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Czerwiec 2008 
Szanowni Członkowie, 
 
  Mieliśmy w ostatnim okresie dużo wyda-rzeń w Domu 
Polskim  - udany Bazar, Świẹta Wielkanocne, Świẹto 
Konstytucji 3-go Maja oraz rόżne imprezy i tańce. Odbył siẹ 
też festiwal filmowy dziẹki sponsorstwu ze strony Zrzeszenia 
Siostrzanych Miast Seattle-Gdynia oraz przygotowaliśmy 
Festiwal Pierogόw. Dziekujẹ bardzo za pomoc naszym 
członkom, współpracującym organizacjom i grupom jak 
Zarząd Domu Polskiego, Radzie Opiekunόw, Fundacji Domu 
Polskiego, Kołu Pań, Szkole Polskiej, Wete-ranom, 
Komitetowi Budowy, parafii St. Małgorzaty, 
PNA i Zrzeszeniu Siostrzanych   Miast Seattle-Gdynia. 

 Dziẹkujẹ również panu Jaskłowskiemu i pani Untersteiner za 
pracẹ nad naszą gazetką.  

 Przeprowadziliśmy remont domu gospodarza oraz 
polakierowaliśmy na nowo podłogẹ na gόrnej sali. 
 Pozwolenie na budowę zostało potwier-dzone przez miasto, 
wiẹc mamy nadziejẹ zacząć budowẹ w lipcu i oczekujemy 
wi-docznych zmian jak tylko zaczną siẹ prace w czasie lata. 
Życzę naszym członkom miłego lata i ciepłej, słonecznej 
pogody! Proszẹ skorzystać z odpoczynku, bo pracy mamy na 
resztẹ roku w Domu Polskim i w naszych innych 
wspόlnych organizacjach. 

 
 Dziẹkujẹ Serdecznie.  
 
 Janusz Gołubiec – Prezes DP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

June 2008 
 
Dear Members, 
  
 We had a busy season at the Polish Hall with a great Ba-
zaar, Easter celebration, 3rd of May Constitution Day and 
other meetings and dances. We also had the film festival 
sponsored by Seattle Gdynia Sister City Association and the 
Pierogi Fest. I would like to deeply thank all the members, 
organizations and groups such as the Board, the Board of 
Trustees, Ladies Auxiliary, Foundation, Polish School, Vet-
erans, St. Margaret’s Parish, Building Committee, PNA and 
Seattle Gdynia Sister City Association for their help.  
  Thanks also to Mr. Jasklowski and Mrs. Untersteiner for 
the work in our paper.     
  We had much remodeling work on the custodians house 
done this winter and lacquered the floor in the upstairs hall. 
The permit for the remodel project has been granted by the 
city so we hope to start construction in July so you should 
see much progress. I hope all the members have a warm and 
restful summer with lots of sunshine! Please take advantage 
to get some rest because we will have work to do in the fall 
at the Polish Hall and with the other organizations.   
 
 
 
Thank You. 
 
John Golubiec – President PHA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      List  Prezesa      List  Prezesa               Letter From the President             Letter From the President  

  
Szanowni członkowie i przyjaciele Domu Polskiego w Seattle, 
 
Wieloletnie marzenia i plany stają się rzeczywistością. 
Rozpoczynamy rozbudowę Domu Polskiego. Zrobiliśmy już 
bardzo wiele. Teraz potrzebujemy Twojej pomocy. 
 
Nasi poprzednicy w 1920 roku obdarowali nas wspaniałym 
centrum kultury polskiej. Dzisiaj przyszła kolej na Nas. Twoje 
poparcie finansowe zrealizuje potrzeby przyszłych pokoleń.  
 
Dom Polski w Seattle będzie najpiękniejszym centrum etnicznym 
na zachodnim wybrzeżu. 
                                   
                                   Janusz Gołubiec  
                                Piotr Pawluśkiewicz 
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Polish Home Foundation 

2007 Report Summary 
Fundraising for the Polish Home Expansion Project 
    The main focus of the Foundation activities was fundraising for the Polish Home expansion project through the Polish 
Home Fundraising Committee chaired by Ryszard Kott. In terms of fundraising, 2007 was the best year on record. By the 
end of the year, about 180 families, individuals and organizations pledged over $350,000 to the project, with total cash dona-
tions and income to the project about $196,000. 
    Among the donations received for the project in 2007, there was a grant from the Seattle Foundation from their program 
for building healthy communities. This is a significant achievement of the campaign as it was the first grant received by the 
Polish Home ever. 
    As of January 31, 2008 we have received over 210 pledges for about $380,000 and donations have reached over $203,000. 
Other  events in 2007 
The Foundation was involved directly in the following events:  
• Fundraising  at the spring Bazaar at the Polish Home, April 
• Polish Ambassador visit in Seattle, April (with other local organizations) 
• Joseph Conrad exhibition at the Suzzallo Library of the Univ. of Washington, (with UW Polish Studies) 
• Pierogi Fest organized with the Ladies Auxiliary, May 
• Fundraising during the 2007 Microsoft Giving Campaign, October 
• Fundraising at the fall Bazaar at the Polish Home, November 
• Mass mailing fundraiser for the Polish Home Expansion Project, December 
 
The Education Committee was helping to raise money for the Polish School in Seattle and the Polish School in Bellevue with 
help of Microsoft volunteers as well as helping with fundraising for Mr. Grzegorz Kozak who was in a medical emergency. 
 
Donations 
In 2007, the bulk of donations was in support of the Polish Home Expansion Project. Overall, the Foundation received about 
175 donations and matching gift donations in cash for about $93,500; about 150 of them were related to the expansion pro-
ject with the total about $85,500. All signs indicate that the number of cash donations in 2008 will increase again. 
 
