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ZIMA 2007    —   WINTER 2007 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
 i Szczęśliwego Nowego Roku! 
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Szanowni Państwo!  
 Dobiega końca kolejny rok kadencji obecnego 
Zarządu. Dla Zarządu Domu Polskiego był to rok wielu 
wydarzeń, trudnych decyzji, ale także sukcesów. Do Państwa 
należy ocena naszej działalności.  Z wyjątkiem przedłużenia 
podestu schodów ewakuacyjnych, wykonaliśmy prace 
budowlane zaplanowane na ten rok. 
 Rozbudowa Domu Polskiego wchodzi w decydujacą 
fazę, w której potrzebujemy poparcia finansowego od każdego. 
Mamy już bowiem gotowe kompletne plany konstrukcyjne i 
złożyliśmy w urzędzie miasta Seattle podanie o ostateczne 
zezwolenie na budowę. Gdy to zezwolenie otrzymamy, 
będziemy mogli rozpocząć budowę jak tylko zbierzemy 
pieniądze. Koszty budowy wynoszą ok. $500,000.00, a koszty 
całkowite (z 10% rezerwy i podatkiem stanowym) ok. 
$600,000.00. Jest to oszacowanie realne, na podstawie wycen 
budowlanych z jesieni bierzącego roku. Apeluję więc do 
wszystkich o wyciągnięcie książeczki czekowej i wsparcie 
projektu, za pomocą konkretnej sumy. Jak dotąd zebralismy w 
przyrzeczeniach ponad $340,000.00. W gotówce zebraliśmy 
ponad $190,000. Jest już więc z górki, ale tym bardziej 
musimy się zmobilizować , żeby pozostałą sumę zebrać jak 
najszybciej. Prosimy o czeki na Polish Home Foundation; 
darowizny dla PHF można odpisać od podatków.  Budować 
możemy już latem 2008 – czy to się stanie, zależy od Państwa 
ofiarności. 
 Składam serdeczne podziękowanie organizatorom i 
uczestnikom wszystkich imprez kulturalnych. Pani Basi 
Strutyńskiej dziękuję za zorganizowanie grupy tanecznej 
dziecięcej i młodzieżowej. Kołu Pań dziękuję serdecznie za 
cudowne Bazary, na które przychodzi coraz więcej ludzi. 
Prezesce Koła Pań p.Mirze Byrskiej i jej zastępczyni p.Mirze 
Pawluśkiewicz dziękuję za ich ciężką i oddaną pracę dla dobra 
Domu Polskiego. Dziękuję serdecznie Zarządowi i Radzie 
Opiekunów za miłą współpracę i oddanie.  Składam 
podziękowanie również Organizacjom Stowarzyszonym przy 
Domu Polskim. Ani Bieniek dziekuje za prowadzenie 
Skrzatów. Serdecznie dziękuję Fundacji Domu Polskiego za 
wsparcie finansowe. Dziękuję nauczycielom za ich trudną i 
jakże ważną pracę dla dobra naszych dzieci. Rodzicom 
dziękuję za poświęcenie, wytrwałość i zrozumienie znaczenia 
tej edukacji dla ich pociech. Proboszczowi Parafii Świętej 
Małgorzaty Ks.Stanisławowi Michałek serdecznie dziękuję za 
miłą współpracę jak również za wszystkie ogłoszenia i 
uczestnictwo w uroczystościach Domu Polskiego.  Dziękuję 
Radiu “Wisła” za sprawozdania z imprez, które odbywają się 
w Domu Polskim.  Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą 
lub wsparciem finansowym pomogli w naszej działalności. 
 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim spędzenia ich w radości, pokoju i szczęściu. 
Życzę również wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa 
Bożego w Nowym Roku 2008. 
 
Łączę pozdrowienia, 
Elżbieta Filipczuk – Prezes DP  

Ladies and Gentlemen, 
 The Polish Hall Administration is closing another 
year of numerous activities. For the Managers this was a year 
of difficult decisions but also considerable successes.  As al-
ways, evaluating our efforts belongs to you, the members. 
 With the exception of the extension of emergency exit 
platform upstairs we completed all of the construction projects 
planned for this year. Polish Home Extension Project comes 
into decisive phase now, for which we are asking for financial 
support from everybody.  The constructions plans are com-
pleted for the Polish Home and the application is filed with the 
City of Seattle for the (final) Building Permit. Once we have 
the permit, we can build as quickly as we secure financing. 
The construction cost is estimated at $500.000 and with 10% 
reserve for contingencies and the WA state sales tax the total 
comes to $600.000. This is an estimate based on actual subcon-
tractor bids as of fall 2007.  Hence, I appeal to all of you for 
pulling out the checkbooks and supporting the project with a 
specific amount now.  Thus far we have received over 
$340.000 in pledges, including about $190.000 in cash and we 
also need to gather the rest of funds as quickly as possible. 
Please write checks to Polish Home Foundation; donations to 
PHF are tax deductible. We can start construction in the sum-
mer of 2008 – whether this will happen depends on your gen-
erosity!  
 I would like to thank all those who organized and 
participated in all of our cultural events.  Most appreciation 
goes to Basia Strutynski for directing the children and youth 
dance groups. I would like to thank the Ladies’ Auxiliary for 
the wonderful Bazaars, which attract ever-growing crowds.  
Special thanks go to Mira Byrska and Mira Pawluskiewicz for 
their dedicated work on behalf of the Polish Home.  I would 
also like to thank the Administration and the Board for their 
great cooperation.  The Organizations associated with the Pol-
ish Home also deserve our words of gratitude.  I would like to 
thank Ania Bieniek for looking after Polish Scouts.  Huge ap-
preciation goes to the Polish Home Foundation for their enor-
mous effort and support.  Also, thank you to the teachers of the 
Polish School for their difficult and very important work bene-
fiting our children. Parents also deserve thanks for their sacri-
fices and recognizing the value of such education for their chil-
dren. Additionally, I would like to thank Father Fr. Stanislaw 
Michalek of St. Margaret’s Church for his support and all the 
endorsement and participation in the Polish Home events.   
Many thanks are in order for radio “Wisla” for broadcasting 
from our events and to all of those who contributed their time 
and money to aid our various activities.  
  
I wish you all happy, joyous, and peaceful Christmas, and best 
of luck in the coming New Year 2008. 
 
 
Best Regards, 
Elzbieta Filipczuk – President PHA 
 

      List od Prezesa      List od Prezesa      Letter From the President  Letter From the President  
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Drodzy Państwo,   
Miło mi poinformować Państwa że i w tym kwartale nasze wydarzenia kulturalne przebiegały według planu, a nawet 
wyszły trochę po za ramy kalendarzowych dat.   
 Dnia 6-go października nasz localny kabaret „To i Owo” wystawił premierę nowego programu p.t. „I to jest 
życie C’es la vie”. Po trzyletniej ciszy, znowu wystąpiliśmy przed Państwem. Dziękujemy bardzo za to, że widzowie 
dopisali i żywo uczestniczyli w śpiewach i konkursach programu. Wydaje mi się że na nastrój wpłynęły wspaniałe 
kreacje Pań i dekoracja sceny. Za dekorację dziękuję p. Ani Bagińskiej i Paulowi Griffin. Dziękuję za logo kabaretu 
Panu Januszowi Żółtowskiemu. Za przygotowanie sali dziękuję grupie tanecznej. Za muzykę do podkładu 
fortepianowego dziękuję p. Marzenie Szlaga, a muzykę do pokładu CD, Marcinowi Pietrzak z Portland. Za nagłośnienie 
Marianowi Strutyńskiemu, a Adamowi Strutyńskiemu i Marysi Grabowskiej za akompaniament.   
  Jak co roku odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Tym razem wypadła ona na niedzielę 11-go 
listopada, a więc w samą  rocznicę. Bogatą część artystyczną przygotował Związek Harcerstwa przy Domu Polskim. 
Skrzaty, Zuchy i Harcerze pod kierownictwem Pani Iwony Bernackiej słowem i piosenką przedstawili wydarzenia z 
przed i po listopadzie 1918r. W drugiej części programu nasi kombatańci, Jerzy Friedrich i Aleksander Herbst podzielili 
się z nami swoimi przeżyciami bojowymi z okresu Drugiej Wojny Światowej. 
 17-go listopada odbył się występ Teatru Studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego. Młodość, temperament i 
talent wokalny, sprawiły że wieczór był bardzo udany. Studeńci odwiedzają nas co trzy lata, zawsze z nowym 
programem. Tym razem tytuł programu „Co z nas wyrośnie” zawieral piosenki do muzyki Seweryna Krajewskiego. Po 
przerwie program „Agencja Pana K” obejmował teksty Jana Brzechwy. Dziękuję serdecznie p.p. Hani i Mateuszowi 
Karczewskim za udzielenie swego domu dla części zespołu i pomoc w innych sprawach które wynikają gdy się ma  do 
czynienia z większą grupą. 
  Św. Mikołaj odwiedził dzieci członków i sympatyków Domu Polskiego 2-go grudnia przynosząc 
świąteczne upominki. Czas czekania na przybycie Mikołaja wypełniony był konkursami piosenek i wierszy, za co 
występujące dzieci otrzymały małe nagrody. Program artystyczny wypełnił Dziecięcy  Zespół „Młodzi Polanie” i 
rodzina Dopierała, Adam, Amanda i Ryszard. Specjalne podziękowania dla p. J. Marczaka, ukrywającego się w 
kostiumie Lajkonika. Dziękuję Paniom Irenie Rudczenko, Lucynie Błońskiej i Asi Jeziorskiej za pomoc Św. 
Mikołajowi w przygotowaniu paczek..  Barbara Strutynski 425-746-3037   

