu dołączyli się 
dawni członkowie grupy „Młodzi Polanie” za co serdecznie dziękuję Dominice Marczak, Pawłowi 
Kulikowi oraz Amandzie i Adasiowi Dopierałom. Dziękuję również Ryśkowi Dopierała za akompaniament.  
Duże podziękowania dla nowej skarbniczki zespołu p.Henryki Pośpieszny za zakup nagród 
konkursowych, wszystkim mamom za przygotowanie wspaniałego deseru, a przybyłym gościom za 
przyłączenie się do imprezy, co dało dzieciom pewność że ich praca jest doceniana. 
 

Po zasłużonych wakacjach „Młodzi Polanie” wystawią bajkę „Jaś i Małgosia” i wystąpią z tańcami 
ludowymi. Data tych 
występów będzie 
podana później.   Próby 
zespołu rozpoczynają 
się w drugi piątek 
września, jak zwykle o 
godź. 7:15 PM.  O tych 
imprezach będą 
ogłoszenia w Domu 
Polskim i na naszej 
Stronie Internetowej.  
Kontakt telefoniczny: 
Barbara Strutynski  
(425) 746-3037   
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 UW PSEC:  Five Years of History in the Making  

It is truly amazing to behold creation, to see something arise out of nothing thanks to the good will and gen-
erosity of a community. It is hard to believe that five years ago the UW Polish Studies Endowment Commit-
tee (UW PSEC) did not exist and it is amazing to contemplate how much we have accomplished since 
2002.  
April 2002 saw our first outreach event at the University of Washington: Tom Podl‘s presentation on ―Colors 
of Identity: Discovering Polish Heritage through Art‖. The same year we received two sizable grants from 
Simpson Center for the Humanities and from Arts and Sciences Exchange Program to organize, during the 
next two academic years, an outreach speaker series entitled ―50 Years of Polish at the UW: Celebrating 
Polish-American Heritage‖. The series was also supported by smaller grants from the Polish Home Asso-
ciation, Polish Home Ladies‘ Auxiliary, University of Washington Slavic, History and Jewish Studies Depart-
ments, the REECAS Program, and the Seattle Public Library. In 2004 a very generous gift from Izabella 
and Andrzej Turski enabled us to continue the series, now known as Distinguished Polish Speakers’ Se-
ries, for the next three following years and beyond: Leszek Balcerowicz is scheduled to inaugurate the 
2007/08 Series with a lecture next October. One look at the impressive list of guests gives an appreciation 
of our organization‘s vitality over these past five years: Witold Rybczyński, Eva Hoffman, Alexander 
Wolszczan, Rafał Olbiński, Agnieszka Holland, Bożena Shallcross, Lynne Olson and Stanley Cloud, Ed-
ward Hirsch and Adam Zagajewski, George Weigel, Jan A.P. Kaczmarek, Adam Makowicz, Janusz Reiter, 
and several more. 
In addition to the Speakers‘ Series, we have held three UW Polish Studies Auctions, which raised over 
$120,000. In June 2005, we created the UW Polish Studies Endowment Fund with an initial deposit of 
$35,000 which this year reached $120,000. We developed a unique University of Washington Fulbright 
Lectureship Grant, which combines funds from the US-Polish Fulbright Commission, the UW‘s Ellison 
Center, and UW PSEC to bring a lecturer in Polish Studies to the university for three years, beginning in 
2006/2007. We also established UW Polish Studies Scholarship Fund, which in 2007/08 will be awarded 
to UW students traveling to Poland to pursue their studies. 
The Polish Studies Endowment Fund with $120,000, twenty three Distinguished Polish Speakers‘ Series 
events, the Fulbright Lectureship, the Scholarship Fund: none of these existed 5 years ago. And neither did 
UW PSEC itself, a grass roots organization of volunteers, whose generosity and dedication to the twin 
goals of fundraising for an Endowed Chair of Polish studies and educating the Seattle community about 
Poland are truly awe-inspiring. 
Please visit the UW PSEC website at: http://www.polishstudiesuw.org/ and consider joining in our efforts! 