PHF also received several donations in kind: folk art, books and jewelry sold at the bazaars, as well as the following dona-
tions for the Polish Home in Seattle: two folk costumes from Ms. Jennifer Tucci of Seattle, three museum quality Polish folk 
costumes in display cases from Ms. Sylvia Skratek of Seattle, Microsoft computer software and also a satellite dish, decoder, 
remote and cable to support Polish language TV at the Polish Home. 
 
Grants 
In 2007, the Foundation issued the following grants:  

Two Polish folk costumes from Ms. Jennifer Tucci of Seattle to the Polish Home Assn., January 
$450 to the Polish School in Seattle to support new, January 
$1,000 to the Seattle-Gdynia Sister City Assn to support Seattle Polish Film Festival, April 
$1500 to the Polish Soccer Club in Seattle for the League registration costs and equipment, April 
$500 to the Polish School in Seattle for student awards, May 
Software product grant (Microsoft Office 2007 and Microsoft One Live Care) to PHA to setup a new office computer  
$500 to the Polish School in Bellevue for student awards, June 
$4500 from the Pierogi Fest profit to the PH Improvement Fund, June 
$1,500 to the Polish Soccer Club in Seattle for the Nations Cup , August 
$1,000 to the Polish Home Assn to support the visiting Cathedral Choir Cantate Deo from Koszalin, September 
Three museum quality Polish folk costumes from Ms. Sylvia Skratek of Seattle to the Polish Home Assn., October 
$400 to the Polish Home towards new children folk costumes for the children troupe Mlodzi Polanie, October 
$500 to the Society for Arts to support the Polish Film Festival in America in Seattle 
A GlobeCast satellite dish, decoder, remote and cables from Ryszard & Maria Kott to the Polish Home 
$8,745 to the Polish Home Assn for the cost of parking lot upgrades in the summer of 2007, December 

Note. The December grant has been cashed in 2008 and so does not count towards 2007 expenses. 
 
Financial Summary 
Overall, PHF revenue for 2007 was $103,097, expenses and outlays related to grants issued by PHF totaled 
$16,199; the income for the year was $86,898. 
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Ryszard Kott 
 

Rozbudowa Domu Polskiego 
 Sprawozdanie okresowe 5. VI. 2008 

 
Projekt 
Celem projektu jest rozbudowa Domu Polskiego, która 
poprawi funkcjonalność budynku poprzez dodanie 
miejsca na nowe pomieszczenia i windę. Jest to 
pierwszy etap planu perspektywicznego DP. Wiecej o 
projekcie i planie  można znaleźć w broszurze 
dostępnej w Domu Polskim oraz na Internecie na 
stronach  www.PolishHomeFoundation.org.  
 

Dotychczasowe rezultaty zbiórki pieniędzy 
Jak dotąd ok. 230 rodzin, organizacji i pojedynczych 
osób złożyło przyrzeczenia finansowe dla projektu 
rozbudowy na łączną sumę ponad $400 000, w tym ok. 
$69 000 w postaci usług profesjonalnych. Z tego 
Fundacja Domu Polskiego otrzymała dotąd ok. $240 
000 w gotówce z darowizn, dochodu z imprez oraz 
procentów. Około $50 000 zostało wydane na 
rozszerzenie parkingu i pozwolenia związane z 
rozbudową. Bilans gotówki na dziś wynosi ok. $190 
000.  
 

W maju br. Dom Polski był miejscem dwóch bardzo 
udanych imprez na cele projektu. Festiwal Pierogów 10 
maja przyciągnął jeszcze większe tłumy niż rok temu. 
Oprócz jedzenia pierogów, w tym roku po raz pierwszy 
był tez udany program kulturalny – filmy, występ 
zespołu Podhale, kursy praktyczne i pokazy, zajęcia dla 
dzieci oraz sprzedaż książek. Ta impreza, którą 
zorganizowała Fundacja Domu Polskiego oraz Koło 
Pan, przyniosła $4700 dochodu. 
 

Natomiast 31 maja miał miejsce bardzo popularny 
koncert biesiadny z nowym programem Vivat Amore!. 
Około 180 osób spędziło wspaniały wieczór jedząc, 
pijąc i śpiewając piosenki o miłości. Ta impreza 
zorganizowana przez Chór Vivat Musica, Koło Pan oraz 
Fundacje Domu Polskiego przyniosła pomiędzy $6500 a 
$7000 (ten dochód nie jest wliczony do sum podanych 
wyżej).  
 

Postępy projektu podczas wiosny br. 
 
Projekt „zamknięty” zatwierdzony do wykonania 
W maju br. Rada Opiekunów Domu Polskiego 
zatwierdziła propozycję Komisji Budowlanej DP o 
zredukowaniu zakresu prac budowlanych w roku 2008. 
Wariant „zamknięty” zgodnie z tą propozycją obejmuje: 
pełną przybudówkę z dachem, całkowicie zamkniętą 
strukturalnie z drzwiami i oknami oraz z funkcjonującą 
windą. Do wykonania zostaje wykończenie obu 
wyższych pięter wraz z instalacjami. Budżet całkowity 
wariantu „zamkniętego” szacuje się pomiędzy $300 
000 a $400 000. Rada uważa, ze przyjęcie tego planu 
jest najlepszym sposobem uzyskania natychmiastowych 
korzyści  

 Ryszard Kott  

Polish Home Expansion Project 
Progress Report, June 5, 2008 

 
The Project 
Our goal is to construct an extension to the Polish 
Home building that will improve functionality of the build-
ing by adding space for new rooms and an elevator. 
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 inter-
net at www.PolishHomeFoundation.org.  
 