Cultural Events 
This past quarter was very busy as far as our cultural activities go.   On 6th of October our local cabaret “To i Owo” performed for 
almost full house. Audience participated well, so it looks as performance was a success.  On Nov 11th we celebrated Poland’s Inde-
pendence Day. Program combined performance of Scout Groups, with the remembrance of the war stories as told by our Veterans 
of  World War II. Students Theater of University of Warsaw performed on Nov 17th. This is their third visit to Seattle over last 8 
years. Youth and talent gave this performance special flavor. On December 2nd  our children were visited by St. Nicolas, who like 
every year brought Christmas treats. Prior to his arrival, children participated in the talent show with prizes for good performance. 
There was also entertainment by Dancing Children’s Group “Młodzi Polanie” and singing by the Dopierała Family. 
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 Grupa Dziecięco-Młodzieżowa „Młodzi Polanie” 
 Pierwszy występ Dziecięcej Grupy Tanecznej „Młodzi Polanie” odbył się 2-go grudnia, z okazji 
uroczystości św. Mikołaja. Młodzi Polanie zatańczyli Trojaka i Krakowiaka. Choreografia tańców 
obejmuje również piosenki przy akompaniamęcie fortepianu, lub podkładzie taśmowym. W planie mamy 
parę innych tańców ludowych, między innymi „Góralski”. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować 
organizacji PNA z Tacoma a szczególnie Panu Hicker za dotację na stroje śląskie dla zespołu. Dziękuję 
Kołu Pań i Polish Home Foundation również za dotację na stroje dla zespołu.. Duże dzięki dla Pani 
Barbary Niesułowkiej za uszycie potrzebnych kostiumów. Dziękuję p. Małgosi Las za wianki dla 
dziewczynek. Wszystkim rodzicom z p. Mirą Byrską na czele za wspaniałą współpracę, dzięki której 
mamy już dość dobrze zapowiadający się zespół. Równocześnie z tańcami Grupa przygotowuje bajkę 
„Jaś i Małgosia”. Próby zaczynamy po Nowym Roku jak zwykle w piątki o godź. 19:15.   
Kontakt telefoniczny Barbara Strutynski 425-746-3037       
************************************************************************************ 

Komunikat  Wyborczy 
Pan Włodzimierz Łukaszuk został mianowany Przewodniczącym Komisji Wyborczej na rok 
2008.  Przewodniczący jest odpowiedzialny za dobór pozostałych członków komisji. 
Członkowie Domu Polskiego, zainteresowani w pełnieniu jakiejkolwiek funkcji czy to w 
Zarządzie czy też w Radzie Opiekunów proszeni są o zgłoszenie swoich kandydatur na piśmie 
w terminie do dnia 5-go  stycznia 2008. 
Zgłoszenia proszę przesyłac na adres: 
Wlodek Lukaszuk 
2135 221st PL NE 
Sammamish, WA 98074  
lub najlepiej pocztą elektroniczną na adres 
PHA2008election@polishhome.org 
Prosimy o załączenie zdjęcia do pamfletu wyborczego. 
 
Zebranie wyborcze odbędzie się dnia 26 stycznia  2008  
o godz. 15:00 

Election Update 
 
Mr. Włodzimierz Łukaszuk has been appointed as the Chairman of the Election Committee for 
the 2008.  It is the Chairman’s responsibility to select all other Committee members . PHA 
members interested in becoming candidates for PHA elected positions are required to submit 
their interest in writing to the Election Committee  for specific position by January 5th 2008. 
 
Submissions should be sent to: 
Wlodek Lukaszuk 
2135 221st PL NE, Sammamish 
WA 98074  
or by e-mail (preferred): 
PHA2008election@polishhome.org 
We would like to have your photo for the election pamphlet. 
 
Election Meeting is scheduled for January 26th at 3:00PM 
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Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
Laski, ul.Brzozowa 75 
05-080 Izabelin 

Dorota Rynkiewicz 
Roman & Marta Golubiec 
Wanda & Piotr Pawluskiewicz 
Beta & Kuba Rodzinski 
Jolanta & Marian Olech 
Hania & Mateusz Karczewski 
Joanna & Aleksander Spencer 
Paul Griffin 
Cindy & Andy Okinczyc 
Elizabeth & Frank Wilson 
Maggie Clark – Okinczyc 
Beata & Marek Golubiec 
Ginger & Albert Rogalski 
Diana & Roman Rogalski 
Janina Staszak 
Diana Lipka 
Celina & Zbigniew Lewandowscy 
Maria & Ryszard Kott 
Ala & Jake Wobbrock 
Viola & Joe Lacic 
Danuta & Constanty Zadorojny 
Jeanne Schilling 
Bonnie & Allan Hoss 
Lucyna Blonska 
Maria I Piotr Horoszowski 
Alicja & Wladyslaw Byrski 
Anna & Jaroslaw Bieniek 
Elzbieta & Marek Filipczuk 
Krystyna & Henryk Myslak 
Maria & Jerzy Palubicki 
Elizabeth & John Golubiec 
Danuta & Henryk Ludowicz 
Elzbieta Grzeszczuk 
Barbara Scienski 
Elzbieta & Jerzy Las 
Jolanta & Marian Baginski 

Dom Pomocy Społecznej Włościborz k/
Kołobrzegu 
78-114 Wrzosowo 

Janina & Michal Benett 
Stanislawa & Leszek Jeziorski 
Katarzyna & Zbigniew Pietrzyk 
Krystyna & Wojtek Koczarski 
Mira & Ziomek Pawluskiewicz 
Grazyna & Zbigniew Krewin 
Barbara & Janusz Niesulowski 
Andrzej & Renata Mroz 
Lucyna & Andrzej Grzeszczuk 
Barbara & Marian Strutynski 
Jerzy Friedrych 
Lidia & Wiktor Pasielko 
Betka & Kuba Rodzinski 
Barbara & Czeslaw Gul 
Iwona & Jerzy Staszak 
Cindy & Andy Okinczyc 
Viola & Joe Lacic 
Barbara & Janusz Zoltowski 
Teresa & Ted Davis 
Maria & Miroslaw Grabowski 
Danuta & Constantin Zadorojny 
Bonnie & Allan Hoss 
Tatiana & Wlodzimierz Lukaszuk 
Barbara & Mark MCNair 
Anna & Bogdan Sawicki 
Ewa & Andrzej Cieslak 
Elzbieta & Marek Filipczuk 
Krystyna & Henryk Myslak 
Maria & Jerzy Palubicki 
Zdenka Kaczynski 
Ewa & Jerzy Radka 

 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Dosiego Roku czytelnikom Naszego 
Domu życzą niżej wymienieni dawcy tradycyjnej, dorocznej Kartki Świątecznej.   
W tym roku dochód został podzielony na dwa wspaniałe cele: 
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 NEKROLOG/Obituary 
PIA  FRIEDRICH 

Profesor Emerita University of Washington 
1923 – 2007 

Pia Friedrich urodziła się w Cremonie we Włoszech i wyższe studia ukończyla w Torino, 
gdzie poznała swego przyszłego męża,  zesłańca Sybiru Jerzego Friedricha, oficera II 
Korpusu Gen. Andersa. W 1948r. wyjechali do Argentyny, gdzie w Buenos Aires była 
współ-założycielką „Italian School”, za co została odznaczoną przez rząd Włoski. W 1959r. 
emigrowali do USA i osiedlili się w Seattle. Pia została profesorem języka i literatury 
Włoskiej  na University of Washington, i przez całą karierę publikowała wiele ciekawych 
prac i książek. Była członkiem Tow. Domu Polskiego, Koła Pań i dzielnie pracowała na 
dorocznych bazarach mimo poważnych problemów ze zdrowiem. Finansowo wspierała 
różne bliskie nam sprawy. Miała wspaniałe poczucie humoru i mówiła po Polsku ze 
ślicznym włosko/lwowskim akcentem. Profesor Pia Friedrich była wielkim przyjacielem 
Polski!  
Pozostawiła w smutku pogrążonym męża Jerzego, córkę Vivien i syna Alexandra z ich 
rodzinami. 
 
