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Drodzy Członkowie Domu Polskiego ,  
 
 

 Zacznę od tego, Ŝe w maju dostaliśmy 
bardzo smutną wiadmość, Ŝe zmarł nasz 
bliski kolega i przez długie lata 
członek Domu Polskiego, Prezes Rady 
Opiekunów - Piotr Pawluśkiewicz, w 
wieku 59 lat. Piotr wraz z 
Ŝonną Wandą bardzo 
duŜo pomagali naszej Polonii i w Domu 
Polskim. Brak jego głosu i rady bedzie 
dla mnie osobiście wielką 
stratą.  Piotr pozostanie z nami na 
zawsze i jego przykład Ŝycia będzie 
dla nas bardzo waŜny.  
Odeszła równieŜ Pani Urbaniak, która 
teŜ przez długie lata pomagała w Domu 
Polskim i zawsze witała nas 
z uśmiechem.  
Bazar i Pierogi Fest bardzo sie udały, 
podobnie jak i spotkanie na 3-go 
maja. Rozbudowa Domu Polskiego 
posuwa się naprzód i zrobiony został 
duŜy postęp. Schody i elektryczność 
są jest skończone i winda jest wstawiona i 
działa. Dziekuję bardzo serdecznie 
czlonkom za organizację i za pomoc od 
początku roku w róŜnych zajęciach 
w Domu Polskim.  
Ostatnia wiadmość, to Ŝe kuchnia i bar 
będą otwarte w lipcu - zapraszamy! 
 
Dziẹkujẹ Serdecznie. 

  

 Janusz Gołubiec   -  Prezes DP                              Czerwiec 2009 
 
 

 

Dear PHA Members, 
  

First let me say that in May we were given 
the sad news that our colleague , friend and 
President of  the Board of  Trustees - Piotr 
Pawluśkiewcz passed away at 59 years 
old. His life and work were examples to 
me personally and his and Wanda's years 
of  helping the Polish community are exam-
ples for us all so it will be a big loss for me 
personally. He is watching over us and his 
life's example is good guidance for us. We 
also lost Mrs. Urbaniak a long time mem-
ber and helper at the Polish Hall who al-
ways assisted us with a smile.  
    The Bazaar and Pierogi Fest were great 
as well as the ceremony for Polish Inde-
pendence Day on May 3rd.  
Our remodel project was slowed a little bit 
but the stairs and electrical are now done 
and the elevator installed. One more re-
minder the kitchen and bar will be open in 
July so please stop by on Fridays! 
Thank You.   

 
 John 
Golubiec    
   -  President 
PHA                                
June 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

   List  od Prezesa   List  od Prezesa      Letter From the President    Letter From the President  
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The Project 
We build an extension to the Polish Home building that 
will improve functionality by adding space for new 
rooms and an elevator. This is the Phase #1 of the Mas-
ter Plan. More info about the Master Plan and the pro-
ject 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 325 families, 
organizations and individuals, pledging over $565,000 
to the Project, including about $130,000 in professional 
service pledges. To date, the Foundation has received 
over $380,000 in cash for the project from donations, 
event income and interest income. The current cash 
balance is about $30,000, with about $45,000 in con-
struction expenses pending or expected as of June. 
 
Thanks to the Ladies Auxiliary & the Pietrzyk Estate 
Notable contributions in 2009 included another $10,000 
donation from the Ladies Auxiliary at the Polish Home; 
this made a total of $50,000 in their support for the pro-
ject. Thank you Ladies! Worth mentioning is also a tes-
tament gift from late Prof. & Dr. Zbigniew and Maria 
Pietrzyk, who designated 5% of their estate to the pro-
ject. The estate provided about $17,000 which together 
with other donations made the total of over $20,000 in 
contributions from Mr. & Mrs. Pietrzyk. 
 
Financing for the “shell” project – contributions 
needed urgently 
The bulk of the financing has come from the Polish 
Home Foundation fundraising and from the Polish 
Home Association reserves. Also, by the end of May, 
the private line of credit has been exhausted, providing 
$200,000 to the project.  
 
At this point - as of June 2009, the Polish Home de-
pleted all the reserves. The money on hand (PHA + 
PHF) barely matches remaining expenditures. While 
this is enough to finish the construction, the situation is 
dangerous, as the Polish Home needs an operational 
reserve and at the present time there is no money cush-
ion at all for the unforeseen. 
  
Therefore, the PHA Board of Trustees appeals to all 
PHA members and users of the building and to all 
friends of the Polish Home to contribute to the project 
now. Polish Home needs cash contributions ur-
gently for proper closure on the project and to relieve 
the financial pressure on operations. Your donations are 
also needed to reduce the amount of debt as well as to 

be able to start the subsequent work on the remodeling 
of the old part of the building. 
 
Grant from the City Neighborhood Council 
On June 10, 2009, the Polish Home received a prelimi-
nary approval of an $80,000 grant from the Neighbor-
hood Matching Fund of the City Neighborhood Council 
in Seattle. The grant would be available in the fall. It is 
preliminary because the grant still needs to be approved 
by the City Council and Mayor Nichols; after that the 
Polish Home will need to sign a matching contract for 
the grant. The final approval from the City is expected 
by the end of August.  
 
Please note that this is a matching grant. To get any 
money from the grant we need to get new donations 
first. To sign the grant contract the Polish Home needs 
to have in cash $40,000 worth of donations and pre-
sent the final plan for project tasks funded under the 
grant. The grant will match both cash and labor. Cash 
donations are matched dollar for dollar. Volunteer hours 
spent on approved projects are matched at the City es-
tablished hourly rate and paid in cash.  
 