The fundraiser so far 
To date, we have received pledges from about 230 
families, organizations and individuals, overall pledging 
over $400,000 to the Expansion Project, including about 
$69,000 in professional service pledges. To date, the 
Foundation has received over $240,000 in cash for the 
project from donations, event income and interest in-
come. About $50,000 has been spent mostly on the 
parking lot expansion and permits. The current cash 
balance is about $190,000.  
 
In May, the Polish Home hosted two very successful 
fundraisers for the project. On May 10, the Pierogi Fest 
brought crowds even bigger than last year. Besides the 
core event of All You Can Eat Pierogi, there was a cul-
tural program – movies, a performance by the Podhale 
group, workshops, demonstrations, children activities 
and a book sale. The event, organized by the Polish 
Home Foundation and the Ladies Auxiliary raised 
$4,700 for the Expansion Project. 
 
On May 31, there was another very popular event, a 
Biesiada concert with new program Vivat Amore! 
About 180 people had a great evening of wining, dining 
and singing along. This event, organized by the Polish 
Choir Vivat Musica, Ladies Auxiliary and the Polish 
Home Foundation, raised about $6,500 - $7,000 (this is 
not included in the totals above). 
 
Project progress during the spring of 2008 
 
The “shell” project approved for execution 
In May 2008 the PHA Board of Trustees approved a 
proposal from the PHA Building Commission for the re-
duced scope of the construction work in 2008. The 
“shell” variant to be built according to this proposal in-
cludes: the complete building structure under the roof, 
fully enclosed exterior including doors, windows and 
siding and a functioning elevator. What’s left out is all 
the interior work on second and third floors with their 
installations. The total budget for the “shell” variant is 
estimated between $350,000 and $400,000. The Board 
felt that adopting the variant was the best way to 
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przy jednoczesnym zaawansowaniu całości projektu. 
 
Finansowanie projektu „zamkniętego” zatwierdzone 
Rada Opiekunów DP zatwierdziła finansowanie projektu 
rozbudowy na lato i jesień 2008. Biorąc pod uwagę, ze 
zebrane przyrzeczenia finansowe pokrywają cały koszt 
projektu „zamkniętego”, a dostępna gotówka pokrywa 
połowę tego kosztu, Rada zatwierdziła propozycje 
pożyczki na sfinansowanie reszty. Oferta pożyczki, 
wniesiona przez Państwa Martę i Rona Golubców, 
proponuje pokrycie brakującej sumy, zgodnie z 
potrzebami do wysokości $200 000, do spłacenia w 
ciągu 5 lat. Pożyczka ta jest pożyczką typu non-
collateral (nie obciąża hipoteki Domu Polskiego) ze 
stopą procentową taka samą jak zmienna stopa 
procentowa pożyczek typu equity w Merrill Lynch 
(obecnie 4%). Rada zdecydowała, ze najpierw zużyje 
się gotówkę z Fundacji Domu Polskiego oraz 
Towarzystwa Domu Polskiego, a dopiero potem 
zaciągnie się pożyczkę z tej prywatnej linii kredytowej. 
Rada Opiekunów spodziewa się spłacić pożyczkę ze 
zbiórki pieniędzy w ciągu następnych 3 do 5 lat. 
 
Zezwolenie na budowę. 
W maju br. Dom Polski otrzymał od miasta Seattle 
ostateczne zezwolenie na rozpoczęcie rozbudowy, tzw. 
Building Permit. Zezwolenie jest ważne przez dwa lata. 
 
Plany na lato 2008 – budowa rusza w lipcu 
Kontrakty do podpisania w czerwcu, budowa rusza 
w  lipcu 
Po zatwierdzeniu finansowania wariantu „zamkniętego” 
przez Radę Opiekunów, Komisja Budowlana DP 
zwróciła się to głównego wykonawcy, Shinstine Assos, 
aby zebrał wyceny od podwykonawców i przygotował 
kontrakt na wykonanie wariantu „zamkniętego” 
poczynając od lipca br. Budowa ruszy jak tylko kontrakt 
na wariant zamknięty oraz kontrakt na prywatną 
pożyczkę zostaną zatwierdzone przez Rade Opiekunów 
i podpisane przez Zarząd DP. 
 
Dalsza zbiórka pieniędzy – potrzebujemy Państwa 
pieniędzy już dziś! 
Ponieważ rozbudowa rusza już w lipcu, Fundacja Domu 
Polskiego nie zrobi przerwy letniej i będzie 
kontynuowała zbiórkę pieniędzy na rozbudowę przez 
lato i jesień. Komitet planuje rozesłanie listów do 
lokalnej Polonii w czerwcu oraz kontaktowanie się 
indywidualne z rożnymi osobami latem i jesienią. 
 
Ochotnicy nadal potrzebni! 
Przez lato nie będzie okresowych zebrań otwartych 
dotyczących projektu. Ochotnicy, którzy mogą pomoc w 
zbiórce pieniędzy albo w prowadzeniu projektu i budowy 
są jednak cały czas mile widziani. Prosimy chętnych o 
skontaktowanie się z p. Ronem Golubcem (Komisja 
Budowlana) lub p. Ryszardem Kottem (Komitet 
Finansowy). 

 the Polish Home while making progress in the project 
implementation. 
Financing for the “shell” project approved 
The PHA Board of Trustees approved financing for the 
Expansion Project for the summer & fall of 2008.  Given 
that the current pledges cover the whole cost of the 
“shell” project and that the cash on hand covers half of 
the cost, the Board decided to approve a loan proposal 
to finance the reminder. The proposal from Mr. and Mrs. 
Ron & Martha Golubiec offers to provide the balance of 
the cash needed for the “shell” project, on as needed 
basis, up to $200,000 to be paid in 5 years. This is a 
private non-collateral loan (it is not a lien against the 
Polish Home) with the interest rate being the same as 
the Merrill Lynch variable equity rate (currently 4%). The 
Board decided that the cash available through the PHF 
and the PHA would be used first before drawing on this 
private line of credit. The Board expects to pay off the 
debt through fundraising within the next 3 to 5 years. 
 