 

MARIA  KOKOROWSKA 
1917 – 2007 

Z domu Tomczuk urodziła się w Szumsku, gdzie chodziła do szkoły i następnie wyszła 
zamąż za rolnika Feliksa Kokorowskiego. W Szumsku urodziła trzy córki Janinę, Jadwigę i 
Eleonorę. 1943r. na wiosnę cała rodzina włącznie z teściową została wywieziona do 
Niemiec na roboty gdzie pracowali do końca wojny. Następnie od 1945r. do 1950r. 
mieszkali w obozach dla uchodźców w angielskiej strefie Niemiec i tam urodziła syna 
Stanisława w 1946r. W 1950r. wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych osiedlając się w 
Seattle, a sponsorem ich był p.Zajączek. Syn Franciszek urodził się w 1951r. i Tadeusz 
urodził się w 1957r. Pracowała przez wiele lat w firmie Frederick & Nelson. Od samego 
początku była czynną w Domu Polskim w Seattle, a ostatnio pomagała w parafi Polskiej 
Św. Małgorzaty.   Była wspaniałą żoną, synową, bratową, matką, babcią i prababcią.  
 
 
 

ADRIAN  WLODARZEWSKI 
1978 – 2007 

Syn Anny i Jana urodził się w Polsce w Kole.  Ojciec Jan przywódca Solidarności dostał 
wilczy paszport i z całą rodziną opuścił Polske w 1981r. Przez cały okres zamieszkali w 
Tacoma. Adrian ukończył gimnazium i następnie kształcił się na elektryka. Należał do ZHP 
Szczepu „Kaszuby” przez wiele lat. Zawsze był pogodny i uśmiechnięty. Zmarł nagle i 
pozostawił w smutku pogrążoną żonę Nadine, synka Angelo oraz matkę Annę, brata 
Daniela i siostrę Katarzynę.  
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 Pomoc dla Szkoły w Laskach 
 
Spalonej szkoły dla niewidomych dzieci nie da się odbudować. Trzeba ja stworzyć na nowo i każdy 
może w tym pomóc. To co mamy i dajemy dzieciom pochodzi z ofiarności ludzi, którzy nas wspierają - 
apelowała w Magazynie 24 Godziny w TVN24 dyrektor szkoły Krystyna Broniarz.  Dzieci u nas są czasem 
10-15 lat. To są nasze dzieci, my to tak odczuwamy - dodaje.  Krystyna Broniarz podkreśliła, że od zawsze 
szkoła funkcjonowała dzięki datkom zwykłych Polaków. - Od początku swego istnienia szkoła w Laskach 
budowała się z ofiarności społecznej i tak jest do dziś. Mamy taki specjalny dział darów, których przychodzi 
raz mniej, raz więcej. Ale stwierdzamy, że nasze społeczeństwo jest bardzo ofiarne - powiedziała.   
 
Tego nie da się odbudować. Dyrektor powiedziała także, że odbudowa budynku szkoły to dopiero poc-
zątek pracy. - To, co spłonęło jest w dużej mierz nie do kupienia, to trzeba na nowo stworzyć. Potrzebna 
jest inwencja nauczycieli. My realizujemy program normalny, jak w całej Polsce, jednak ten program musi 
być wsparty odpowiednimi materiałami pomocniczymi - powiedziała Bochniarz i wytłumaczyła, co to za rek-
wizyty. - Potrzebne są eksponaty, jak ptaki czy wiewiórki, które są przecież dla niewidomych dzieci nie-
dostępne. Dzięki takim rekwizytom poznają świat, którego są przecież częścią - stwierdziła.   
 
Premier obiecał przeznaczyć środki na odbudowę szkoły  Do osób chcących pomóc dzieciom z Lasek 
dołączył dziś premier. - Wtedy, kiedy mogę, będę takie sprawy załatwiał od ręki - zaznaczył Donald Tusk.  
Jeszcze dzisiaj podejmę decyzję o przeznaczeniu środków, które w zupełności wystarczą na likwidację 
skutków pożaru.  Dzieci uczą się w prowizorycznych salach zadeklarował premier Tusk. 
 
"Odzew społeczny jest duży"   Do ośrodków zgłasza się coraz więcej osób poruszonych losem dzieci z 
Lasek. - Odzew społeczny jest bardzo duży. Myślę, że to bardzo dobrze, że społeczeństwo polskie jest tak 
wrażliwe i troszczy się o sprawy szczególnego miejsca jakim są Laski - powiedział TVN24 Władysław Go-
łąb, prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. 
 
Szkoła wciąż działa!  Uczniowie nie mogą nadal zapomnieć tego, co stracili. - Żałuję tego, bo byłam przy-
wiązana do tej szkoły. Zawsze chodziłam do mojej przyjaciółki do klasy i w ogóle było bardzo fajnie - 
opowiada mała Oliwia Serewoniuk.  Mała Dagmara opowiada o "rozgardiaszu" panującym podczas 
przeprowadzki szkoły.  
Mimo tragedii szkoła nie przestała działać. Zajęcia przeniosły się jednak do prowizorycznych, ciasnych i źle 
ogrzanych sal. 
 
Pożar strawił wszystko 
W nocy 18 listopada w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum dla niewidomych dzieci w Laskach wy-
buchł pożar, który strawił kilka klas i większą część konstrukcji dachu jednego skrzydła obiektu, a także 
zniszczył lub uszkodził część wyposażenia, m.in. kilkanaście brajlowskich maszyn do pisania, podręczniki i 
inne specjalistyczne pomoce szkolne dla niewidomych.  Odzyskanie właśnie materiałów naukowych będzie 
najtrudniejsze. Jeśli chcesz pomóc szkole w Laskach możesz wpłacić pieniądze na konto: 
 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi                      
Laski, ul. Brzozowa 75 
05 - 080 Izabelin 
Bank BRE S.A.  
 
02 1140 1010 0000 4399 5800 1002 z dopiskiem "pożar". 
 
W sprawie pomocy rzeczowej można się kontaktować bezpośrednio z ośrod-
kiem: (022) 752 32 23 lub (022) 752 30 00.  Datki zwykłych ludzi są od lat 
głównym źródłem utrzymania szkoły.   Dom Polski w Seattle wlaśnie 
dzieciom w Laskach od dłuższego czasu pomagał. 
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 Powroty  
 

Kiedyś usłyszałam rwandańskie przysłowie: „You can take the boy out of the country, but 
you can’t take the country out of the boy.” Parafrazując to powiedzenie, zadałam sobie pytanie: 
czy można wykorzenić Polskę z Polaka? Co sprawia, że po wielu latach emigracji wielu z nas po 
cichu marzy o spokojnej emeryturze w Polsce, domku z ogrόdkiem za miastem, albo o dobrze 
prosperującym trans-atlantyckim biznesie, ktόry pozwoliłby być jedną nogą tu, drugą tam? 

Do Polski wrόciłam po 17 latach spędzonych na tzw. obczyźnie, głόwnie w Stanach. 
Spόźniona o parę lat, nie załapałam się na okres polskiego eldorado. Rok 1998 nie był 
najlepszym rokiem. Transformacja była prawie zakończona, nowe elity władzy w miarę okrzepły, 
w społeczeństwie zaczynały pojawiać się głosy nostalgii za starym systemem, do Unii 
Europejskiej było wciąż daleko. Polska demokratyczna i wolno-rynkowa była dziwnym tworem 
nowych haseł i starych praktyk. 

Nikt nie przyjął mnie z otwartymi rękoma. Tak jak przed laty, tak i teraz byłam podejrzana, 
choć z innych powodόw. Wypadłam z obiegu. Stare znajomości rozpadły się, nowe nie zaczęły 
jeszcze funkcjonować. W dalszym ciągu o dostaniu pracy decydowały układy, kumoterstwo i tzw. 
plecy. Zmiany wydawały się czysto kosmetyczne, mentalność ta sama. I trudno się temu było 
dziwić – nie minęło nawet jedno pokolenie. Najbardziej rzucało się w oczy chamstwo, uliczne i 
urzędowe, szczegόlnie dla kogoś, kto zdążył przyzwyczaić się do ugrzecznionych społeczeństw 
zachodnich i ich politycznej poprawności. Parafrazując za Sławomirem Mrożkiem, ktόry wrόcił do 
kraju w 1996 po 33 latach emigracji, cham był sakralizowany w Polsce przez zidiociałą 
demokrację, ktόra pieszczotliwie nazywała go teraz elektoratem.  Premiowano chamstwo i silne 
łokcie, co widać było nie tylko na ulicy, lecz rόwnież w życiu publicznym, poczynając od mediόw, 
a kończąc na polskim sejmie. Przykład, jak wiadomo, idzie od gόry. 

Przeciętny człowiek żyje jednak z dala od wielkiej polityki. Jak mi się żyło w Warszawie 
przez te osiem lat? Rόżnie. Ciekawie, męcząco, ekscytująco, frustrująco. Samo życie. Wielu 
moich znajomych powrόciło do Polski po latach z Australii, ze Stanόw, z Wielkiej Brytanii. 
Niektόrzy wracali do rodzin, albo w rodzinne strony. Pamiętam przygodnie spotkanego starszego 
pana w parku Czerniakowskim. Okazało się, że do powrotu z Wielkiej Brytanii namόwiła go 
siostra. „Wie Pani, co Bόg chce zrobić, jak chce kogoś ukarać? Odbiera mu rozum. I co mnie 
staremu durniowi strzeliło do głowy, żeby tu wracać? Narzeczonej mi się zachciało. W moim 
wieku! A owszem, swatali mnie z taką jedną starszą panią, ale potem okazało się, że ona tylko 
leciała na pieniądze. Rodzina też mnie wystawiła do wiatru. Myślałem, że na angielskiej 
emeryturze będzie mi tu dobrze, ale mi prawie połowę zabierają. Złodzieje!” Starszy pan nie był 
odosobniony. Wszyscy znani mi ekspaci psioczyli i narzekali na Polskę, porόwnując ją z 
przybranymi krajami, ale to przecież nic nowego. My Polacy lubimy narzekać. 