Last Minute News!  Consider Taking a Course at the UW!  

We are pleased to announce that Artur Grabowski, Ph.D., will be our 2007/08 Polish Studies Fulbright Scholar at the 

University of Washington. Professor Grabowski is an Associate Professor at the Department of 20
th
 Century Polish 

Literature at the Jagiellonian University in Cracow.   In 2004/5 and 2005/6 academic years he was a Visiting Professor 

at the  Department of Slavic and Baltic Literatures and Languages at University of Illinois at Chicago. During the fall 

quarter at the University of Washington, Professor Grabowski, a specialist in Modern Polish and Comparative Litera-

ture and Theater, will teach: 

POLISH 420 SLN 17184 Masterpieces of Modern Polish Literature (5 credits), T/Thu 2:30-4:20 SLN 17184A   

Other courses offered by the Slavic Department and The Ellison Center: 

POLISH 404 SLN 17183 Second Year Polish (5 credits), K. Dziwirek, MWF 12:30-2:20 DEN 310 

SLAV 470/570 Bilingualism (3-5 credits), K. Dziwirek, MW 2:30-4:20 BNS 115 

315 ASLAV 223, SLN 17765C, SLN 17766D National Cinémas: Roman Polanski (5 credits), G. Crnkovic, TTh 

2:30-4:20 BAG 154 

EURO 425 Europe Today (5 credits), S. Lang, MWF 11:30-12:20 THO 101 

HSTEU 452 Eastern Europe Since 1918 (5 credits), J. Felak, MTWTHF 9:30-10:20 SIG 225 

For more information got to:   http://depts.washington.edu/slavweb/ 

http://jsis.washington.edu/ellison/courses_fall07.shtml 

http://www.polishstudiesuw.org/
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 “5 Lat UW PSEC: Jak Powstaje Historia 
 

 Każdy akt narodzin, powstanie czegoś z niczego dzieki dobrej woli i wspaniałomyślności 
ludzkiej społeczności napełnia nas radosnym zdumieniem. Trudno jest uwierzyć, że jeszcze tak 
niedawno – w 2002 roku – Komitet Fundacji Studiów Polskich na University of Washington (UW 
PSEC) wcale nie istniał.  Zdumiewa też jak dużo udało się nam osiągnąć  w ciągu ostatnich 5 lat.   
  
 Wydarzeniem rozpoczynającym w kwietniu 2002 roku współpracę UW z Polonią naszego 
regionu był pamiętny wykład Toma Podla: ”Barwy Tożsamości: Odkrywanie Polskiego Dziedzictwa 
przez Sztukę”. Tego samego roku dwa istotne granty uzyskane od Simpson Center for the 
Humanities i od Arts and Sciences Exchange Program pozwolily na organizację w ciągu 2 
następnych lat serii otwartych wykładów pod nazwą: 50 Lat Języka Polskiego na UW: Obchody 
Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego”. Przedsięwzięcie to otrzymalo również wsparcie od 
nastepujacych organizacji: Polish Home Association, Polish Home Ladies Auxilliary, UW Slavic, 
History and Jewish Studies Departments, REECAS Program, i Seattle Public Library.  
 
 W roku 2004 niezwykle hojny dar Izabelli i Andrzeja Turskich umożliwił nam kontynuację tej 
inicjatywy, która pod zmienioną nazwą Wybitne Polskie Wykłady funkcjonuje wspaniale do 
dzisiaj. Następny sezon 2007/2008 rozpoczęty zostanie październikowym wykładem Leszka 
Balcerowicza.  Wystarczy jedno spojrzenie na listę inicjatyw i wydarzeń zaistniałych dzięki 
wysiłkom UW PSEC, aby ocenić imponującą energię i osiagnięcia naszego komitetu na 
przestrzeni ostatnich 5 lat.  
 