Building Permit received 
The Polish Home received the final Building Permit from 
the City of Seattle in May 2008. The permit is valid for 
the next 2 years. 
 
Plans for the summer of 2008- construction starts in 
July 
 
Contracts to sign in June, construction to start in 
July 
As the financing of the “shell” project has been ap-
proved by the Board, the Building Commission asked 
the general contractor, Shinstine Assoc., to solicit sub-
contractor bids and prepare a contract for the “shell” 
project to start in July. As of this writing this is an ongo-
ing process that is expected to be finished in June or 
early July. The construction should start as soon as the 
contract for the “shell” project and a contract for the pri-
vate line of credit are approved by the Board of Trus-
tees and signed by the Polish Home management. 
 
More fundraising - we need your money now! 
With the actual construction starting in July, the PHF 
Fundraising Committee decided to skip the usual sum-
mer break and will continue fundraising efforts for the 
project. A new mass mailing campaign is planned for 
June 2008 along with a continued effort of contacting 
individual members of our community for support 
throughout the summer and fall. 
 
Volunteers needed 
There will be no scheduled Expansion Project meeting 
during the summer. However, volunteers are still 
needed to help with fundraising and with running the 
project. If you would like to help, please contact Mr. 
Golubiec or Mr. Kott.  
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W maju 2008, UW Jackson School of International Studies 
gościł Adama Michnika, ktόry uczestniczył w konferencji 
zorganizowanej przez School of Excellence Unii Europe-
jskiej, Elison Center i Centrum Zachodnio Europejskich 
Studiόw. Poza uczestnictwem w w konferencji i dyskusjach, 
pan Michnik wygłosił odczyt, ktory był zorganizowany przez 
Komitet Polskich Studiόw na University of Washington,. 
Spotkał siẹ on rόwnież z licznie reprezentowaną Polonią 
podczas przyjẹcia, z ktόrego dochόd przeznazony został na 
fundusz wyżej wymienionego Komitetu. 
 
W tydzień pόźniej widowniẹ opery w Seattle olśnił baryton 
Mariusz Kwiecień. Pan Kwiecień wystąpił w ośmiu przed-
stawieniach I Puritani Belliniego. W niedzielẹ uczestnicy 
prywatnego przyjecia, ktorego dochόd rόwnież przekazany 
został na fundusz Komitetu Polskich Studiόw na University 
of Washington, byli urzeczeni magiczną osobowo-
ścią,humorem i wdziẹkiem pana Kwietnia. 
Poniżej zamieszczone są dwie notatki, jakie panowie Mich-
nik I Kwiecień wpisali do Ksiegi Gości Komitetu Polskich 
Studiόw na University of Washington. 
 
Drodzy Rodacy,  
Rzadko zdarzyło mi się spotkać w USA tak świetnych 
ludzi, którzy wspólnie dokonują czegoś dobrego, 
zamiast koncentrować się na szkodzeniu sobie 
wzajemnie. Polska potrafi być sympatyczna, rozumna, 
wesoła, przynajmniej w Seattle! 
Pozdrawiam i dziękuję, 
Adam Michnik 
 
Kochana Polonio,  
To miłe, że tak wiele osób przyszło na spotkanie z 
jedną osobą. Jestem szczęśliwy widząc jak Was cieszy 
sztuka i obcowanie z artystą. 
Wierzcie mi, to spotkanie jest znaczące dla mnie jako 
Polaka i artysty. Dla Polaka, bo wiara w naszą 
narodową kulturę i gościnność utrwala się podczas 
takich spotkań. Dla Artysty, bo sztuka nas wszystkich 
połączyła dzisiejszego popołudnia. Dziękuję gorąco za 
taką postawę i za niezapomniane chwile w Seattle.  
Wasz,  
Mariusz Kwiecień 

In May 2008, the UW Jackson School of International 
Studies, hosted Adam Michnik as a guest of a confer-
ence organized by the European Union School of Ex-
cellence, Ellison Center and the Center for West Euro-
pean Studies.  Besides participating in the conference 
and in roundtable discussions, Mr. Michnik gave a pub-
lic lecture, sponsored by the UW Polish Endowment 
Committee, and met with many guests at a fundraising 
reception benefiting the Endowment Fund. 
 