Rok temu zdecydowałam się na powtόrną emigrację. Wrόciłam do Seattle, gdzie 
spędziłam najlepszych pięć lat mojego „poprzedniego” amerykańskiego życia. Dwa tygodnie 
temu odwiedziłam Polskę w tzw. interesach. Warszawa wydała mi się bardzo przytulna i 
przyjazna. Z przyjemnością patrzyłam na nowe biurowce, na coraz bardziej estetyczną 
przestrzeń urbanistyczną, zadbane skwery, parki, nowe kawiarnie. Z sentymentem spoglądałam 
na budynki uniwersyteckie na skarpie od Browarnej, obejrzałam odnowiony ślimak ulicy Karowej i 
przejechałam się ruchomymi schodami, nieczynnymi przez wiele lat, na Plac Zamkowy. I zrobiło 
mi się tęskno. Tęskno za murami i ludźmi, ktόrych poznałam i z ktόrymi zaprzyjaźniłam się w 
międzyczasie. Tęsknota przeszła mi wszakże, kiedy przyszło załatwiać mi formalności związane 
ze sprzedażą mieszkania. Pomyślałam sobie wtedy, że Polakiem czuć się mogę wszędzie, 
szczegόlnie na obczyźnie, a do Polski przyjeżdżać będę na wakacje.  

Elżbieta M. Das 
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 Wigilia w Szkole Polskiej im. J. 
Słowackiego w Seattle 
 
 Wigilia w Szkole Polskiej im. Juliusza Słowackiego 
w Seattle w bieżącym roku szkolnym - tak jak i w 
latach poprzednich była obchodzona bardzo uro-
czyście. Miała oprawę artystyczną i tradycyjną.    
 
Zgodnie z polską tradycją i polskim zwyczajem 
wszyscy zebrani  to znaczy: Uczniowie, Rodzice i 
Nauczyciele podzielili się opłatkiem, złożyli sobie 
życzenia,  poczęstowali daniami wigilijnymi, a 
następnie wszystkie dzieci otrzymały prezenty od 
Mikołaja. 
  
W ramach programu artystycznego dzieci recy-
towały wiersze bożonarodzeniowe i śpiewały 
kolędy . Niektóre teksty prezentowanych utworów 
były bardzo oryginalne i spoza tak zwanego pow-
szechnego obiegu. Do nich bez wątpienia można 
zaliczyć:  
 
“Kolędę” Juliusza Słowackiego 
( fr. ze “Złotej Czaszki”) 
 
Chrystus Pan się narodził… 
Świat się cały odmłodził.. 
           Et mentes… 
 
Nad sianem, nad żłóbeczkiem 
Aniołek z aniołeczkiem 
          Ridentes…. 
 
Przyleciały wróbelki 
Do Panny Zbawicielki 
         Cantantes… 
 
Przyleciały łańcuchy 
Łabędzi, srebrne puchy 
       Mutantes… 
 
Puchu wzięła troszeczkę, 
Zrobiła poduszeczkę, 
      Dzieciątku… 
 
Potem go położyła 
I sianem go nakryła 
       W żłobiątku. 
Lejtmotywem spotkania było: 

 
“Boże Narodzenie” –K. Chojeckiej 
 
Grudniowa piękna noc 
z kolędą  przyszła do nas. 
Grudniowa piękna noc 
przez ludzi wymarzona. 
 
I wokół cały świat 
pierzynką otuliła. 
Zmieniła w bajkę las 
i gwiazdkę zapaliła. 
 
Graj duszo Panu graj! 
Głoś szczęście i pogodę. 
Daj światu, ludziom daj 
Prawdziwą miłość, zgodę! 
 
 Wszystkim czytelnikom “ Naszego Domu”-  Dyrek-
cja, Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski 
Szkoły Polskiej im. J. Słowackiego w Seattle życzy  
 z okazji Świąt Bożęgo Narodzenia i Nowego 2008 
Roku wszystkiego najlepszego, a szczegolnie 
zdrowia, pomyślności i dostatku. 
Krystyna Świetlicka                                                                  
Dyrektor Szkoły 
 
Zajęcia odbywają się  w Domu Polskim w 
Seattle : 
 
w sobotę od 9:00 –11:30 rano 
w poniedziałek od 6:00 – 8:30 wieczorem 

Szkoła Polska  
im. Juliusza Słowackiego w Seattle 
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Po wakacjach Koło Pań przystąpiło raźnie do przygotowań na Jesienny Bazar.  Prace szły 
sprawnie i wydajnie na cotygodniowych spotkaniach przy robieniu smacznych pierogów, a zrobiły]
my ich około 13,000!  Gdy otwarto drzwi na bazaar w pierwszą sobotę listopada dla bywalców, 
nowych gości i klientów, wszystkie panie były gotowe na swych stanowiskach.  Kuchnia funk-
cjonowała sprawnie, kelnerki uwijały się na sali w ludowych strojach i z pięknymi uśmiechami.  
Torty i wypieki domowe wspaniale się prezentowały na stoiskach kawiarni i cukierni.  W delikate-
sach objaśniałyśmy cierpliwie że wszystkie produkty są robione w Polsce i wysłuchiwałyśmy 
opowiadań o powiązaniach i koligacjach naszych klientów z Polską.  Przy stoisku Koła Pań z 
kryształami i naszymi książkami kucharskimi, (bardzo dużo sprzedanych) uwijała się dzielnie pani 
Irena sprzedając bilety na loterię, która przyniosła rekordowy dochód.  Wspaniały dochód 
przyniosło również nasze stoisko tzw. ‘collectibles’; te pieniążki w całości przeznaczamy na siero-
cińce w Polsce.  Przy wyjściu klienci zaopatrywali się w jedzenie na wynos; to stoisko też cieszy 
się ciągle rosnącą popularnością.  Czysty dochód przyniósł około $17,000 i był drugim, najbardziej 
dochodowym bazarem w historii.  Chciałybyśmy w imieniu zarządu Koła Pań złożyć jak najserdec-
zniejsze podziękowania wszystkim paniom i panom, którzy włączyli się do pracy i pomogli nam od-
nieść następny sukces.  Dziękujemy za prace przy przygotowaniu bazaru, za entuzjazm i uśmiechy 
i za wspaniałe domowe wypieki.  Dochód z bazaru będzie przekazany na utrzymanie Domu Pol-
skiego i na cele instytucji charytatywnych. 
 
Z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku życzymy wszystkim wspaniałych chwil przy pachną-
cej choince i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 
 
Koło Pań 

 
Very soon after the summer vacation ladies started the process of preparations for the upcoming 
Holiday Bazaar.  Every week we met to make delicious pierogi and this time we made over 13,000 
of them!  When the door opened for the Bazaar on the first Saturday of November to our patrons, 
the ladies were ready and in their places.  The kitchen turned out plate after plate, the waitresses, 
dressed in folklore costumes served the guests with smile.  Home made donated torts and cakes 
looked delicious and colorful in the café and bakery booths. The ladies selling imports at the deli 
explained the products from Poland, listening with interest to stories about the connections of cus-
tomers to Poland and their Polish ancestry.  By the crystal & Cook Book stand,  Irene, graciously 
talked people into buying ruffle tickets for the great prizes.  The collectibles table brought great in-
come that will be donated directly to an orphanage in Poland.  On their way out, many people were 
buying dinners “to go”.  The overall net profit was about $17,000 and made this the second best 
bazaar in the history.  Our endless thanks go to all that advertised, helped, worked, baked and 
cooked.  Thank you for your enthusiasm, your smiles and your support.  The profit, as usual, will go 
to the Polish Home Association and the charitable institutions that we support. 
 
We would like to wish everyone a beautiful, warm and traditional Christmas and lots of happiness 
in the New Year. 
 
Ladies Auxiliary 

Koło Pań 

Ladies Auxiliary 



 
Page 11 

 Ms. Sylvia Skratek donates  
historical folk costumes to the Polish Home 

 

 
 
 

 In September 2007, the Polish Home received a magnificent gift of museum-quality folk 
costumes from Ms. Sylvia Skratek of Seattle. The costumes are about a hundred years old and 
belonged originally to Ms. Skratek’s grandmother, Ms. Veronica Skrzatek (nee Weronika Piłat). 
These family heirlooms were preserved by ladies of the Skratek family, first by Veronica’s 
daughter Jean Skrzatek and then by Veronica’s granddaughter Sylvia Skratek.   
 