 Obok wspomnianej już serii wykładów do osiągnięć tych zaliczyć możemy 3 udane Aukcje 
na rzecz Studiów Polskich na UW.  Pozwolily one utworzyć w czerwcu 2005 roku Fundusz 
Studiów Polskich na UW ze wstepnym wkładem w wysokości $35,000, który w bieżącym roku, w 
rezultacie ostatniej aukcji, wzrósł do $120,000. Dzięki naszej inicjatywie powstał również unikalny 
Grant Fulbrighta na University of Washington, który korzystając z pomocy US-Polish Fullbright 
Commision, UW’s Ellison Center, i UW PSEC funduje w roku 2006/2007 i dwóch następnych 
kursy akademickie z zakresu studiów polskich. Utworzyliśmy także Fundusz Stypendialny 
Studiow Polskich na UW, który, począwszy od 2007/2008 roku ma być źródłem stypendiów 
przyznawanych studentom UW udającym się do Polski w celu poszerzania swojej edukacji. 
  
 Fundusz Studiów Polskich na UW z suma $120,000, 23 spotkania w Serii Wybitne Polskie 
Wykłady, Grant Fulbrighta na UW, Fundusz Stypendialny Studiów Polskich na UW: żadne z tych 
przedsięwzięć nie istniało przed 5 laty.  Podobnie nie istniał sam UW PSEC - lokalna organizacja 
polsko- amerykańskich społeczników i woluntariuszy, której celem jest powołanie do życia Katedry 
Kultury i Jezyka Polskiego na UW, oraz poszerzanie wiedzy o Polsce wśród otaczającej 
społeczności. Ich bezinteresowny wysiłek i oddanie tym bliźniaczym celom zasługują na nasz 
szczery podziw i uznanie.  

 Serdecznie zapraszamy  
na stronę internetową UW PSEC: 

http://www.polishstudiesuw.org  
i zachęcamy do uczestnictwa  

w przedsięwzięciach naszego komitetu. 
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 UW PSEC’s Springtime Activities  
 

Ambassador Rieter‘s visit, a lecture on Conrad, and the Spring Auction were the final events of the 2006/07 UW 
Polish Studies Endowment Committee‘s season. 
 
In April, we hosted Hon. Janusz Reiter, Polish Ambassador to the United States.  Tom Podl (Co-Chair of UW 
PSEC), Mike Waske, and Glen Lee (both of Seattle-Gdynia Sister City Association), successfully organized the 
Ambassador‘s full schedule.  During his stay, the Ambassador met with faculty, deans, and department heads at a 
University of Washington luncheon, after which he toured the campus and gave a lecture.  The Ambassador‘s visit 
also included meetings with Mayor Nickels, Howard Schultz of Starbucks and representatives of companies with 
ties to Poland: Boeing, Microsoft, Weyerhaeuser, Paccar, and Stellar Corporation.  In addition, Ambassador Reiter 
visited the Polish Home to meet with the Polish-American community.  At this occasion, two members of our Com-
mittee were awarded medals: Martha Golubiec received a 25

th
 Anniversary of Solidarity Medal honoring people 

who supported the movement, and Tom Podl was honored with the Gloria Artis Gold Medal for merits rendered to 
Polish arts and culture.  Ambassador Reiter left Seattle impressed and appreciative of our community‘s work and 
endeavors. 
 
The last guest of this season‘s Distinguished Polish Speakers Series was Professor Richard Dunn who gave a lec-
ture entitled "Joseph Conrad: Supra-National Novelist."  The lecture was in celebration of the 150th anniversary of 
Conrad‘s birth. Born Teodor Jozef Konrad Korzeniowski, Conrad ―became a British subject, wrote in English, but 
deliberately crafted his subject matter in expansively ‗supra-national‘ ways, even as he was becoming a major 
‗English novelist.‘"  To compliment the lecture, the Suzzalo Library hosted an exhibit entitled ―Joseph Conrad. Twixt 
Land and Sea," prepared by The Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw and brought to Seattle through 
the efforts of Ryszard Kott in collaboration with the Polish Consulate in Los Angeles and Dr. Michael Biggins. 
 