The following week, Mariusz Kwiecien, the star bari-
tone, dazzled Seattle audiences by his eight perform-
ances in Bellini’s I Puritani. During the weekend, those 
who attended a private reception with Mr. Kwiecien 
were captivated by his magnetic personality, humor 
and charm. 
Below you will find notes written by Mr. Michnik and Mr. 
Kwiecien in the UW PSEC Guest Book: 
 
Dear Countrymen (and Women), 
It is very rare to encounter in the USA such wonderful 
people who are doing good rather than destroying each 
other by mutual animosities.  Poles can be compas-
sionate, engaged and full of joy, at least in Seattle. 
Greetings and thank you,  
Adam Michnik 
 
Dear Polonia,  
It is so nice that so many of you came to meet one per-
son. 
I am happy to see how art and being in company of an 
artist excites you.  Believe me, this meeting is very 
meaningful to me as an Artist and as a Pole.  As a 
Pole, because my faith in Polish culture and hospitality 
are strengthened during this kind of encounter. As an 
Artist, because art connected us all together this after-
noon. I thank you from my heart for this attitude and for 
the unforgettable moments in Seattle.  
Yours,  
Mariusz Kwiecień 

UW Polish Studies Endowment Committee 

Fourth Annual Auction  
Your only chance to make one-stop Christmas  

shopping 
Saturday, October 11, 2008 

5:00PM-10:00PM 
At the UW Club 

Your donations are welcome: auc-
tion@polishstudiesuw.org 
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CZUJ, CZUJ, CZUWAJ! 
 
W tym roku przypada 100 lecie powstania skautingu 
założonego przez Lord Baden Powell. Skauting istnieje 
prawie że we wszystkich krajach a młodzież jak i instruktorzy 
- służą Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Polskie ZHP działa poza 
granicami od czasu wojny,  w Niemczech, w dalekim Iranie, 
Indiach, Palestynie, krajach Afryki, i następnie w Anglii, 
innych krajach Europy, północnej i południowej Ameryce, 
jak i również w Australii i Afryce. Dla wielu z nas będąc w 
harcerstwie było to wielkim przeżyciem jak i szansą na 
poszerzenia naszych horyzontow i zaprzyjażnienia się na całe 
życie. 
**** 
Ks. Zdzisław Peszkowki, Naczelny Kapelan ZHP poza 
granicami Kraju odszedl na wieczną wartę. Jeniec wojenny w 
Kozielsku cudem uniknął śmierci w Katyniu, i wydostał się z 
Armią Gen. Andersa do Iranu. Znali go Sybiracy z Indii, 
Palestyny i Afryki. Był członkiem wielu organizacji 
naukowych i społecznych, i wybitnym wychowawcą 
młodzieży harcerskiej. 
**** 
W sierpniu wyjeżdżamy na nasze ulubione miejsce na 
Camano Island, na kolejną kolonię dla zuchów i obóz 
harcerski. Jak już od lat Komendantką będzie Dhna. Ania, a 
do pomocy pojadą Iwona Bernacka, Monika Harezlak, 
Wojtek Las i Henryka Posłuszny.  
Nasza witryna www.zhp-seattle.org. Informacje udziela 
H.Posluszny 206-257-0298 
**** 
Dhna.Emilia Sidorska ukończyła w tym roku studia biologii 
na UW otrzymując dyplom Bachelor of Science. Składamy 
gratulacje i życzmy dalszych sukcesów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOUTS  
 
Lord Baden Powell started 100 years ago the scouting move-
ment which is a world wide organization working with youth 
to serve “….my God and my Country”. 
Polish scouting outside of Poland was in Iran, India, Pales-
tine, England and other countries in Northern Europe, North 
and South America as well as Africa and Australia. 
For all who were members of the Polish Scouts it was a great 
experience leaving fond memories for the rest of their lives. 
Rev. Zdzislaw Peszkowski- chaplain of Polish Scouts, a sur-
vivor of Kozielsk got out of USSR with Gen. Anders Army 
into Iran. He recently passed away and will be remembered as 
great chaplain of ZHP. 
In August once again we will have a summer camp at our 
favorite….Camano Island. 
 
 
 
 

 

                    Web:  www.WhiteEaglenews.com 
                        Polskie wydawnictwo w USA 
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 Szkoła Polska im. 
Juliusza Słowackiego  
                   w Seattle 
 
   Szkoła Polska w Seattle - z kilkuletnią przerwą - 
istnieje około 50 lat. Pierwszy inicjator – Pan Jan 
Cieślar – zawodowy nauczyciel prowadzący szkoły 
polskie w obozach przesiedleńczych w Niemczech, 
zaraz po przyjeździe do Seattle, w 1951 roku, 
rozpoczął swoją charytatywną działalność. Naj-
pierw uczył w prywatnych domach. Z czasem zy-
skał sympatię i zaufanie całej Polonii i wtedy 
założył Szkołę w Domu Polskim w Seattle. 
Prowadził ją aż do roku 1984 – do swojej śmierci. 
  W Szkole bylo około 40 uczniów  – dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.  Najbardziej zasłużeni nauczy- 
ciele na przestrzeni tego długiego okresu czasu to: 
Pan Jan Cieślar, Pani Józefa Misztoft, Pan Józef 
Łopato i Pani Barbara Strutyńska. Wszyscy uczyli i 
uczyli za darmo. Prowadzono lekcje z języka pol-
skiego, geografii, historii i śpiewu. Ponadto  
propagowano polską kulturę i tradycję przygotowu-
jąc uczniów do udziału w urządzanych 
w Domu Polskim akademiach i uroczystościach 
między innymi na przykład takich jak: rocznica 
uchwalenia Konstytucji  3 Maja, Święto Niepod-
ległości, Wigilia Szkolna itd. 
 Po śmierci Pana Jana Cieślara – przez sześć lat – 
nie było Szkoły Polskiej w Seattle. 
   Po przerwie – w roku 1990 – Pan Ireneusz Prędki 
– reaktywował tę tak ważną dla miejscowej Polonii 
placówkę i stworzył jej główne, formalne, do dziś 
obowiązujące zręby. Szkoła została zarejestrowana. 
Ma własny statut. Ogólnie rzecz biorąc nauczyciele 
są opłacani. Jednak Pani Barbara Strutyńska, Pan 
Marian Strutyński, Pani Maria Grabowska – przed-
tem  jeszcze Pan Mirosław Grabowski - to nauczy-
ciele pracujący społecznie . 
   Uczniowie uczą się w przedszkolu, w klasach I - 
VIII i w grupach wedlug stopnia zaawansowania – 
dla dorosłych. 
 W roku 1990 w Szkole było 35 uczniów, obecnie 
od ośmiu lat utrzymuje się liczba 55 osób, w tym 
zazwyczaj 35 dzieci i 20 dorosłych.  
    Kolejni dyrektorzy tej Szkoły - też pracujący 
charytatywnie - to: Pan Ireneusz Prędki, Pani Anna  