 The costumes are beautifully preserved with vibrant colors. They are also very interesting 
as they seem to be quite unique in style, especially the vest with floral motives. One hypothesis 
is that they represent the style from Lublin voivodship in Poland, as Veronica Skrzatek was born 
in the village Karczmiska in the Lublin province. Karczmiska is a big village (actually two vil-
lages) and a seat of a local parish near Puławy.  
 
 The gift consists of three costumes, two of them coming with their own elegant museum-
style display cases. The Polish Home intends to display the costumes later at a special exhibi-
tion. Our community is grateful to Ms. Skrzetek for preserving these beautiful costumes and for 
donating them to the Polish Home.  
Thank you, Ms. Skratek, for your generosity! 

 
Ms. Skratek with Polish Home representatives Ryszard Kott (PHF) and Barbara McNair & Elzbieta Filipczuk (PHA) 
when making the donation. 



 
Page 12 

      

LESZEK BALCEROWICZ AT THE UNIVERSITY OF WASHINGTON 
By Dr. Arista Cirtautas, Visiting Lecturer at the UW Jackson School of International Studies  
That Professor Leszek Balcerowicz is still very much a man with a mission was clearly in evidence during 
his lecture on “Post-Communist Transformation in Central Europe,” and his meeting with students at the 
University of Washington, Nov. 1-2, 2007.  While his mission was once to transform the “destructive sys-
tem of communism” into a well-functioning “Western system of capitalism,” a revolutionary transformation 
that he carried out most ably as Finance Minister, Deputy Prime Minister and as President of the Polish Na-
tional Bank, his current goal is to ensure the continuity and sustainability of sound market-building eco-
nomic policies against the vagaries of intemperate and short-sighted political decision-making.  As he noted 
in the question and answer session following his lecture, the most difficult challenge now and in the future is 
to navigate the “period of normal politics” when economic policies are all too easily politicized and dis-
torted by non-market-building objectives.  Difficult as the initial reform period might have been, the stabili-
zation, liberalization and privatization policies introduced then under his leadership took place under a 
“period of extraordinary politics,” an admittedly short but vital grace period when a permissive consensus 
on the part of both elites and publics enabled radical reform.  After political life routinizes and returns to 
‘normal,’ the biggest question is, as Professor Balcerowicz elaborated at the student meeting,  “how can 
good policies be maintained through regime change and beyond as in the case of Chile?”   
Specifically, how can such policies be preserved in the face of growing political populism and the general 
unpopularity of the market economy?  As Professor Balcerowicz himself noted in answer to a question after 
his lecture, this lack of popularity can be ascribed to a potent combination of 
socioeconomic interests (as those with a privileged status under communism 
like miners exchange places with those who held a much lower status under 
the previous regime like educated people), myths (such as the myth of the 
“free lunch” and “brotherhood”) and morality (as in the assumption that the 
“profit motive is bad”).  Here, a more offensive, proactive strategy is needed 
to promote good communication (e.g., “good slogans” to undermine populist appeals) between market ori-
ented elites and the general public.  In his meeting with students, Professor Balcerowicz informed us that, 
precisely in order to foster good political communication in Poland, he has founded a new NGO, (with the 
acronym “FOR” – “we are for and not against,” he emphasized), which has the following goals: identify the 
most popular populist beliefs, use psychology and marketing to challenge and overcome these beliefs (for 
example, through the use of satire and sharp, pointed humor).  Most recently, FOR initiated a “get out the 
vote” campaign, primarily directed at the younger generation using text-messaging and the internet, which 
doubtlessly contributed to the 15% increase in electoral turnout in the October 2007 parliamentary elections 
and the electoral victory of the Civic Platform, a party much more favorable toward sound economic poli-
cies than their opponents.  Based on these results, Professor Balcerowicz is very likely to be as successful in 
his new mission as he has been in his past endeavors.    
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 KURSY O KULTURZE POLSKIEJ NA UW  
Artur Grabowski, PhD, Stypendysta Fulbrighta  

z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
 Literatura polska już od dawna nie należy do marginalnych zjawisk zachodniej kultury. Jej pozycja 
i oddziaływanie rośnie. Nasi twórcy, poza nielicznymi wyjątkami, nie zyskali wprawdzie wielkiej 
popularności, ale z pewnością trafili już do elitarnego grona tych pisarzy, których znać wypada. Nie ma 
dziś w Ameryce poważnego krytyka, który nie czytałby Schulza, liczne grono zagorzałych wielbicieli ma 
Gombrowicz, a Witkacego można znaleźć na liście lektur każdego kursu europejskiego dramatu 
awangardowego. Nic jednak nie da się porównać z sukcesem jaki odnieśli poeci. 

Poezja polska dwudziestego wieku to w pewnym sensie osobny rozdział historii literatury 
powszechnej. Nigdy wcześniej tak wielu pisarzy polskich, w tak krótkim czasie, nie zyskało takiej pozycji 
na świecie. Co więcej, ich wiersze, po raz pierwszy w dziejach naszej kultury, odwróciły dotychczasowy 
kierunek literackich wpływów – to Zachód, w szczególności zaś Amerykanie, inspirują się poezją 
Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza czy Wiesławy Szymborskiej. Do takich 
fascynacji niejednokrotnie przyznawali się nobliści: Seamus Heaney, Derek Walcot, J.M. Coetzee oraz 
takie sławy amerykańskiej poezji jak m.in.: Mark Strand, W.S. Merwin, Charles Simic. Nadzwyczaj 
przychylne polskim poetom były amerykańskie akademie; Barańczak na Harvardzie, Karpowicz w 
Chicago, Zagajewski w Huston stali się, całkiem praktycznie, mistrzami dla wielu twórców amerykańskich 
nowego pokolenia. 
 Kurs o nowoczesnej poezji polskiej, który będę miał przyjemność poprowadzić w trymestrze 
zimowym, chciałbym poświęcić temu, co zachodnim czytelnikom zawsze wydawało się w polskich 
wierszach najciekawsze – odwaga podjęcia uniwersalnych, poważnych, głębokich tematów, leżących u 
podstaw zachodniej cywilizacji. Nie będzie to zatem akademicka historia literatury egzotycznego kraju, 
ale lektura prowadzona blisko tekstu, z przywołaniem kontekstów filozoficznych oraz utworów znanych 
poetów amerykańskich i europejskich.  
 Na kursie wiosennym natomiast, przeznaczonym dla „graduate students” zainteresowanych 
ogólnie rozumianą kulturą polską, spodziewam się bardziej seminaryjnej atmosfery. Będziemy czytać 
ważne dzieła literackie i oglądać znane polskie filmy, żeby zdefiniować i przedyskutować fenomen 
„środkowoeuropejskiego intelektualisty”. Ten bohater polskiego mitu kulturowego, stworzonego i 
wyśmianego przez samych artystów, zdaje się bowiem skupiać w sobie główne elementy debaty ideowej, 
bez której nie da się pojąć post-totalitarnej Europy. 
 
Trymestr zimowy 
POLSH 320 (SLN 16897): Modern Polish Poetry – Philosophy in Verses; T Th 12:30-2:20, 5 credits. 
 
Trymestr wiosenny 
SISRE 590B : The Ironic Hero: In Search of Self-Definition in Modern Polish Literature and Film; T 
Th 11:30-1:20, 5 credits.   
 
Inne kursy: 
POLSH 405/SLN 16898: Second-Year Polish;  MWF 12:30 - 2:20; 5 credits. 
Instructor: K. Dziwirek 
SLAV 490 /SLN 17455A: Woman in Cinema; TTh 2:30 - 4:20; 5 credits (VLPA). 
Instructor: G. Crnkovic 
EURO 302: Eastern European Politics & Society I&S,  TTh 1:30-3:20; LOW 118; 5 credits.  
Instructor: A. Cirtautas 
HSTEU 552: History of Eastern Europe: 1939 to the Present; T 3:30-5:20; BLM 308; 
5 credits. Instructor: J. Felak 
POL S 460: Political Economy of the European Union; TTh 130-320 PAR 212; 5 credits. I 
nstructor: J. Caporaso 
ECON 475: Economics of the European Union; MW 12:30-2:20; 5 credits. 
Instructor: M. Turnovsky 
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Ryszard Kott 
PHF Fundraising Committee 
 

Rozbudowa Domu Polskiego – czas budować! 
 
Jak Państwo wiedzą, projekt rozbudowy posuwa się od wiosny 2005 roku. W tym czasie zarówno Komisja Budowlana 
Towarzystwa DP jak i Komisja Finansowa Fundacji DP robiły stałe postępy i projekt wszedł już na ostatnią prostą. 
Dom Polski złożył podanie o ostateczne pozwolenie na budowę, wobec czego będziemy mogli budować jak tylko 
zdobędziemy potrzebne pieniądze. 
 
Na tym etapie projekt potrzebuje wsparcia finansowego od wszystkich. Zrobiliśmy jak dotąd duże postępy i 
przekroczyliśmy półmetek finansowy. Teraz jednak potrzebujemy zebrać jak najszybciej resztę pieniędzy na 
skończenie projektu. Im dłużej sprawa się wlecze, tym drożej nas będzie kosztować. Im szybciej zbierzemy pieniądze, 
tym wcześniej będziemy korzystać z dodatkowego miejsca i windy. 
 