The Polish Home is very grateful to Mrs. Janice Jawor-
ski who was the application coordinator on behalf of the 
Polish Home. Mrs. Jaworski has worked on this grant 
application tirelessly for more than half a year with help 
from Mrs. Donnie Grabowski, Ms. Carol Forte, Mr. 
Ryszard Kott and Mr. Adam Strutynski. 
 
Project progress during the spring of 2009 
 
Construction of the “shell” variant mostly done 
As of the last report, the end of construction was de-
layed by 2-3 months and things are still going slower 
than planned. We now expect the construction proper 
will be done by the end of June 2009. However, this 
does not include a new water line connection for sprin-
klers going from the street that is expected to be done 
by the City in August. The overall price tag for the con-
struction went up from original $475,000 w/tax to about 
$545,000 w/tax. Also, the Polish Home incurred addi-
tions costs, such as the water mains hookup (about 
$21,000), for a total of $45,000.  
 
As a reminder, the “shell” variant includes: the complete 
building structure under the roof, fully enclosed exterior 
including doors, windows and siding and a functioning 
elevator, but without completing the third floor.  
The current state of the construction is that the structure 
is enclosed with roof, siding, windows and temporary 
doors; the elevator is installed and tested, electrical 
work done (except a City hookup), stairs assembled and 

 
 
  Ryszard Kott     

                                                              Progress Report—June 19, 2009 
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installing the doors and siding around them, as well as 
the final electrical hookup and a new water main hookup 
to the City grids. 
 
Polish professionals contribute free services to the 
project 
The Polish Home would like to thank many profession-
als from the Polish community who have contributed 
their services to the construction free of charge. The 
PHA Building Committee would like to thank Mr. Miro-
slaw Kanczugowski for all the roofing work, Mr. Waclaw 
Szymula (DOM Construction) for the siding work and for 
the electrical work the following people: Messrs. Jozef 
Plichta, Jerzy Augustyniak, Jerzy Baginski, Ryszard 
Dopierala, John Golubiec, Andrew Okinczyc, Stanislaw 
Posluszny and Pawel Szarkowicz. Mr. Pawel Krupa 
helped with electrical consulting and Mr. Adam Strutyn-
ski helps with the project management. As previously, 
Mr. Roy Koczarski as the project architect and Mr. Ron 
Golubiec as the Chairman of the Building Commission 
are dealing with the construction on a regular basis. 
 
It should be stressed that this is an enormous help to 
the project. The total cost savings have already ex-
ceeded $100,000. As an example, bids for the electrical 
work were in $60,000+ range, while the spending was 
about $20,000 for electrical materials only. We expect 
more opportunities for professional services in future. All 
volunteers who would like to help with the project should 
contact the Building Commission to discuss possible 
work.  
 
Plans for the summer of 2009 
 
Construction should end in June; new wing should 
open in September 
As of this writing, the construction proper is expected to 
be completed in June. This includes electrical hookup to 
the City grid through a new line and related permits. 
Please see the construction description section above 
for a list of other items to be finished. One thing that 
currently delays everything is the new water main 
hookup from the street for sprinklers; the Polish Home 
hopes to schedule the work in August – the work is 
done by the City. The Polish Home can ask for occu-
pancy permit from the City only after this work is com-
pleted. Hence, the new part of the building should be 
open for use in September. 
 
After the construction is completed and financing im-
proved, we will launch an effort to finish off the work on 
the new part of the building and to remodel the old part 
of the building, with many tasks that can be done by 
volunteers. If you would like to help, please contact the 

Polish Home. 
 
More fundraising - we need your money now! 
As mentioned before, the Polish Home needs your 
money urgently! The PHF Fundraising Committee con-
tinues fundraising efforts for the project and needs help 
in reaching as many people as possible.  
 
Volunteers needed 
Volunteers are still needed to help with fundraising and 
with running different aspects of the project. If you 
would like to help, please contact Mr. Golubiec or Mr. 
Kott. 
 
 
 
 

 
 
  Ryszard Kott     

                                                              Progress Report—June 19, 2009 
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Ryszard Kott     

                                                                 IN MEMORIAM 

In memory of Mr. Kazimierz Malinowski, total of 
$1,145 
Donations go towards the Polish Home expansion 
project 

• Jerzy & Barbara Augustyniak 
• Leonard & Ludmila Bartosik 
• Allan & Bonita Hoss 
• Jan Kokorowski 
• Teresa Malinowski 
• Anthony & Janice Saulewicz 
• James Staley & Wendy Colbert 
• Marian & Barbara Strutynski 
• Norbert & Krystyna Untersteiner 
• UW PSEC 
 
 

In memory of Mrs. Wanda Golka and Andy 
Krzyzanowski, total of $200Donations go towards 
the Polish Home expansion  project 

• Ladies Auxiliary 
• Michael & Barbara Waske 
 
 

In memory of Mrs. Maria Urbaniak, total of $865 
Donations go towards the Polish Home expansion 
project 

• Jerzy & Barbara Augustyniak 
• Leonard & Ludmila Bartosik 
• Alexander & Susan Friedrich 
• Ron & Martha Golubiec 
• Allan & Bonita Hoss 
• Krzysztof & Ewa Poraj-Kuczewski 
• The Scheetz Family 
• UW PSEC 
• Romana Wal 
• Lynette Woerne 
 
 
 
 

In memory of Mr. Piotr Pawluskiewicz, total of 
$6,845 
Donations go towards the Polish Home expansion 
project 

