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Drodzy Członkowie Polskiego Domu, 
  
Słońce i dobra pogoda pomogły w budowie i 
Shinstein Construction postawił już drugie 
piętro. Praca i reszta budowy będzie teraz 
posuwać się szybko i zkończenie powinno 
nastąpić w ciągu nastepnych kilku miesięcy.  
Pan Olejniczak, mąż gospodarza  domu 
odmalował dom gospodarza –bardzo za to 
mu dziekujemy ! Bazar w tym roku był 
drugim najlepszym w historii i bardzo 
chciałbym podziękować Kołu Pań za 
ofiarną pomoc.  Poza Bazarem mieliśmy też 
inne spotkania takie jak obchody 90-cio 
lecia Polskiego Domu. Tu rownież dzięku-
jemy za pomoc, specjalnie Asi Jeziorskiej i 
jej rodzinie. 
Mam nadzieję, że zobaczę panstwa w Pol-
skim Domu na pozostałych spotkaniach w 
nastepnych kilku miesiącach. Prosze 
zaznaczyć w kalendarzu spotkania koło 
Bożego Narodzenia i imprezy na Nowy 
Rok. Bedę kandydował na prezesa 
znowu w 2009 i dziękuje za pomoc człon-
kom Domu w tym roku. Prosimy też o dal-
szą pomoc finansową dla Fundacji do roz-
budowy - dużo informacji jest dostępnych na 
stronie internetowej Polskiego Domu, 
www.polishhome.org.   
Życze Wesołych Świąt i Pomyślnego 
Nowego Roku wszystkim w naszym rejonie. 
Dziẹkujẹ Serdecznie. 

  

Janusz Gołubiec  
 -  Prezes DP 
                                                     Grudzień 2008 
 
 
 

 
 
 

Dear PHA Members, 
  
The sunny fall began with Shinstein construc-
tion breaking ground on our remodel project 
and we are building now the second floor. 
The framing and rest of  the project will now 
make quick progress over the next 2 months. 
Mr. Olejniczak, the managers husband 
painted the outside of  the managers house so 
we thank him for his work! We have had 
many functions including a great Bazaar, the 
second most succesfull 
in our history so thanks very much to the La-
dies Auxiliary. We also have had other func-
tions including our a great celebration for the 
90th anniversary and thanks to all those that 
helped in the programs, food and drinks in-
cluding Asia Jeziorska and her family. I look 
forward to the winter events and to see mem-
bers at the Polsih Hall especially for our 
Christmas events so please check the calender. 
I also wish to announce I am willing to run 
for President for the 2009 year. I also would 
like to ask for contiinued support to the 
Foundation for the buidling project, there is 
information on our web site. 
www.polishhome.org . 
Thank you for your support and have a 
Merry Christmas and Happy New Year to 
all those in our region.    
 
Thank You.   
 

 John Golubiec    
   -  President PHA 
                                                       December 2008 

   List  od Prezesa   List  od Prezesa      Letter From the President    Letter From the President  
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Drodzy Panstwo, 
 

         W minionym 2008 roku mieliśmy kilka imprez kulturalnych w 
Domu Polskim. Były: bazary, biesiada, koncerty, 90-ta rocznica DP ale 
mieliśmy też  5 zabaw tanecznych.. W miesiącu lutym mieliśmy bal 
kostiumowy w nastroju karnawału z Nowego Orleanu, w marcu dysko-
tekę dla dorosłych,  we wrześniu gorące rytmy z grupą Mariachi a w lis-
topadzie Andrzejki z udziałem egzotycznej tancerki Najli oraz tancerzy z 
Klubu Tańca przy DP. Różnie bywało z frekwencją, w marcu odstraszył 
nas padający śnieg a w maju wysoka temperatura (było przeszlo 90 
stopni F). Zabawy lutowa i Andrzejkowa były jednak najbardziej udane 
(mam na myśli frekwencje i profit). Przekazaliśmy nawet  $800.00 na 
rozbudowę Domu Polskiego. 
 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za pomoc w organizowaniu 
zabaw,  ufundowniu nagróod  i dekoracji sali, ale przede wszystkim mo-
jemu partnerowi Michaelowi Campbell oraz niezawodnej Lucynce 
Błońskiej. 
Dziekuję serdecznie paniom z Koła Pań za wspaniałe potrawy przygoto-
wane w czerwcu na zabawę miedzynarodową. 
Zbliża sie koniec roku i co za tym idzie bal Sylwestrowy. Tym razem 
mamy dwie równoległe zabawy: na górnej sali tańczymy przy muzyce 
Berta Carlsona i jego zespołu, a na dolnej do muzyki dyskotekowej. 
W tym optymistycznym nastroju zapraszam wszystkich chętnych do 
udziału w zabawie, do zatańczenia Poloneza do pięknej muzyki Og-
ińskiego oraz do powitania Nowego Roku w szampańskim nastroju w  
gronie bliskich i znajomych na parkiecie Domu Polskiego. 
 