A więc do dzieła! Każdy powinien teraz się dołożyć! Wyciągnijcie Państwo portfele, wypisujcie czeki, bo naprawdę 
potrzebujemy teraz pieniędzy. Wiele osób czekało, żeby zobaczyć czy projekt naprawdę ruszy. Otóż ruszył – widać, 
że będziemy budowali. Więc jeśli Państwo jeszcze nie sypnęli groszem, prosimy o wypisanie czeku albo o nadesłanie 
przyrzeczenia finansowego (pledge), nawet na kilka lat. Jeśli już to Państwo zrobili, prosimy przekonać kogoś innego 
do łożenia na rozbudowę. Jeśli zaczęli Państwo ostrożnie z mniejszą sumą, prosimy o zwiększenie darowizny. Jeśli 
wiedza Państwo o instytucji, która może nam dać grant, prosimy o wiadomość. 
 
Przede wszystkim jednak prosimy o rozesłanie wici i namawianie innych do poparcia projektu. Mamy w okolicy setki 
ludzi związanych blisko z Domem Polskim, a tysiące innych jest zadowolonych z posiadania dostępu do takiej 
placówki polonijnej w okolicy. Czas żeby to zadowolenie wyraziło się za pomocą konkretnych sum! Prosimy o 
przesyłanie pieniędzy na rozbudowę Domu Polskiego!  
 
Poniżej podajemy podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość. 
 
Osiągnięcia do grudnia 2007 
Projekt rozbudowy 
Dla przypomnienia: celem projektu jest rozszerzenie budynku, aby usprawnić jego 
funkcjonalność poprzez dodanie miejsca na nowe pomieszczenia oraz windę a także 
poszerzenie parkingu. Jest to pierwszy etap Planu Rozwojowego Domu Polskiego. 
Więcej informacji na temat Planu i projektu można znaleźć w broszurze dostępnej w 
Domu Polskim a także na Internecie na stronach www.PolishHomeFoundation.org.  
 
Zezwolenie wstępne uzyskane od m. Seattle w r. 2006 
Dom Polski uzyskał Master Permit dla projektu rozbudowy w lutym 2006 po długich negocjacjach z miastem i 
posłuchaniach. Pozwolenie to jest wstępną zgodą i zezwoleniem na rozbudowę ze strony miasta Seattle. Do 
rozpoczęcia budowy potrzebny jest jeszcze Building Permit. 
 
Parking przebudowany i rozszerzony w latach 2006-2007 
Zgodnie z warunkami negocjacji zezwolenia wstępnego, zmiany dotyczące parkingu zostały wykonane najpierw. Ta 
cześć projektu została wykonana latem 2006 i latem 2007 za sumę ok. 32 000 dolarów. Prace objęły następujące 
elementy 
• Usuniecie szopy kolo domu gospodarza 
• Zwiększenie liczby miejsc parkingowych z 28 do 42 
• Wyasfaltowanie nowych miejsc i poszerzenia wjazdu i wyjazdu 
• Położenie nowej warstwy ochronnej, pomalowanie pasów i założenie stoperów 
Nowy płot i zieleń od strony północnej działki 
 
Plany ukończone, podanie do miasta złożone jesienią 2007 
Plany konstrukcyjne zostały ukończone latem 2007 i podpisane formalnie jesienią. Na tej podstawie Dom Polski złożył 
podanie do m. Seattle o Building Permit, tj. zezwolenie na rozpoczęcie budowy. Proces zatwierdzenia planów może 
potrwać od 4-6 miesięcy. Po otrzymaniu zezwolenia jedyny problem, jaki nam zostanie będą pieniądze. 
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 Shinstine Assoc został generalnym wykonawcą 
W czerwcu 2008 r. Towarzystwo DP wybrało lokalną firmę Shinstine Assoc. z Puyallup na generalnego wykonawcę 
projektu. Na podstawie wycen przez podwykonawców, firma przedstawiła kompletna wycenę projektu jesienią 2007. 
To sprawiło, ze mamy realna ocenę sytuacji i wiemy ile trzeba zebrać pieniędzy. Naszym celem jest rozpoczęcie 
budowy latem 2008. 
 
Wycena projektu 
Koszt budowy wynosi ok. 500 000 dolarów. W tej cenie jest rozszerzenie budynku od strony ulicy z 
pozostawieniem pustego 3 pietra zgodnie z planem etapu #1 Planu Rozwojowego DP. Po dodaniu 10% rezerwy oraz 
podatku koszty całkowite wynoszą ok. 600 000 dol. To oszacowanie zostało wykonane na podstawie wycen 
podwykonawców. 
 
Aktywna kampania zbierania pieniędzy - 340 000 dol. i więcej! 
Komisja Finansowa Fundacji rozpoczęła prężną kampanię zbierania pieniędzy w maju 2005, starając się nie tylko o 
darowizny bezpośrednie, ale także o przyrzeczenia finansowe rozłożone na dwa, trzy i więcej lat. Poza darowiznami i 
przyrzeczeniami gotówkowymi, przyjmujemy też przyrzeczenia usług profesjonalnych świadczonych bez zapłaty. Jak 
dotąd (grudzień 2007), ok. 160 rodzin, organizacji i pojedynczych osób przyrzekło ponad 340 000 dol. dla projektu, w 
tym 75 000 w usługach. Z tego uzyskaliśmy dotąd ok. 190 000 dol. w gotówce z darowizn, dochodu z imprez na 
rzecz rozbudowy oraz oprocentowania.  
 
Granty 
Znaczącym sukcesem kampanii jest uzyskanie grantu na 10 000 dol. od Seattle Foundation. Fundacja poświęca się 
budowaniu dobrze funkcjonujących społeczności lokalnych poprzez popieranie projektów zorientowanych na takie 
środowiska w mieście Seattle.  Jesteśmy wdzięczni Fundacji za poparcie. Komisja znalazła też inne instytucje, które 
będziemy prosić o granty. 
 
Zmiany projektu 
Od 2005 roku projekt został zmodyfikowany przez Architekta, p. Roya (Wojciecha) Koczarskiego na podstawie 
ustaleń negocjacji z miastem Seattle, uwag Komisji Budowlanej, opinii różnych grup użytkowników Domu Polskiego, a 
także uwag środowiska. Obecny projekt opisany jest w broszurze dostępnej w Domu Polskim oraz pokazany na 
planszach w korytarzu na parterze DP. 
 
Plany na 2007/2008 
 
Dalsza zbiórka pieniędzy, budowa planowana wstępnie na 2008 
Zbiórka pieniędzy będzie kontynuowana w 2007 i 2008 roku. Naszym celem jest zebranie takiej sumy w 
przyrzeczeniach (o ile nie w gotówce), aby można było rozpocząć budowę latem 2008 r. Rozpoczęcie budowy 
zależne jest zarówno od wystarczającego finansowania jak i od uzyskania Building Permit najdalej późną wiosną 
2008. 
 
Jak mogą Państwo pomoc? 
Składajcie darowizny! 
Jak wspomniałem wcześniej, teraz jest decydujący moment, kiedy wszyscy z naszego środowiska powinni łożyć na 
rozbudowę. Decydują pieniądze! Jeśli czekali Państwo, żeby zobaczyć ja to będzie, czas poprzeć sprawę. Jeśli 
odkładali Państwo darowiznę na później, czas wyciągnąć książeczkę czekową. Aby poprzeć projekt, prosimy o 
przesłanie czeku albo przyrzeczenia rozłożonego na kilka lat. 
 
Jak złożyć darowiznę?  
Aby podarować gotówkę prosimy wypisać czek na Polish Home Foundation z notatka na dole czeku PH Remodeling 
Fund i wysłać ten czek na adres Domu Polskiego w Seattle. Darowizny dla PHF można odliczyć od podatków. 
Dodatkowe korzyści podatkowe można uzyskać przez darowanie akcji albo przez bezpośrednie przelewy z konta IRA. 
Prosimy o kontakt z Komisja Finansowa o dodatkowe informacje. 
 
Kontakty: 
Do Komisji Budowlanej Towarzystwa DP – prosimy o kontakt z przewodniczącym, p. Romanem Golubcem, tel. (206) 
935-7535, email RGolubiec@comcast.net. Do Komisji Finansowej Fundacji DP, prosimy o kontakt z 
przewodniczącym, p. Ryszardem Kottem, tel. (425) 885-6695, email RysiekKott@msn.com.  
Dodatkowe informacje na stronach www.PolishHomeFoundation.org  



 
Page 16 

 Ryszard Kott 
PHF Fundraising Committee 

Polish Home Expansion Project – Time to Do It! 
 
As many of you know, the Polish Home expansion project has been in implementation since spring 2005. Both the 
PHA Building Commission and the PHF Fundraising Committee have made steady progress and now we are on the 
last stretch. Polish Home applied for the final permit for the project and we can start construction as quickly as we can 
line up financing. 
 