• Jerzy & Barbara Augustyniak 
• Kim & Josephine Barne 
• Leonard & Ludmila Bartosik 
• Lucyna Blonska 
• Thomas, Ewa & Mika Buechner 
• Rod Cameron & Heather Howard  
• Stephen & Laurel Chentow 
• Sophia Counter 
• Joseph & Janine Czerniecki 
• Theodor & Teresa Davis 
• Mark & Christina Dawson 
• Jaroslaw & Zdzislawa Domanski 
• James & Candace Douglas 
• John & Shoshanna Driver 
• Andrzej Falinski & Helena Cieslik 
• Marek & Elzbieta Filipczuk 
• Krzysztof & Ewa Girsz 
• John & Elizabeth Golubiec 
• Ron & Martha Golubiec 
• Grzegorz & Maria Grabski 
• Andrzej & Lidia Grzeszczuk 
• Piotr & Marija Horoszowski 
• Allan & Bonita Hoss 
• Thomas & Sara Ikeda 
• Krzysztof & Lidia Jasklowski 
• Mateusz & Hanna Karczewski 
• Ryszard & Maria Kott 
• Ladies Auxiliary 
• Inger Lemke 
• Brenda Lorenzen 
• Wlodek & Tatiana Lukaszuk 

. 
The Polish Home Foundation would like to acknowledge donors who make gifts to the Foundation in lieu of 
flowers in memory of individuals from our community who died recently. The donation list is as of June 20, 
2009, and the donation total is over $9,000. 
Donors of gifts towards the Polish Home expansion project are also listed on the PH Expansion Project donor 
list. 
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                                                          IN MEMORIAM (continued) 

Drodzy Państwo! 
 

I znowu Bazar Wiosenny był bardzo udany i 50% dochodu, jak zwykle zostało 
przekazane dla Domu Polskiego.  
Koło Pań przekazało czek wysokości $ 10,000.00 
na konto rozbudowy.  
Naszym ostatnim zebraniem, które odbyło się w maju, zakończyłyśmy naszą działalność 
przed wakacjami. 
Zyczę wszystkim Paniom wspaniałych wakacji i do zobaczeniana zebraniu we wrześniu. 
W imieniu Koła Pań Ŝyczę Państwu zdrowych, pogodnych, wesołych wakacji! A po 
wakacjach wszyscy spotkamy się w Domu Polskim, oczywiście!!! 
Do zobaczenia,  
 
   Beta Rodzińska 

• Mark & Barbara McNair 
• Charles Mish 
• Janusz & Barbara Niesulowski 
• Andy & Cindy Okinczyc 
• Wiktor & Lidia Pasielko 
• Zbigniew & Katarzyna Pietrzyk 
• Arthur & Teresa Pond 
• Krzysztof & Ewa Poraj-Kuczewski 
• Jerzy & Ewa Radka, Redmond 
• Roman Rogalski 
• Don & Maria Shaffer 
• Eric Stahlhut 
• Frederic & Eli Stahlhut 
• Marian & Barbara Strutynski 
• Mieczysław & Krystyna Swietlicki 
• Douglas & Courtney Thoreson  
 with Philips Seattle 
• Miroslaw Tomecki 
• Norbert & Krystyna Untersteiner 

• UW PSEC 
• Vivat Musica Choir 
• Romana Wal 
• Bakken Warren & Jocelyn Phillips 
• Michael & Barbara Waske  
• Frank & Elizabeth Wilson 
• D & Peggy Wobbrock 
 
 
In memory of Mrs. Genowefa Kasprzyk, total of 
$175 
Donations go towards the Siberian Exiles film docu-
mentary project 

• Ronald & Joanne Baker 
• Elizabeth Duncan & Kareen Kasprzyk 
• Robert & Lois Lemon 
• Klaus & Marlene Rombach, Riverside, CA 
• John & Maureen Santo, Hemet, CA 
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POWROTÓW CIAG DALSZY… 
Kryzys czy dobrobyt? 
“Nigdy nie mów nigdy” – przestrzegają mądrzy ludzie. CzyŜ 
mogłam przypuszczać, Ŝe moje zeszłoroczne dywagacje 
człowieka wolnego, obywatela świata niezwiązanego z 
Ŝadnym miejscem, a juŜ najmniej powodowanego nostalgią 
za (k)rajem utraconym, na temat daremności powrotów po 
latach rozwieją się któregoś styczniowego dnia 2009 roku jak 
poranna mgiełka snująca się nad nadwiślańskimi błoniami? 
Czy ktoś rok temu mógł przypuszczać, Ŝe Stany Zjednoczone 
pogrąŜą się w kryzysie gospodarczym, a widmo bezrobocia i 
utraty domu, czy wręcz całego majątku zacznie zaglądać w 
oczy zarówno biednym, jak bogatym? Plany i nadzieje na 
lepsze, ciekawsze, łatwiejsze amerykańskie Ŝycie rozwiała 
pogarszająca się koniunktura. 
Do Polski, a przynajmniej do Warszawy, kryzys jakby nie 
doszedł. Trąbią o nim co prawda na codzień media i widać go 
na warszawskiej giełdzie, która parę dni temu osiągnęła 
najniŜszy punkt bessy. Chwiejny kurs złotego jednym 
zwiększył kwoty zadłuŜenia kredytów zaciągniętych w 
obcych walutach, innym podniósł salda kont bankowych. To 
prawda, Ŝe sztucznie nadmuchana koniunktura mieszkaniowa 
z zeszłego roku jakby spowolniała, na rynku wtórnym jest 
więcej mieszkań, choć sprzedający trzymają się kurczowo cen 
w nadziei, Ŝe banki odmroŜą kredyty mieszkaniowe, a ludzie 
znowu pogrąŜą się w zakupowym szaleństwie. Ceny obniŜają 
tylko deweloperzy, którzy nie mają funduszy na wykończenie 
inwestycji. JednakŜe warszawska ulica nie nosi Ŝadnych 
oznak kryzysu.  Wprost przeciwnie - na ulicach markowe 
ciuchy i samochody, w centrach handlowych i na parkingach 
tłok, w restauracjach i kawiarniach, klubach i teatrach Ŝycie 
wre. CzyŜby stolica chciała utopić niepokój o jutro w 
rzuceniu się w wir konsumpcji w myśl zasady: Ŝyje się raz?  
Zwabiła mnie z powrotem do Polski propozycja 
inwestycyjna, korzystny stosunek dolara do złotego i łagodnie 
optymistyczne prognozy gospodarcze w porównaniu z 
gospodarką amerykańską. Nie bez powodu w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy duŜe skupiska polonii amerykańskiej w takich 
miastach jak Chicago czy New York doświadczyły odpływu 
tysięcy Polaków gnanych lękiem o niepewny status 
emigracyjny, od jakiegoś czasu egzekwowany przez 
Homeland Security ze zwiększonym rygorem oraz 
perspektywy ekonomiczne, które w USA zaczęły się kurczyć, 
a w Polsce – pojawiać. 
Propozycja inwestycyjna okazała się niekorzystna, lecz mimo 
tego postanowiłam zainwestować. Konserwatywnie, czyli w 
mieszkanie. Nawet mi się udało. Mieszkanie w dobrym 
punkcie, bo na Górnym Mokotowie, po remoncie, gustownie 
acz skromnie umeblowane, w dodatku bezpośrednio od 
właścicielki. Przechadzając się ze szczęśliwą suczką po 
ulicach Naruszewicza, Lenartowicza, Krasickiego w stronę 
Królikarni i Stawów Stanisławowskich podziwiałam piękne 
odremontowane post-modernistyczne i secesyjne wille 