Jednocześnie pragnę życzyć wszystkim wspaniałych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku. 
 
Maria Świtalska 
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Polish Home Expansion & Remodeling Fund Committee 

Financial report as of December 1, 2008 

Polish Home Expansion Project 
Progress Report as of December 1, 2008 

Ryszard Kott 
 
The Project 
Our goal is to construct an extension to the Polish Home building that will improve functionality of the 
building by adding space for new rooms and an elevator. This is the Phase #1 of the Master Plan. More 
info about the Master Plan and the project can be found in a brochure available at the Polish Home and 
on the internet at www.PolishHomeFoundation.org.  
 
The fundraiser so far 
To date, we have received pledges from about 275 families, organizations and individuals, overall pledg-
ing over $465,000 to the Expansion Project, including about $90,000 in professional service pledges. To 
date, the Foundation has received over $300,000 in cash for the project from donations, event income and 
interest income. The current cash balance is about $192,000, with about $136,000 in construction ex-
penses pending for October and November. 
 
Project progress during the fall of 2008 
 
Construction is under way on the “shell” variant for $475,000 
In late August, Mr. John Golubiec signed a PHA contract for $434,000 + tax with the Shinstine Assoc. as 
the general contractor, for building of the extension. The actual work started in the first week of Septem-
ber, 2008 and it is scheduled to be finished by mid-January, 2009.  As of this writing though, the construc-
tion is about 4 weeks delayed. 
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. What’s left out is all the interior 
work on second and third floors with their installations. The Board felt that adopting the variant was the 
best way to bring immediate benefit of a working elevator to the Polish Home while making progress on 
the overall project. 
Mr. Roy Koczarski honored at the 90th Anniversary of the Polish Home. 
Mr. Roy Koczarski, the tireless architect behind the project was honored with a special plaque from the 
Polish Home Foundation Board of Directors for his extraordinary contributions to the Polish Home since 
1960s till present. Among other contributions, Mr. Koczarski has been working on the Extension Project 
on pro bono basis for all these years. The award was greeted with an enthusiastic applause of the audi-
ence at the Anniversary celebration. 

 
Pledges last quarter:   $441,014             Pledges to date:          $465,014 
            (service pledges $90,200)                        (service pledges $90,200) 
Number of pledges:    248                      Number of pledges:    273 
Donations & income: $272,230              Donations & income: $301,281 
Cash balance:             $217,153              Cash balance:            $192,360 
                                                                  Parking lot costs, permits & fees: $55,077 
                                                                  Current construction expenses *  $53,844 

    
                   Note *) about $136,000 in construction expenses is pending for Oct & Nov 
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 Financing for the “shell” project  
 
As described in the previous report, the bulk of the financing comes from the Polish Home Foundation 
fundraising and from Polish Home Association reserves, and the rest comes from a loan.  
 
While the financing for the project is secured, we need money to pay off the loan and for unforeseen cir-
cumstances. The PHA Board of Trustees appeals to all PHA members and users of the building and to all 
friends of the Polish Home to support the project financially. This is needed not only to create a financial 
cushion for the construction but also to reduce the amount of debt as well as to be able to start the subse-
quent work on the second and floor of the building. 
 