At this stage the project needs financial support from everybody. We have made big strides and we are over the hump 
with financing. But now we need more money to finish the project quickly. The longer it drags on, the more it costs. 
The faster we can raise the money, the sooner we reap the benefits of the expansion.  
 
This is it! Now everybody should chip in. Pull out your wallet or write a check – we need money! Many people were 
waiting to see if the project would really go into production. Well, it has – we are going for it. If you haven’t supported 
the project yet, please submit a pledge or write a check. If you have already done so, please convince somebody else 
to support the project! If you started cautiously, consider increasing your contribution. If you know of an institution that 
can give us a grant, let us know. 
 
Most of all spread the word and get more people to contribute. There are hundreds of people closely connected to the 
Polish Home and thousands more who are happy to have it in Seattle as a Polish cultural center and a hub for Polish-
American life. It’s time to express this happiness by sending up some greenbacks! Please donate to the project now! 
 
Below please see an overview of what has been done and what is still ahead of us. 
 
Progress as of December 2007 
The Project 
Our goal is to construct an extension to the Polish Home building to improve functionality of the building by adding 
space for new rooms and an elevator and to 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 inter-
net at www.PolishHomeFoundation.org.  
 
Master Permit received from the City in 2006 
The PH Building Commission received the Master Permit for the project in 2006 after a lengthy negotiations and hear-
ing process with the City. The Permit is a general agreement and an initial permission from the City for the project. To 
start the actual construction, a Building Permit is needed. 
Extensions to the parking lot done in 2006-2007 
As per the Master Permit negotiations with the City, the parking lot changes were scheduled first. This part of the pro-
ject was done in 2006 & 2007 for about $32,000. The work included 
• Removing of the shed next to the manager house 
• Increasing the number of stalls from 28 to 42 
• Asphalt paving for the new stalls, and widening of driveways 
• New coat on whole surface as well as new striping and stoppers 
New fence and landscaping on the north side of the property 
Plans completed, Building Permit applied for in 2007 
The construction plans were completed in the summer 2007 and formally signed in the fall. The PHA Building Com-
mission has filed for the Building Permit with the City. The plan review by the City should last about 4 to 6 months and 
may result in further modifications to the project. Once this is obtained, financing is the only obstacle to overcome. 
General contractor chosen 
In June, 2007, the Polish Home Association chose Shinstine Assoc. of Puyallup, WA, as the general contractor for the 
project. Based on bids from subcontractors, Shinstine Assoc. presented costs estimates to the Polish Home in the fall 
of 2007. This removes the guesswork from the previous estimates and presents a clear target for fundraising. The 
goal is to start the construction in the summer of 2008  
Real cost estimates done 
The construction cost is about $500,000 for the addition with the 3rd floor left empty (as per the current plan follow-
ing Phase I of the PH Master Plan). After adding 10% reserve for contingencies and the WA state sales tax, the total 
cost is about $600,000. This estimate is based on actual subcontractor bids for the project as of fall 2007. (cont) 
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Vigorous fundraising campaign – over $340,000 in pledges and counting 
The Polish Home Fundraising Committee started a vigorous fundraising campaign in May 2005 seeking not only direct 
donations to the project but also multi-year giving pledges (spanning two, three or more years). Besides cash pledges 
the Committee also accepts professional service pledges, when donors offer to render them free of cost.  As of De-
cember 2007, about 160 families, organizations and individuals pledged over $340,000 to the project; this includes 
about $75,000 in professional service pledges. So far over $190,000 has been received in cash donations as well as in 
income from fundraising events and interest.  
Grants  
A significant achievement of the campaign is securing a $10,000 grant from the Seattle Foundation. The Foundation 
is committed to building healthy communities by supporting community oriented projects in the greater Seattle area. 
We are really grateful to the Seattle Foundation for this support. The Committee identified several other Foundations to 
apply to and we hope to secure other grants for the project. 
Changes to the project 
Since 2005, several changes have been introduced to the project by the Architect, Mr. Roy Koczarski, based on nego-
tiations with the City, input from the Building Commission, feedback from Polish Home user groups and from commu-
nity comments. The current design is described in the booklet available at the Polish Home and displayed in the Polish 
Home lobby. 
 
Plans for 2007-2008 
More fundraising, construction tentative in 2008 
The fundraising campaign shall continue to run in 2007 and 2008. Our goal is to collect enough pledges (if not actual 
donations) that the construction can start in the summer of 2008. Starting construction is contingent both on having 
sufficient funding and on receiving the Building Permit by late spring of 2008.  
 
What Can You Do To Help? 
Contribute! 
As mentioned earlier, now it is crucial that everybody in our community contributes to the project. Show us the money! 
If you were waiting to see how it goes, it’s time to commit. If you were putting away your checkbook, it’s time to get it 
ready. If you haven’t supported the project, please submit a pledge or write a check. Most of all please spread the word 
and convince other people to contribute to the project as well! Let’s get the money flowing to the project! 
How to donate 
For cash contribution please write a check to Polish Home Foundation with a note at the bottom of the check for PH 
Remodeling Fund and send it to the Polish Home address. Donations to PHF are tax deductible. 
Additional tax savings can be obtained when donating stock shares or when making donations with a direct IRA with-
drawal. Please contact the Fundraising Committee for more information. 
Contacts: 
For the PHA Building Commission, please contact Chairman Ron Golubiec, tel. (206) 935-7535. For the PHF Fundrais-
ing Committee, please contact Chairman Ryszard Kott, tel. (425) 885-6695. 

More details about the Project on www.PolishHomeFoundaiton.org  

  Z kącika chóru Vivat Musica! 
Nasz tegoroczny godzinny program świąteczny odbędzie się w Holy Rosary Church w Edmonds w dniu święta 

Trzech Króli w niedzielę-6go stycznia o godzinie  19:00 wieczorem. Adres kościoła: 630 7th Ave N. Edmonds , WA 
98020 (holyrosaryedmonds.org). Serdecznie wszystkich zapraszamy. Wstęp wolny. 

Od nowego roku pracować będziemy nad programem nowej biesiady, z której dochód przeznaczamy dla 
Fundacji Domu Polskiego na cele rozbudowy. O szczególach i kolejnych występach chóru poinformujemy w 

następnym wydaniu gazetki. 
 

W imieniu Chóru Vivat Musica pragnę złożyć wszystkim sympatykom chóru najserdeczniejsze 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.Wspaniałego roku 2008, wielu spotkań 
na koncertach i wspólnym śpiewaniu.   Barbara Niesulowski      
Uwaga: 
Wszystkich, którzy lubią i potrafią śpiewać zachęcam do włączenia się do naszego 
chóru.Przesłuchania nowych członków prowadzi Anna Sawicka po uprzednim ustaleniu daty i 
godziny przesłuchania.  Kontakt z chórem: basianiesulowski@hotmail.com, lub  tel:253-210-0413 
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RECENZJA Z SALONU POEZJI: Dzięki drogi Salonie! Od wielu lat nie miałem okazji zobaczyć przed-
stawienia "Wesela", mojego ulubionego utworu, pamiętanego niemal od dziecka, gdyż moja matka prze-
padała za Wyspiańskim, i za "Weselem" chyba szczególnie, i wielokrotnie prowadziliśmy rozmowy na te te-
maty.  A już prawie zapominałem jak bliski dla mnie jest ten utwór, dopóki nie ujrzałem i nie usłyszałem go 
w Waszym oczarowanym wykonaniu. Graliście ze zrozumieniem i ze świetnym wyczuciem "Wesela" i jego 
autora. Zmuszaliście widza do myślenia i do "czucia". Przybliżyliście do nas polską rzeczywistość polityczną 
sprzed 100 lat, tak dramatycznie i trafnie przedstawioną w tej sztuce. W tych kilku scenach, doskonale wy-
branych, oddaliscie sprawiedliwość geniuszowi Wyspiańskiego, przedstawiając wyśmienicie i wielo-
warstwowość utworu, i ówczesną polską rzeczywistość, aktualną chyba i dziś w dużym stopniu.  A dokonaliś-
cie tego wszystkiego w trudnych warunkach scenicznych, godząc inscenizacje z mnóstwem innych obowiąz-
ków.  Czapkę z piór z głów, mości panowie i panie, dla naszego własnego, polskiego Salonu Poezji!        
Piotr Horoszowski 

*************************************************************************************************************************** 

Salon Poezji w Seattle zaprasza na spotkanie z poetą Arturem  Grabowskim "Kompozycje na glos i papier"   
Dom Polski, 19stycznia,godz 6:30 wieczorem . Wstep Wolny.  

The Friends of Polish Studies at U.W.serdecznie zaprasza na Second Annual 

  i|ät cÉÄÉÇ|t UtÄÄ 
(Formal Black Tie Dinner and Dance),  

 
z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na Polish Studies University of Washington. 

 
Bal odbędzie się w sobotę, 16 lutego 2008 roku  

w 
NILE COUNTRY CLUB 

Adres: 6601 244 St. S.W. Mountlake Terrace (Edmonds area). 
 

Cocktail hour: 6:00 – 7:00 PM   Sit-down dinner: 7:00 PM 
Dancing from 8:00 PM 

Do tańca grać będzie czteroosobowy zespól Bert Carlson and Company. 
 