wtopione w malownicze zimowe ogrody. Cena kaŜdej z nich 
to kilka milionów złotych. Suczka jest chyba jednak estetką. 
Podoba jej się tutaj bardziej niŜ w Edmonds, Washington. 
Mnie równieŜ.  
Jest niedzielne słoneczne popołudnie. Pora lunchu. Po 
alejkach parku przechadzają się tłumy. Naszej sielanki nie 
zaklócają nawet okrzyki pary staruszków pchających  w dół 
po stromej piaszczystej alejce parku wózek sklepowy. 
Wygląda na to, Ŝe od rana świętują pierwsze oznaki wiosny. 
“Ty, k…a, nie mogę! K…a, poczekaj, nie nadąŜam! 
K….aaaa!!!” – krzyczy siwy dziadek na szamoczącą się z 
piekielnym wehikułem babcię. MęŜczyzna przewraca się i 
upada na kolana. “Ty pie….ny ch…u! Co robisz?! K…a, 
pomoŜ mi! Nie widzisz? Gdzie leziesz, ch..u? Tutaj, tutaj… 
A, ch…j z tobą! Spier…j!” – wtóruje mu babcia. 
W drodze powrotnej mijamy scenę ich zmagań. Na ziemi 
walają się kawałki kartonowych pudełek, porzucone bułki 
kajzerki, serek z Garwolina, kostka masła, pasztet myśliwski. 
CóŜ, dobrobyt. 
Dobrobyt widać teŜ na polskiej szosie. W tej chwili juŜ łatwo 
o porządne auta dzięki kredytom i samochodom prywatnie 
sprowadzanych z Zachodu, głównie z Niemiec, Holandii, 
Francji i Włoch przez przedsiębiorczych obywateli. 
Największym powodzeniem ze względu na portfel cieszą się 
8-10 letnie Volkswageny, za nimi podąŜają Ople – Astry, 
Vectry i Corsy, po nich idą Fordy, najchętniej Focusy, 
Toyoty, Hondy i Renault Megany. Wśród młodszych 
uŜywanych w cenie od 30-50 tys. złotych prym wiodą auta z 
napędem na cztery koła. Na najwyŜszej półce są “nówki” - 
Warszawiacy jeŜdŜa agresywnie, ale dzięki temu Ŝycie jest 
bardziej ekscytujące. Szczęśliwi posiadacze nowych 
“wypasionych” (loaded) Volvo, Audi, Saabów, Jeepów i 
Japończyków, szczególnie masywnych SUV (samochód 
sportowo-uŜytkowy) uprawiający slalomy po głównych 
arteriach miasta zmuszają nawet najbardziej leniwych 
kierowców, do jakich się zaliczam, do Ŝycia z dodatkiem 
adrenaliny.  
Kupiłam uŜywanego Nissana Almerę. Z poleconego, 
sprawdzonego salonu. Kupno przez Internet jest duŜym 
ryzykiem. Prasa ostrzegała niedawno przed naciągaczami 
wystawiającymi przedmioty na aukcjach w Allegro 
(odpowiednik amerykańskiego Craigslist lub e-Bay). 
Jedynym sposobem na uwiarygodnienie sprzedawcy były do 
tej pory opinie uŜytkowników. JuŜ nie. Okazało się, Ŝe za 
kilkaset złotych miesięcznie moŜna wynająć osobę 
rekomendującą na łamach róŜnych forów internetowych 
produkty, których nie widziała na oczy.  
Wszystko przebiegało tak sprawnie, Ŝe aŜ bałam się zapeszyć. 
Po zalewie dwóch tygodniach spędzonych w Warszawie 
mogłam odstawić wypoŜyczony samochód i wyprowadzić się 
z hotelu. Byłam oficjalnie właścicielką  nowego mieszkania i 
okazyjnie kupionego samochodu. Z aktem notarialnym w 
ręku pobiegłam do Urzędu Dzielnicy Mokotów, aby się 
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zameldować.  
 “Nie mogę Pani zameldować bez zaświadczenia o 
wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zamieszkania”, 
stwierdziła z satysfakcją urzędniczka. Wiedziałam, Ŝe dobra 
passa musi się kiedyś skończyć. Zaświadczenia oczywiście 
nie miałam, ponadto byłam winna wykroczenia za nie 
wymienienie dowod osobistego rok temu po sprzedaŜy 
mieszkania w Gdańsku. Od 1 stycznia 2009 wszystkich 
obywateli zmieniających miejsce zamieszkania (czytaj: 
zameldowania) obowiązuje wymiana dowodu osobistego w 
ciągu 3 miesięcy i opłata za tenŜe w wysokości 30 złotych, 
tudzieŜ konieczność wyrobienia zdjęć paszportowych i 
odstania swojego w kolejkach do urzędowego okienka.  
“Ach,” westchnęłam z tęsknotą za starym, poczciwym 
zielonym dowodem osobistym z czasów przebrzydłej 
komuny. CzyŜ nie łatwiej było wbić pieczątkę w odpowiednią 
rubrykę w dokumencie, który był waŜny dopóty, dopóki się 
nie rozleciał? “Zaświadczenie o wymeldowaniu dałam Pani 
kupującej rok temu moje mieszkanie. Nie było mnie w kraju 
przez dwa lata. Nie sądziłam, Ŝe będzie mi potrzebne.” 
“Trudno. Nie mogę pani zameldować.” Nie zniechęcona 
odmową zapytałam z nadzieją: “Skoro tu jestem, to moŜe 
mogłabym chociaŜ zarejestrować samochód?” “To nie u nas. 
Poza tym, bez meldunku nic pani nie załatwi” – odparła 
zmęczonym głosem urzędniczka. “Naprawdę nic? Nie będę 
mogła go równieŜ ubezpieczyć, ani zarejestrować działalności 
gospodarczej do podjęcia pracy zleconej?” (miałam juŜ 
chętnych na lekcje angielskiego z Ministerstwa 
Infrastruktury) “Ano nie. Meldunek jest podstawą 
wszystkiego.” 
Zasmuciła mnie szczerze ta wiadomość, lecz nie z troski o 
własną osobę. Zawsze mogę zadzwonić do zaprzyjaźnionej 
pani urzędniczki z działu ewidencji ludności w małej gminie 
podgdańszczanskiej i poprosić o ponowne wydanie i 
przesłanie mi pocztą zaświadczenia o wymeldowaniu. Lecz 
co mają zrobić ci, których nie stać na kupno własnego 
mieszkania bądź nie mają zaufanej osoby, która zamelduje 
ich na „czarno”? PrzecieŜ jest ogólnie wiadomo, Ŝe Ŝaden 
wynajmujący nie zamelduje najemcy nawet na pobyt 
czasowy. Ale widocznie władze wychodzą z załoŜenia, iŜ 
takich osób nie ma (tak jak w socjalistycznej ojczyźnie nie 
było bezdomnych, bezrobotnych, homoseksualistów i 
narkomanów) i Ŝe kaŜdy obywatel musi mieć mieszkanie, aby 
móc się zameldować. Widać dobrobyt jest. 
Pocieszające jest to, Ŝe i urzędnik ma ludzką twarz. Trzeba ją 
tylko umieć sprytnie wydobyć. „Wie pani,” ciągnęłam 
pojednawczym głosem, „ja oczywiście rozumiem przepisy i 
dostarczę to zaświadczenie, tylko zastanawiam się, co by 
było, gdyby nie było mnie stać na luksus zameldowania. 
PrzecieŜ ponoć zniesiono obowiązek meldunku. Wydaje mi 
się, Ŝe powstała tu jakaś luka prawna.” Kobieta spojrzała na 
mnie jakby trochę cieplej i zaśmiała się cierpko: „śeby to 
jedna luka prawna! Co drugi przepis to luka. Do ideału to 