Going! Going! Gone! reverberated all over the University of Washington Club on March 10

th
 where the third annual 

Spring Auction took place.  At the end of the evening, once again we were overwhelmed by the generosity of our 
friends and supporters. The final result of the evening: close to $40,000, which included over $8,000 for Student 
Scholarships!  The proceeds of the 2007 auction brought the endowment fund to $120,000.  In addition, we have 
Fulbright scholar and student scholarship funds.  The visit of our first Fulbright visitor, Dr. Lewiński, is coming to an 
end and we are expecting news from the Fulbright Commission regarding next year‘s lecturer.  We are also very 
pleased to announce that the first Student Scholarships in the amount of up to $1500 will be awarded in 2007/08 
academic year.   
 
We would like to take this opportunity to thank the Viva Polonia Ball organizers for their spontaneous support of our 
efforts.  The proceeds from the Ball in the amount of $4000 were designated to supplement the Distinguished Pol-
ish Speakers‘ and Friends of Polish Studies Funds.  Serdecznie dziękujemy!   
 
In October 2007, the Distinguished Polish Speakers‘ Series, sponsored by Andrzej and Izabella Turski, will inaugu-
rate its new season with a lecture by Leszek Balcerowicz.  The theme of the 2007 Slavic Department‘s Homecom-
ing is Polish.  Celebrations will take place at the Polish Home on October 20

th
.  You are invited!   

 
We thank you for coming to the lectures and other events, for contributing your time, efforts, resources and ideas. 
Without the community‘s support our success wouldn‘t be possible.  Dziękujemy!     
For more information, go to: www.polishstudiesuw.org 
 
By Krystyna Untersteiner 
 
 

 

 
Ogłoszenie: 

Polskie Radio Wisła poszukuje osoby lub osȯb ktȯre prowadziłyby segment techniczny w 
naszym radiu: edycja, nagrania, składanie audycji.  Warunki do uzgodnienia: 
Kontakt: 206-526-8332 lub 206-306-0269 www.radiowisla.com 

http://www.polishstudiesuw.org/
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Ryszard Kott 

Polish Home Expansion Project 

Progress Report 
June 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 $316,000 
to the Expansion Project, including about $75,000 in professional service pledges. So far, the Foundation has re-
ceived about $157,000 in cash for the project from donations, event income and interest income. The current cash 
balance is about $113,000. 
 
Project progress during spring 2007 
In March, Polish Home Foundation received a grant of $10,000 for the expansion project from the Seattle Founda-
tion - kudos to Mr. Ryszard Kott, Ms. Carol Forte and Mr. Glen Lee for preparation of the grant application. The Se-
attle Foundation is an organization committed to building healthy communities by supported community oriented 
projects in the greater Seattle area. This is the first grant to our project, or indeed to the Polish Home, from an or-
ganization not related to the Polish community. We are really grateful to the Seattle Foundation for this support. We 
hope grants from other sources would follow! 
 
The structural calculations for the constructions have been finished in May. Great thanks go to the architect, Mr. 
Koczarski and to the structural engineer, Mr. Robert Chmielowski for this work done as a professional service free 
of charge. 
 
On May 12, Polish Home Foundation and the Ladies Auxiliary organized All You Can Eat Pierogi Fest for the benefit 
of the Project. This was a very popular and successful event that brought in about $4,500 in profit. The money will 
be added to the project fund in June. We are grateful to all the volunteers involved in this event and especially to the 
Ladies Auxiliary for making Pierogi Fest such a success! 
 
Last but not least, also in May, the Polish Home Assn approved Shinstine Assoc as the general contractor for the 
project. A contract with the company still needs to be signed. Thanks go to the PHA Building Commission and to the 
Commission Chairman, Mr. Ron Golubiec for leading the effort of soliciting proposals and choosing the contractor.  
 
Plans for summer 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 first task for the Shinstine contractors is to prepare electrical, plumbing and mechanical plans for the construc-
tion. This will close the planning stage and make it possible to do complete cost estimates and move to the next 
stage of the 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 
There won‘t be any public meetings for the Project during the summer. However, 
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!   
 