 
 

Juliusz Słowacki Polish 
         School in Seattle 

 
 
 The Polish School in Seattle, in existence for about 
50 years, has been established by Jan Cieślar, a 
teacher who started organizing Polish schools in 
DP (displaced persons) camps in Germany.  He 
started his voluntary work right after arriving in 
Seattle in 1951, first teaching in private homes.  
After gaining the support and trust of the local Pol-
ish community, he founded the Polish School in the 
Polish Hall in Seattle.  He lead the school till he 
died in 1984. 
  At that time there were about 40 students: chil-
dren, teenagers, and adults.  The most dedicated 
teachers of that period were: Jan Cieślar, Józefa 
Misztoft, Józef Łopato and Barbara Strutyńska.  
The teachers all taught without compensation and 
all students learned for free.  The instruction in-
cluded the Polish language, geography, history and 
music.  In addition students familiarized them-
selves with Polish culture and tradition through 
participation in school events and national holidays 
like May 3rd Day, Independence Day, School’s 
Christmas Eve, etc. 
  After Jan Cieślar’s passing there was no Polish 
School in Seattle for six years.  
Then in 1990 Ireneusz Prędki reactivated the 
school, so important for the Polish community, and 
shaped it the way it exists to this day.  The school 
has been registered with the State and has its own 
bylaws.  The teachers are paid but still some dedi-
cated amongst them, like Barbara Strutyńska, 
Marian Strutyński, Maria Grabowska and initially 
Mirosław Grabowski, in the tradition of early vol-
untarism, perform their work without pay. 
  Students learn in K through 8 classes, and adults 
learn in classes grouped according to their skills.  
In 1990 there were 35 students.  Now, for the last 8 
years, this number fluctuates around 55, about 35 
kids and teenagers and 20 adults. 
  After Ireneusz Prędki -  Anna Cholewińska, 
Gerard Adler and now Krystyna Świetlicka have 
expended their talent and energy to lead the school  
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Cholewińska, Pan Gerard Adler i Krystyna 
Świetlicka.    
   Tradycje udziału uczniów w akademiach i 
uroczystościach szkolnych nadal są podtrzy- 
mywane. Ponadto uczniowie naszej Szkoły w 
bieżącym roku szkolnym  na przykład wzięli 
udział: w konkursach szkolnych ( takich jak: 
Życie i działalność Józefa Piłsudskiego, 
Święto Niepodległości,  Polscy poeci 
dzieciom ), w ogolnopolonijnym konkursie 
 plastycznym na temat “ Świąt i tradycji w pol-
skiej rodzinie” ( Babcock Maria zajęła III  
miejsce w grupie pierwszej, Maria Radka  
zdobyła wyróżnienie w grupie II ), w  Między- 
narodowym Konkursie Matematycznym Kan-
gur. 
  Już po raz drugi uczniowie będą mogli dos-
konalić znajomość języka na obozie języko- 
wym w Cascades Camp & Conferences Center  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w Yelm. W ubiegłym roku szkolnym nasza 
absolwentka brała udział w obozie językowym 
w Piekarach koło Krakowa. 
  Nauczyciele mogą dokształcać się zarówno w 
trakcie specjalnie zorganizowanych rad 
szkoleniowych ( na przykład takich jak: “ Jak 
uczyć języka polskiego jako obcego?”), 
jak też w trakcie oglądania lekcji otwartych. 
   Specjalnie dobrane cykle podręczników 
sprowadzanych – między innymi -  z Polski, 
pomagają realizować główne założenia progra-
mowe Szkoły. 
                                                                        
Krystyna Świetlicka                                                                             
Dyr.Szk. 
                                                                         
 

  as principals.  The tradition of participation  
  in important school and national events con- 
  tinues.      

Students also have been taking part in school 
competitions like “The life and work of Józef 
Piłsudski”, “Independence Holiday”, “Polish 
poets to children”, the nationwide art compe-
tition “Holidays and traditions in Polish fam-
ily” where Maria Babcock got 3rd place in 
group I and Maria Radka got honorary men-
tion in group II, and the international math 
competition “Math Kangaroo”.  
  For the second year a language camp is be-
ing organized in Cascade Camp and Confer-
ence Center in Yelm.  Last year one of our 
graduates participated in the language camp 
in Piekary near Krakow. 
  The teachers can polish their skills during 
special training roundtables (for example the 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 recent “How to teach Polish as a foreign lan-
guage”) and through participation in open 
classes. 
  Specialized series of instruction books pur-
chased in US and Poland aid in achieving the 
main curriculum goals of the School.   
                                                                        
Krystyna Świetlicka 
School Principal 
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Poniedziałki: Szkoła Polska  18:00 -20:30 
Wtorki: Vivat Musica  19:00 -21:00 
Czwartki: Szkoła Tańca Towarzyskiego, 19:00 -
21:00   
Piątki: D.P. czynny od 19:00-23:00, obiady, bar  
Niedziele: Kuchnia otwarta w godz. 13:00 -16:00 
 