nam jeszcze daleko. Ale małymi kroczkami idziemy do 
przodu.” 
No właśnie. Ze zdziwieniem stwierdziłam, Ŝe wypowiedziana 
dziesięć lat  temu przez mojego znajomego sentencja: „Tak 
blisko do Europy, a tak daleko” niewiele straciła na 
aktualności. 

ElŜbieta Das. 

Polska ekstawagancja na ludowo 

Dwie rzeczy okreslaja granice mozliwosci w Seattle: piekny 
sloneczny dzien i popoludniowy koncert w krytym 
audytorium, albowiem jedna rzecz najczesciej wyklucza 
druga. Pomimo malych szans, bo w Settle z pogoda sie nie 
wygrywa, ponad 200 osob przyszlo do Centralnej Biblioteki 
na wystep polskiego choru Vivat Musica i grupy tanecznej 
Mlodzi Polanie. Obie grupy wypadly znakomicie 
pozostawiajac wdziecznej publicznosci niezapomniane 
wrazenia artystyczne. 

Chor Vivat Musica, pod batuta Anny  Sawickiej, wystepowal 
w Publicznej Bibliotece Miasta Seattle po raz drugi; w 2005 
roku chor bral udzial w pierwszym wiosennym festivalu The 
Baltic Rites of Spring. Choc wystep Mlodych Polan byl ich 
bibliotecznym debiutem, podbili oni serca publicznosci, 
przysparzajac sobie i p. Barbarze Strutynskiej, powodow do 
dumy. 