Wieczorowe stroje obowiązkowe. 
 

Rezerwacje i bilety: Bożena Razniewska – tel. 425. 255.6580 
Adres: 3408 Monterey Line NE,  Renton, Wa 98056 

Czeki prosimy wystawiać na “Viva Polonia Cultural Assoc.”  
 

Więcej informacji na naszej witrynie internetowej: www.VivaPolonia.org  
lub prosimy dzwonić do: 

Janusza i Barbary Zoltowskich – tel. 425. 803-3070 
lub Bozeny Razniewskiej – tel. 425. 255.6580 

 
Ponieważ bilety ($75.00 od osoby) rozprowadzane sa wylącznie w przedsprzedaży,  

uprzejmie prosimy o zglaszanie rezerwacji do połowy stycznia 2008 r. 
 

Bezplatny duży parking. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

 
“DANCE THE NIGHT AWAY WITH YOUR VALENTINE” 
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Dear Member,          December 2007 
 

New year is starting and it is time to renew your Polish Home Association membership. 
 
Thank you for being a member and supporting the Polish Home Association. We have been recognized by the Polish American 

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

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

benefits. Please renew your membership before March. 
  
See the table below for rates for each membership category and mail your check today. You may also pay in-person to our 

treasurer, Paul Griffin, on any Friday at the gate table, in the library, or at a Polish Home event. If you have paid your dues, please 
disregard this notice but do check the membership list posted in the Polish Home entrance hallway to confirm that our list is up to 
date. 
 
Thank you, 
 
Basia McNair, corresponding secretary 
 

Polish Home Association, 
2008 renewal membership dues  

Single $40.00  
Family $60.00  

Lifetime $600.00  
Single-Retired/Students $20.00  

Family-retired $30.00  
Make checks payable to: Polish Home Association  
and note on the check ‘membership’. 
Mail to:  
Polish Home Association  
1714 18th Ave  
Seattle, WA 98122  

Remembering Dr. Morley Leyton 
 
Morley Leyton was born in Bulter, PA, on April 2, 1931. Morley spent his childhood in Mount Vernon, NY, where he was active in 
gymnastics. As a serviceman in Germany he experienced folk dancing for the first time. This experience inspired him to become a 
professional dancer and study ballet and character dance upon his return to New York, where he attended the Julliard School of mu-
sic and the Metropolitan Opera Ballet School in New York. 
 
Morley was known internationally as a teacher of Polish dance and presented workshops on Polish dance in 25 U.S. states from 
coast to coast, as well as five Canadian provinces and Puerto Rico. He produced six records of Polish dance and many publications 
on Polish dance and folklore. In the 1960's, Morley taught here in Seattle, the “Polanie” dance group at the Polish Home Associa-
tion.  “Polanie” performed all over the northwest at Folk festivals and as well as at the Seattle Opera House. When Morley left Seat-
tle, Basia Kasprzyk continued teaching “Polanie”. Leyton moved to Pennsylvania where he established the folk Dance group 
“Janosik”  in 1971. He choreographed numerous dance for “Polanie”, “Janosik” and the folk dance community that are still per-
formed today. 
 
Morley will always be remembered for his love of dance and his desire to share that love by teaching others to dance. Leyton  and 
his wife, Monique, won the Pennsylvania Polka dance championships in 2003 and 2004, and performed at one of President Nixon's 
inaugural balls in 1973.  Morley passed away May 21, 2007, after a dance performance. 
 
Morley Leyton is survived by his wife, Monique and his sons Gerald and Jacek.   
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Poniedziałki—Szkoła Polska  18:00-20:30 
Wtorki—Vivat Musica—19:00-21:00 
Czwartki—Szkoła Tańca, 19:30-21:30   
Piątki —D.P. czynny od 19:00-23:00, kuchnia, 
bar  
Soboty—Szkoła Polska 9:00-11:30  
Niedziele—Kuchnia otwarta  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 godz. otwarcia D.P. 
Dziecięcy zespół Młodzi Polanie—próby w 
piątki 19:15—21:30.  
Harcerze/Zuchy/Skrzaty— Spotkania w wy-
brane soboty/niedziele Info: A. Bieniek, 425-
290-3628  
 
Grudzień  
14- Tradycje Świąt Bożego Narodzenia 20:00 
31—Sylwester 19:30  
 
Styczeń  
6- Tradycyjny Opłatek 14:30  
6– Vivat Musica śpiewa w Holy Rosary 19:00 
19– Salon Poezji  A. Grabowski 18:30 
26– Zebranie wyborcze –15:00 
 
Dom Polski:  www.polishhome.org  
Fundacja Polska:  
www.PolishHomeFoundation.org.  
Miasta Siostrzane:  www.seattlegdynia.org  
Kościół Św. Małgorzaty: tel. 206-282-1804 
Kościół Św. Piotra i Pawła: tel. 253-272-5232 

Mondays—Polish School  6:00-8:30 pm. 
Tuesdas —Vivat Musica—7:00-9:00 pm 
Thursdays—Dance Class 7:30-9:30  pm. 
Fridays—PHA open 7:00-11:00 pm dinner, bar 
Saturday—Polish School  9:00-11:30  
Sundays: B.P. Kitchen open  1:00-4:00 pm.   
 
Meetings: 
Thursday—Polish National Alliance 
First Friday of the month.—Ladies Auxiliary 
Second Friday.—Seattle-Gdynia Sister City 
Third Friday.—PHA officers and Board of 
Trustees 
 
Library: Fridays during PHA operating hours. 
Children’s Group, Young Polanie: practice 
Friday 7:15—9:30pm  
Scouts:  Selected Saturdays / Sundays 
Info: A. Bieniek 425-290-3628 
 
December 
14—Christmas Traditions, 8pm   
31—New Years Eve party 7:30pm 
 
January 
6—Traditional ‘oplatek’ 2:30pm 
6-Vivat Musica at Holy Rosary 7pm   
19– Salon of Poetry A. Grabowski 6:30pm  
26—Election meeting –3pm 
 
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   

KALENDARZ DOMU POLSKIEGO / PHA CALENDAR 
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POLYWAYS 
TRAVEL SERVICE LLC. 

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

RZETELNA I UPRZEJMA OBSŁUGA 
 

Godziny Otwarcia 
 
Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 
 

9:00 do 17:30 
Środa: 

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

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

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

Restauracja P.B.Kitchen 
przy Domu Polskim w Seattle 

zaprasza  
na smaczne obiady 

 w każdą niedzielę od października 
do maja 

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

MIRA PAWLUSKIEWICZ—REALTOR 
Residential and Commercial  Real Estate 

 
(206) 954-1103 

Please call for all your Real estate needs 
  

www.mira4realestate.com 
EXECUTIVE REAL ESTATE 

            E-mail: mira4re@hotmail.com 
 

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

 
 
 

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

 

Masz Pytanie?  Ja mam odpowiedź. 

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

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

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

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

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

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

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

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

family or employer) 
    ZIELONE KARTY (green cards) 

 
**BEZPLATNE KONSULTACJE PO 

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

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

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

 
VP-Administration * Vice Prezes -Administracja 

Andy Okinczyc 206-871-4706 
 

Treasurer * Skarbnik 
Paul Griffin 206-937-6288    

 
VP-Social Events * Vice Prezes -Zabawy 

Anna Bieniek 425-290-3628 
 

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

 
VP-Renovation * Vice Prezes-Odbudowy 

Grazyna Krewin 253-631-4974 
 

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

 
Correspondence Secretary * Sekr. Korespondencyjny 

Barbara McNair  
 

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

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

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

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

 
Associated organizations / Org. Stowarzyszone 

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

 
Polish Home Choir * Chór Domu Polskiego 

Barbara Niesułowska 253 210-0413 
 

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 Indelak 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 Indelak Davis, advertisement—Krystyna Untersteiner , 
graphic design—Anna Hoffellner. 
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_________________________________________________ 

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

from):________________________________________________________________ 

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

Zostań Członkiem Domu Polskiego 
Join the Polish Home Association 

 Wpisowe (One time membership fee) $25.00 

 Indywidualne (Single) $40.00 

 Rodzinne (Family) $60.00 

 Dożywotnie (Lifetime) $600.00 

 Indywidualne-Emeryt (Single-Retired)  $20.00 

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

$30.00 
 

$20.00 

 Tylko Kwartalnik (Newsletter Only)  $10.00 

REKLAMY - ADVERTISEMENTS 

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

Krystyna Untersteiner *  206-526-2981 

 One Time 
* member 

Four Times 
 * member 

Business Card 
Size 

$15.00 * 
$22.50 

$45.00 * 
$67.50 

Quarter Page $25.00 * 
$37.50 

$80.00 * 
$120.00 

Half Page $50.00 * 
$75.00 

$150.00 * 
$225.00 

Full Page $100.00 * 
$150.00 

$300.00 * 
$450.00 

PHA Website $6.50 monthly for 
members 

$10.00 monthly 
for non-members 

Publikacja Domu Polskiego 
Polish Home Association Publication 

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

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

 *  Attn: NASZ DOM       