Zebrania: 
Pierwszy piątek miesiąca: Koło Pań  
Pierwszy piątek miesiąca: Rada Opiekunów 
Drugi piątek miesiąca: Miasta Siostrzane Seattle-
Gdynia 
Trzeci piątek miesiąca: Towarzystwo Domu Polskiego 
Czwarty piątek miesiąca: Polish National Alliance 
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  
 
Plan imprez w Domu Polskim na 
2008 
  
Lipiec/Siepień:   Dom Polski jest zamkniẹty 
Wrzesień:          “ Gorące rytmy” Party/DJ Philip  
Październik:       TBA 
29 Listopad :      “Andrzejki” Party /DJ Philip 
31 Grudzień         Bal Noworoczny  
 
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. 
Tuesdays: 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 
First Friday of the month: Board of Trustees 
Second Friday of the month: Seattle-Gdynia Sister 
City 
Third Friday of the month: PHA officers and Board of 
Trustees 
Forth Friday of the month: 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. Bie-
niek 425-290-3628 
 

Planned events for 2008 at the PHA 
 

July/August:  PHA  is closed   
September:     “ Gorące rytmy” Party/DJ Philip  
October:            TBA 
November 29:  “Andrzejki” Party /DJ Philip 
December 31:   New Year’s Eve Party    
 
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 

 
Małżeństwo jest jak fatamorgana na 
pustyni - widzisz pałace, palmy, 
wielbłądy. Potem znikają kolejno pałace 
i palmy, a na końcu zostajesz sam na 
sam  z wielbłądem... 

Restauracja P.B.Kitchen 
 

przy Domu Polskim w Seattle 
zaprasza  

na smaczne obiady 
 w każdą niedzielę, 

w godzinach 13:00 - 16:00. 
 Smacznego! 
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 Od Redakcji 
 
BIESIADA 
 
Serdecznie dziẹkujemy uczestnikom Biesiady, ktόra odbyła 
sie w maju w Domu Polskim. 
Wiecej informacji o biesiadzie 
można znaleźć w 
sprawozdaniu  Ryszarda Kotta 
na stronie 4. 
Wspomnieć można by jeszcze 
było, że impreza była bardzo 
udana i po czẹści oficjalnej 
odbyły siẹ jeszcze wystẹpy 
indywuidualne (w dolnej sali) 
w kategoriach tańcόw 
gόralskich i przyśpiewek 
tradycyjnych. 

 
 

 
 

From the Editor 
 
BIESIADA 
 
Thanks a lot to all participants of Biesiada, which took place 
in May in Polish Home. More information on Biesiada is 
available in Ryszard Kott’s report on page 4. 

 
 

Wywiad Ewy Poraj-Kuczewskiej z 
Marianem Kwietniem nie został 
zamieszczony w wydaniu do druku 
z braku miejsca. Można go nato-
miast znaleźć w wydaniu elektro-
nicznym na  www.PolishHome.org 
 
Ewa Poraj-Kuczewski’s interview with Marian Kwiecień 
has not been published in the printed version of Nasz 
Dom due to lack of space. However, it is available in 
electronic version at  www.PolishHome.org 

 
Alcohol won’t solve your problems.  
       On the other hand, milk neither… 

 
Alkohol nie rozwiąże Twoich problemów.   
 A z drugiej strony ,mleko w sumie też nie… 

 
Polonia Votes 2008 campaign intends to give the US Polonia a voice.  A voice in local and national affairs through po-
litical mobilization.  WE can demonstrate our strength by voting in large numbers so that politicians see that our votes 
can make or break their campaigns. Give Polonia a voice, go to www.poloniavotes2008.com and declare your intent to 
vote in the 2008 elections.  If you are not registered to vote you can register through :       
                                                                                                                          www.rockthevote.com  
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ALINA M. BYRSKI 
1925 – 2008 

 
ALINA M. BYRSKA urodziła się w Warszawie, ale z uwagi na to, że jej ojciec był 
często przemieszczanym oficerem, we wrześniu 1939 znalazła się na Kresach. W 
lutym 1940, z matką i bliźniaczą siostrą, zostały wywiezione na Syberię. Stamtąd, 
cudem wydostały się z Armią Gen. Andersa do Iranu, a potem do Palestyny, gdzie 
ukończyła liceum w Nazarecie. Następnie, jako Junaczka,  wyjechała do Anglii i 
tam wyszła zamaż za Władysława Byrskiego. Państwo Byrscy wyemigrowali 
najpierw do Kanady, a w 1959, przenieśli się do Seattle, USA, gdzie pan Byrski 
pracował jako inżynier aeronautyk u Boeinga. Pani Alina była jedną z założycielek 
Koła Pań w Domu Polskim i przez wiele lat pracowała na kiermaszach, 
wspomagając Dom Polski. Była wspaniała narciarką i zagorzałą turystką, 
zwiedzając nie tylko Stany Zjednoczone, ale wiele innych krajów świata. W styczniu 
2008 otrzymała „Krzyż Zesłańców Sybiru”. Była prawdziwie  dumną Polką! 
Pozostawiła w smutku pogrążonego męża Władysława, synów Marka, Jurka z żoną 
Terri i Roberta z żoną Mirą (byłą Prezeską Koła Pań), wnuków i wnuczki. 