Ku radosci publicznosci, obie grupy artystyczne uzupelnialy 
sie na scenie; jedna wprawiajac widzow w podziw spiewem, 
druga tancem, nie mowiac o pieknych strojach krakowskich i 
slaskich. Dzieki zywemu slowu Anny Sawickiej, znajomosc 
polskiego nie byla konieczna by odebrac humor i radosc 
piosenek. Podobnie bylo z tancami, ktore byly wdziecznie 
zapowiadane przez Marysie Radka i Monike Posluszny. 
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Wiosna w UWPSEC 
Wiosna przyniosła nam dwa intensywne przeŜycia artystyczne w Seattle Opera. Małgorzata Walewska olśniła 
widownię swym mezzosopranem, jako Judyta w operze Beli Bartoka Zamek Sinobrodego. Dwa miesiące później, 
Mariusz Kwiecień oczarował widzów w roli hrabiego Almavivy w Mozartowskim Weselu Figara.  Obydwoje artyści 
znaleźli czas na prywatne spotkania zorganizowane przez nasz Komitet, które okazały się niezapomnianym 
przeŜyciem nie tylko dla nas, ale takŜe dla artystów, o czym świadczy wpis pana Kwietnia do naszej KsiąŜki Gości: 
 

JuŜ tradycyjnie spotykam się z Wami tu w Seattle, mieście gościnnym, pięknym i pełnym wspaniałych ludzi. 
 

Trzeba się cieszyć z takich spotkań, bo nie wiadomo, w jakim gronie spotkamy się następnym razem.* 
 

Dziękuję za piękne słowa i gorące serca moich rodaków. Gorętsze tu, niŜ w naszej prawdziwej ojczyźnie. Tu, na 
amerykańskiej ziemi, Polacy stają się piękniejsi.  I tacy Wy jesteście. 
 

Czekam na nasze wspólne biesiadowanie za dwa lata z 
utęsknieniem. 
 

Wasz zawsze,  
 

Mariusz Kwiecień                                   Seattle, Maj 10, 2009 
 

*Pan Kwiecień przyjął z wielkim Ŝalem wiadomość o śmierci Piotra Pawluśkiewicza.  
W ubiegłym roku Wanda i Piotr gościli nasze pierwsze przyjęcie z panem Mariuszem.  
 

Nieco inne emocje wskrzesiła projekcja filmu Andrzeja Wajdy Katyń.  
Film ten pokazany przez SIIF był sponsorowany przez UW PSEC i 
Seattle Polish Film Festival.  Inauguracyjny pokaz był poprzedzony 
historycznym wprowadzeniem przez profesora Jamesa Felaka z 
Wydziału Historii na University of Washington.  Po projekcji, Prof. 
Felak i Dr. Christina Manetti poprowadzili interesującą i emocjonalną dyskusję z członkami widowni.   
 

4 czerwca, w dwudziestą rocznicę historycznych wyborów w Polsce, na kampusie University of Washington odbył się 
wykład Prof. Zbigniewa Bochniarza z Evans School of Public Affairs na temat osiągnięć i trudności, jakie Polska i 
kraje Europy wschodniej napotkały od czasu obalenia komunizmu. Pani Martha Golubiec, pan Ryszard Kott i dr. 
Przemysław Chojnowski podzielili się z obecnymi osobistymi wspomnieniami i odczuciami na temat tych 
historycznych wydarzeń z perspektywy powojennej emigracji, naocznego świadka 4 czerwca 89 i wraŜeń z punktu 
widzenia młodego człowieka mieszkającego wówczas w Polsce.  Spotkanie to było inauguracją serii wydarzeń, 
upamiętniających 20. rocznicę upadku komunizmu w Polsce, 10. rocznicę przystąpienia Polski do NATO i 5. rocznice 
wstąpienia do Unii Europejskiej, planowanych przez UW PSEC na jesień 2009. Mamy nadzieję, Ŝe będą Państwo 
mogli uczestniczyć w nadchodzących obchodach tych tak waŜnych rocznic! 
 
                                                               University of Washington Class of 2009 
   
Alexandra Bagiński, Kamil Pawłowski, Olivia Miasik, Camille Skrobecki, Carina Skrobecki, Lukas Untersteiner, 
  Nicole Niesulowski, Nicole Pawluskiewicz, Artur Dodek, Agata Dodek, Michał (Misiu) Przydzielski, MD 
 

    Na absolutorium Wydziału Slawistyki na University of Washington, Martha Golubiec wręczyła pani Oldze Gilczuk Nagrodę    
    Najlepszego Studenta Języka Polskiego dorocznie przyznawaną przez Koło Pań.  Gratulujemy!  
 
 
Gratulacje dla  
Dominiki WroŜyńskiej,  
która otrzymała PhD z Florida  
University in English Creative 
Writing w maju 2009 
 
 

 
Gratulacje dla  
Nicole Pawluśkiewicz, 
która otrzymała $1000 
stypendum od organizacji 
polonijnej z Michigan. 
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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 wtorek miesiaca: Fundacja Domu Polskiego 
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 - 2009 
  
 

28 listopad – “Andrzejki” – DJ Filip   
 

31 Grudnia – Bal Noworoczny –p.p. Filip i Ola (?) 
 
 
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 Tuesday of the month: Polish Home  
 Foundation 
Second Friday of the month: Seattle-Gdynia Sister  
 City Association 
Third Friday of the month: PHA officers and Board  
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 2009 at the PHA 
 
 

November 28th – “Andrzejki Party” - DJ Filip 
 

December 31st – “New Years Eve Party” - DJ. Filip  
                                                                  & Ola (?) 
 

Polish Home Association: www.polishhome.org 
Polish Home 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 CALENDARKALENDARZ DOMU POLSKIEGO / PHA CALENDARKALENDARZ DOMU POLSKIEGO / PHA CALENDARKALENDARZ DOMU POLSKIEGO / PHA CALENDAR    

   HARCERZE   HARCERZE   HARCERZE   HARCERZE 
17 maja harcerstwo w Seattle zorganizowalo obchody Dnia Matki w Domu Polskim. Mimo, 
ze bylismy poproszeni o to na kilka tygodni przed wystepami, trzeba przyznac, ze byl bardzo 
udany. Nasza wspaniala Marysia Grabowska akompaniowala do spiewu solistkom Monice 
Posluszny i Natalii Malec, ktore pieknie zaspiewaly piosenki o matce. Serdecznie 
dziekujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za to, ze staneli na wysokosci zadania i 
przyczynili sie do milego przedstawienia. Szczegolnie gorace podziekowania dla Marysi 
Grabowskiej za pomoc w wystepach.  
Nasz szczep odbyl 31 maja ciekawa wycieczke do museum MOHAI. Planujemy harcerska 
kolonie i oboz od 9 do 15 sierpnia w niezawodnym osrodku Lions Club na Camano Island. 