 
 

http://polishhomefoundation.org/new/remodeling.htm
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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: 

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  

 

Lipiec  

29—Seattle Gdynia Piknik 12-5pm Lincoln Park 

 

Sierpień  
19—Święto Żołnierza, godź. 14:30 Camp Long 

26—Piknik Domu Polskiego, godz. 12 Lincoln Park 
 

Wrzesień  

Rozpoczecie roku Szkolnego w Szkole Polskiej 

Otrwarcie Domu Polskiego po wakacjach 

Październik 

6—Kabaret ‘To i Owo’ 19:00 

19—Zebranie Kwartalne DP  

 

Listopad 

3-4 Bazar Jesienny 
11– Akademia Święta Niepodległości, 14:30 Dom Polski  
 

Grudzień  
2– Święty Mikołaj dla Dzieci, godź 14:30 Dom Polski 

14- Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, 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: 

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 Friday 

7:15—9:30pm. Info: : Barbara Strutynski, 425-746-3037   

Scouts:  Selected Saturdays / Sundays. Info: A. Bieniek 

425-290-3628 

 

July  

29—Seattle Gdynia Picnic 12-5pm Lincoln Park 

 

August  
 19– Veteran’s day celebration, 2:30pm Camp Long 

26—Picnic, 12 noon, Lincoln Park  
 

September  

Start of Polish School classes 

Opening of Polish Home after Summer Break 

October  

6—Cabaret ‘To I Owo’ 7:00pm 

19 - Quarterly meeting PHA 

 

November  

3-4 Fall Bazaar 
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 

 

(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 
Posrednictwo w sprzedazy i kupnie nieruchomosci od 1992 roku  

The Seattle Gdynia Sister City Association 
(www.seattlegdynia.org)  

will hold their  

annual picnic  

on Sunday, July 29th  

from noon to 5 pm at Lincoln Park  

(www.seattle.gov/parks/parkspaces/lincoln.htm) in 

Seattle.  

 

We have reserved Shelter #4 (same as last year) 

which is located down on  

the water--perfect for viewing the Puget Sound, 

Olympic Mountains,  

Vashon Ferry, and much more! Everyone is invited--

individuals, families,  

and guests--to celebrate sum-

mer with us. Kielbasa and 

beverages will be  

provided. Please join us and 

bring a dish to share. For more 

information contact Carol 

Forte at cforte@drizzle.com 

or (206) 766-8385.  

http://www.seattlegdynia.org
http://www.seattle.gov/parks/parkspaces/lincoln.htm
mailto:cforte@drizzle.com
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Craig R. Aird 
Attorney at Law 

1325 Fourth Avenue, Suite 940 

Seattle, WA 98101 

Tel. (206) 624-9410 

Fax (206) 515-2084 

craig@amicuslawgroup.com 

 

AMICUS LAW GROUP, PC 

ESTATE PLANNING 

Wills, Trusts, Probate 

BUSINESS LAW 

Business Formation – Corporations and LLC’s 

TAX 

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 NIETRZEŹWYM (DUI/DWI) 

 JAZDA BEZ PRAWA JAZDY(DWLS) 

POWAŻNE USZKODZENIE CIAŁA (Personal Injury) 

“Płacisz tylko kiedy sprawa zakończona” 

 WYPADKI SAMOCHODOWE (auto accidents) 
 ROWERZYŚCI (bicycles) 

 MOTOCYKLIŚCI (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  RODZINĘ/ PRACODAWCĘ (sponsorship thru 

family or employer) 
    ZIELONE KARTY (green cards) 

 

**BEZPŁATNE 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 

  Indywidualne (Single) $40.00 

 Rodzinne (Family) $60.00 

 Dożywotnie (Lifetime) $600.00 

 Indywidualne-Emeryt (Single-Retired)  $20.00 

 Rodzinne-Emeryt (Family-Retired) $30.00 

 Studenci (Students for up to 25 years of age 

with current student ID cards) 

$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       