TADEUSZ W. OLPIŃSKI 
 

1918-2008 
 

TADEUSZ OLPIŃSKI urodził się w Tarnowie.  Kontynuując rodzinną  tradycję, 
w 1939 został oficerem Polskiego Lotnictwa.   W czasie wojny, latał na 
bombowcach jako nawigator w Szwadronie 305 stacjonowanym w Anglii. Po 
wojnie pracował w Supreme Headquarters Allied Powers Europe w Paryżu. 
Następnie wyemigrował do Seattle, USA, gdzie na Uniwersytecie Washington 
otrzymał dyplomy B.S. i M.S. Pracował jako nauczyciel w liceach; był poliglotą, 
lubił czytać i pracować w ogródku. 
Pozostawił żonę Bonnie Scanlan, synów SSG Anthony Haapasaari z żoną Kristin,  
LTC Stephen Olpiński z żoną Nancy, Vincent Olpiński, córkę Veronikę i 
wnuczęta. 
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MIRA PAWLUSKIEWICZ—REALTOR 
Residential and Commercial  Real Estate 

 
(206) 954-1103 

Please call for all your Real estate needs 
 

www.mira4realestate.com 
EXECUTIVE REAL ESTATE 

            E-mail: mira4re@hotmail.com 
 

Serving Polish Community since 1992 
Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie nieruchomości od 1992 roku  
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President * Prezes 
John Golubiec   206-935-6786 

 
Vice-President * Starszy Vice-Prezes 

Grzegorz Plichta    206-679-1623 
 

VP-Administration * Vice Prezes -Administracja 
 

Treasurer * Skarbnik 
John Rogers 

 
VP-Social Events * Vice Prezes -Zabawy 

Maria Świtalska   425-226-7660 
   

VP-Cultural Events * Vice Prezes – Imprezy Kuturalne 
Stanisława Jeziorski   425-417-9548 

 
VP-Renovation * Vice Prezes-Odbudowy 

 
VP-Planning * Vice Prezes-Planowania 

Andy Okinczyc   206-871-4706 
 

Correspondence Secretary * Sekr. Korespondencyjny 
Barbara McNair   206-526-8765 

 
Recording Secretary * Sekretarz Protokółowy 

Carol Forte  
Board of Trustees * Rada Opiekunów 
 P. Pawluśkiewicz (Chairman/Przewodniczacy)  

L. Błońska, M. Bagiński, A. Cieslak, E. Filipczuk,  
R. Gołubiec, C. Gul, R. Kott,  P. Krupa,   

  J & M Olech, V. Pasiełko, K. Poraj-Kuczewski,  
Z. Przydzielski, R. Rogalski,  M. Strutyński   

 
Associated organizations / Org. Stowarzyszone 

Ladies’ Auxiliary *  Koło Pań 
Beta Rodziński   425-481-2270 

 
Polish Home Choir * Chór Domu Polskiego 

Barbara Niesułowska   253-210-0413  
cell  206-434-6106 

 
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 
Grażyna Olejniczak   206-384-8850 

Polish Home Association Management 
Zarząd Towarzystwa Domu Polskiego 

Wynajem 
Raz do roku, obie sale Domu Polskiego są dostępne do wynajęcia dla członków Domu 
Polskiego po cenie zniżkowej (50%). Regularna cena wynajęcia sal wynosi $1500 za salę 
górną i $1000 za dolną. Kuchnię, aparaturę nagłaśniającą lub fortepian na sali górnej można 
wynająć dodatkowo. Koszt każdego z wynajmów wynosi $150. 
Rezerwacje przyjmuje Gospodarz Domu Polskiego, p. Grażyna Olejniczak, tel.206-384-
8850. 
 
Rentals 
Once a year, members of the PHA may rent either of the halls at a 50% discount. The regu-
lar rental price is $1500 for the upper hall and $1000 for the lower hall. Usage of the 
kitchen, sound equipment or baby grand piano is $150 each. 
To make reservations, please contact Ms. Grażyna Olejniczak, Manager, at 206-384-8850. 

Zasady Publikacji 
Kwartalnik NASZ DOM jest publikacją Towarzystwa Domu Polskiego (TDP). 
Kolejne numery kwartalnika ukazują się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. 
Celem kwartalnika jest informowanie członków TDP o wydarzeniach 
kulturalnych i działaniach, zarówno naszej organizacji, jak i organizacji 
stowarzyszonych przy TDP.  
Redakcja prosi o ograniczenie długości przesyłanych artykułów do 2-3 
paragrafów. Listy do Redakcji, nieprzekraczające 250 słów, powinny być 
nadesłane w terminie wystarczającym do przygotowania odpowiedzi do druku w 
bieżącym numerze, jeśli takowa będzie wskazana. 
Ze względu na ograniczoną objętość kwartalnika, Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania lub niepublikowania wszystkich nadesłanych materiałów. 
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     

Materiały do publikacji powinny być przesłane do Redakcji nie 
później niż 5 marca, czerwca, września lub grudnia. 
 
Redaguje - Krzysztof Jaskłowski;     Ogłoszenia - Krystyna Untersteiner 

 
 
 

Disclaimer 
The quarterly NASZ DOM is a publication of the Polish Home Association 
(PHA). It is published in March, June, September, and December. Its goal is to 
inform the members about cultural events in our community and activities of our 
organization as well as other affiliated groups.  
At the Editor’s request, all submitted articles should be limited to 2-3 paragraphs. 
Letters to the Editor, not exceeding 250 words, should be sent early enough to 
prepare a response, if one is required, for publishing in the same issue.  
All submissions are subject to editing. Due to a limited space of the publication, 
we reserve the right to shorten or not to publish all the materials 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 submitting materials is the 5th of March, June, Sep-
tember or December. 
 
Editor - Krzysztof Jaskłowski;    Advertisement - Krystyna Untersteiner 
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Zostań Członkiem Domu Polskiego 
Join the Polish Home Association 

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       

 