Bedziemy takze organizowac ognisko w sierpniu aby uczcic Dzien Zolnierza. Nastepny rok harcerski planujemy rozpoczac 
zbiorka 13 wrzesnia.   
                                Czuwaj. 
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PIOTR  PAWLUSKIEWICZ 

1950 – 2009 
 PHA Past-President and PHA  Board of Trustees Chairman 

Born in Nowy Targ below the Tatra Mountains, the youngest of four energetic talented brothers  grew up in the 
goralski  tradition of bravery, honor, humor and song. As an altar boy he served at Mass for Rev. Karol Wojtyla, 
later Pope John Paul II. He was a mechanical engineer who left communist Poland in 1974 for New York, later 
Los Angeles and Seattle in 1979. He worked for Advanced Technology Laboratories, later Philips as Principal 
Engineer and had many patents and industry awards for his innovative designs and creativity. Upon arrival in 
Seattle Piotr became involved in the Polish community and met and married Wanda Cieslar in 1983. As a 
family, with Michasia(1986) and Jasiu (1988), they created a life that combined Polish culture and traditions 
with American ones, merging the two worlds together. They were gracious hosts for numerous fundraisers, 
social, artistic and private functions and shared their love of music and song. Peter, truly a pillar of our Polish 
community was awarded the Cavalier Cross of the Order of Merit by the President of Poland for his tireless 
efforts in promoting Poland. Also, he received an awarded from the Ethnic Heritage Council for his 
contributions to the Northwest  ethnic community. Peter was the finest example of honesty, dedication, 
kindness,generosity, courtesy and humor. He is survived by his wife Wanda; their children Michasia and Jasiu 
and his brothers Ziomek(in Bellevue) Jan Kanty  and Michal(in Poland) and their families. 
 

KAZIMIERZ MALINOWSKI 
1914-2009 

Urodzony w Szumsku, słuŜył w Polskim Wojsku(KOP) i brał udzial w Kampanii Wrześniowej walcząc  z 
Rosjanami.Następnie był wywieziony na roboty do Niemiec. Z Ŝoną Stanisławą wychowali ich dzieci w wierze i 
patriotyzmie. Emigrowali do Stanów Zjednoczonych w 1949r. i natychmiast zapisali się na członków Związku 
Narodowego Polskiego i Towarzystwa Domu Polskiego. P. Kaźimierz Malinowski był równieŜ wieloletnim 
członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów SPK, Koło Nr. 50, i Polskiej Misji Św. Małgorzaty . Był on 
oddany pracy społecznej dla dobra Domu Polskiego  i przykładem humoru, uczciwości  i dobroci. Pozostawil 
Ŝonę Stanisawę, dzieci  Teresę(Irwin Eisenberg), Marysię Noe (Cyrus),Edwarda, Irenę, Jana(Gretchen) i 
Michała(Susanna) 
 

ANDREW  KRZYśANOWSKI 
1926- 2009 

Born in Gdańsk, at the age of 13 he escaped German then Russian occupation and wandered into Italy, France 
and then England. From England he sailed to Rio de Janeiro, Brazil where he lived with his relatives  
DeSkowronskis , graduating from high school in Brazil. Next he worked his way to New York, attended 
Fordham University and was drafted in to the U.S. Army. In 1949, he married Opal in Astoria. Called back to 
active duty he served in Korea, and later was stationed at different bases in the U.S. working his way to the rank 
of Captain.  As an engineer he worked at Northrop and later at Boeing until his retirement in 1998. He captained 
many sailboats and piloted two airplanes. He was a member of the PHA and the Seattle Gdynia Sister City 
Assoc. He is survived by his sons Steven and his family and Scott. 

 MARIA URBANIAK 
1911-2009 

Urodzona i wykształcona w Wilnie, jako młoda adwokatka została aresztowana w październiku 1939r i skazana 
na pięć lat cięzkich robut za kontrrewolucyjną akcję. Wywieziona na Syberię, na  roboty do czasu ogłoszenia 
przez Sowietów tzw. „amnestii” , cudem wydostała się z gułagu do Iranu w 1942r z II Korpusem  Gen. Andersa. 
Pracowała w sądzie wojskowym w Iraku i Palestynie, a później w Londynie w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Rządu RP.  Wyszła zamąŜ za Józefa Urbaniaka z P.S.Z. którego poznała w Szkocji . Z męŜem  emigrowali do 
Seattle w 1952r. Ukończyla bibliotekartstwo na Uniwersytecie Washington gdzie po ukończeniu studiów 
pracowała aŜ do emerytury w  bibliotece Suzzallo  będąc odpowiedzialną za dział katalogowania zbiorów 
sławistyki.  Przez pewien okres  była wykladowcą języka polskiego na uniwersytecie.Pani Maria była czynną 
czlonkinią Towarzystwa Domu Polskiego, Koła Pań, i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów SPK Koło Nr. 50. 
Piastowała róŜne funkcje przez długie lata. Była zawsze pogodna,mila i uczynna. Pozostawiła dwie corki, Ewę i 
Annę i dalszą rodzinę w Polsce. 



Page 12 

 
 

WANDA GOLKA 
1923 – 2009 

Born in a Polish Army Field Hospital, her mother and her siblings lived for a few months at Marshall Pilsudski’s 
brother’s estate. At the age of six  her mother died of TB and she was raised by her father, a career Polish Army 
officer graduating from Sacred Heart High School in Poznan. During WWII, she was a member of the 
underground Home Army AK and served as a courier. Imprisoned in Lublin, was sent to Auschwitz and later to 
Ravensbruck concentration camps.  She met her future husband Stanley ,  also a survivor of Auschwitz, in a 
Displaced Persons Camp, and emigrated in 1949 to Seattle. Her mission was to help people, and as on owner of 
Seatoma Nursing Home she helped the patients and the newly arrived Solidarnosc immigrants by giving them 
employment. She loved the outdoors, opera, music and had an extensive doll collection. She was the first 
President of the PHA Ladies Aux. Predeceased by her husband Stanley and son Mark and is survived by son 
Victor. 
 

JERZY  STANISZKIS 
1914- 2009 

Jerzy Staniszkis was born in Kutno,  but soon his family moved to Warsaw, where he graduated from the 
prestigious Stefan Batory Lyceum and Warsaw Polytechnic where he studied architecture. Took part in the  
September 193 9 campaign fighting the Germans and was inprisoned  at  the POW camp in Woldenberg-where 
he was one of the organizers of the 1944 “Olympic Games Behind the Barbed Wire” for which he recently 
received a gold medal from the Polish Olympic Committee. In 1945 he worked  in the office of Warsaw 
Reconstruction, Bureau of Urban Planning. He was a professor in Poznań 1950-60, Bagdad 1960-61 and the 
University of Detroit 1962-87. Honorary Professor of Warsaw Polytechnic.  Upon retiring, he and his wife 
moved to Bellevue to be close to their daughter Hanna Karczewska and her family. He designed our PHA 70th 
Anniversary poster as well as our letterhead. They moved back to Poland in 1993 and soon Jerzy Staniszkis won 
the design competition for a monument honoring the AK(Polish Home Army), which stands in front of the Sejm. 
He received numerous awards for his work in architectural projects, posters and graphic art in Poland and 
abroad. He was predeceased by his wife Elzbieta, and is survived by his daughter Hanna Karczewski and Jan 
Staniszkis and their families. 
 

 

GENOWEFA  KASPRZYK 
1925 – 2009 

Z domu Wojnarowicz urodziła się w Marysinie koło Nowogródka, i w lutym 1940r. z całą rodziną została 
wywieziona na Syberię do obozu 220km of ostatniej stacji kolejowej. Po drodze zmarł jej starszy brat i ojciec. 
Po ogłoszeniu „amnestii” przez Sovietów cudem dostała się do Krasnowodzka, gdzie zmarła jej matka i 
popłynęła przez Morze Kaspijskie do Iranu. Osierocone siostry Genowefa i Maria były w sierocińcu i chodzily 
do szkoły  w Isfahanie przez kilka lat. Następnie zostały przewiezione do szkoły dla śierot w Diggelfordzie w 
Południowej Rodezji. Wyszła zamąŜ za Zbigniewa Kasprzyka i rodzina się powiększyła o 4 dzieci. W 1965r. 
emigrowali do Stanów Zjednoczonych gdzie pracowała w Seattle Trust and Savings Bank i u Nordstroma. Była 
wieloletnią członkinią Koła Pań PHA i Domu Polskiego. Otrzymała of Rządu RP „KrzyŜ Zesłańców Sybiru” w 
styczniu 2008r. Córka Baśka zmarła dawno temu, a mąŜ Zbigniew kilka lat temu. Pozostawiła dzieci : Dankę
(Daniel Montano) Zbigniewa(Kareen), Marka (Doris) z rodzinami. 

 

                                                                    ANNELISE KEDZIORSKI 
                                                                                  1929- 2009 
Wife of our PHA long time member Boleslaw Kedziorski passed away leaving behind her children, their spouses 
and grandchildren.Her charming smile will be missed by all. 
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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 sprzedaŜy i kupnie nieruchomości od 1992 roku  

Restauracja P.B.Kitchen 
 

przy Domu Polskim w Seattle 
zaprasza  

na smaczne obiady 
 w kaŜdą niedzielę, 

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

       Od poniedziałku do piątku 
     w godzinach od 9:00 do 17:00 
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President * Prezes 
John Golubiec   206-935-6786 

 
Vice-President * Starszy Vice-Prezes 
Grzegorz Plichta    206-679-1623 

 
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-Planning * Vice Prezes-Planowania 
Andy Okinczyc   (206)713-8392 or (360)385-5098 

 
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 

 
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 

 
Polish Choir Vivat Musica * Chór Polski 
Barbara Niesułowska   253-210-0413  

cell  206-434-6106 
 

Youth Theatre Group * Grupa Młodzi Polanie 
Barbara Strutynski 425-746-3037 

 
Cabaret * Kabaret To i Owo 

Barbara Strutynski 425-746-3037 
 

Polish Soccer Klub * Polski Klub Piłkarski 
Michal Pietrzyk 206-228-8227 

 
Manager * Gospodarz 

GraŜyna 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 zniŜkowej (50%). Regularna cena wynajęcia sal wynosi $1500 za salę 
górną i $1000 za dolną. Kuchnię, aparaturę nagłaśniającą lub fortepian na sali górnej moŜna 
wynająć dodatkowo. Koszt kaŜdego z wynajmów wynosi $150. 
Rezerwacje przyjmuje Gospodarz Domu Polskiego, p. GraŜyna 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. GraŜyna 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 
bieŜącym 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 niŜ 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 per month 
for members 

$10.00 per 
month 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       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