Plans for the winter of 2008 
 
Construction in progress during winter months 
Baring unforeseen circumstances or bad weather, the construction should proceed unabated till its com-
pletion. We hope the extension to be under the roof by end of December or early January. On  
behalf of the PHA as the investor, Mr. Koczarski is in a day-to-day contact with the general contractor. 
Also, the PHA building commission under Ron Golubiec has regular bi-weekly meetings with the general 
contractor monitoring the progress of the construction. 
 
More fundraising - we need your money now! 
As the construction is under way, the Polish Home needs your money more than ever! The PHF Fundrais-
ing Committee continues 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 run-
ning different aspects of 
the project. If you would 
like to help, please con-
tact Mr. Golubiec or Mr. 
Kott. 

Rada Opiekunow i Zarzad Domu Polskiego 
pragnie bardzo serdecznie podziekowac p. 
Ryszardowi Kott za publikowanie elektronic-
znego biuletynu Polish News from Puget 
Sound. Biuletyn jest publikowany tygod-
niowo i zawiera informacje na temat wydar-
zen zwiazanych z zyciem Polonii w rejone 

Puget Sound  i nie 
tylko. Jeszcze raz 
dziekujemy bardzo 
serdecznie Ryszar-
dowi za jego wysilek 
zwiazany z pub-
likacja biuletynu. 
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Małgorzata Walewska w Seattle Opera 
Opera aficionados will be invited to the Seattle Opera 
to see Bela Bartok’s “Bluebeard’s Castle” with a Polish 
mezzo-soprano Malgorzata Walewska on February 
28th. A $100 per person donation will include the opera 
ticket and next day reception with Ms. Walewska.  To 
make reservation please contact Ewa PK at ewapo-
raj@q.com or call 206.362.3829 by February 10, 2009. 

After the summer break, the UW Polish Studies En-
dowment Committee returned with the Distinguished 
Polish Speakers Series which intends to publicize ac-
complishments of Poles and promote Polish culture. 
The two fall lectures took place at the Simpson Cen-
ter. 
On September 18, General Miroslaw Hemaszewski, 
who in 1978 flew aboard Soyuz 30, gave a very inter-
esting lecture about the history of space travel and his 
own experience as the first and only Polish astronaut.  
The high point of the evening was the encounter of 
two space eagles:  General Hermaszewski and one of 
the last WW II Polish fighter pilots, Capt. Alexander 
Herbst.  
In October the UW Polish Studies Endowment Com-
mittee presented Dr. Anna Niedźwiedź from the 
Jagiellonian University in Kraków, Poland, where she 
teaches cultural anthropology.  Her lecture “Our Lady 
of Czestochowa: religious or national symbol of Po-
land?” was focused on the symbolic meanings con-
nected with the image of the Black Madonna in Polish 
culture and popular religiosity.  Enhanced by ethno-
graphical examples that revealed the complexity of 
this religious image, the presentation strongly ap-
pealed to the audience.  

Po letniej przerwie, UW Polish Studies Endowment 
Committee powróciło z programem Distinguished Pol-
ish Speakers, którego celem jest propagowanie osiąg-
nięć wybitnych Polaków i promowanie polskiej kultury. 
Dwa jesienne wykłady miały miejsce w Simpson Cen-
ter. 
18-go września generał Mirosław Hermaszewski, 
który w 1978 brał udział w wyprawie Soyuz 30, miał 
bardzo interesujący wykład na temat historii lotów kos-
micznych i swoich własnych doświadczeń jako jedyny 
polski astronauta. Kulminacją wieczoru było spotkanie 
dwóch wybitnych lotników: generała Her-
maszewskiego I jednego z ostatnich żyjących polskich 
pilotów z okresu II Wojny Światowej, kapitana Alek-
sandra Herbsta. 
W październiku UW Polish Studies Endowment Com-
mittee gościł dr. Annę Niedźwiedź z Universytetu 
Jagielońskiego, gdzie wykłada ona antropologię kul-
turową. Jej wykład “Our Lady of Czestochowa: reli-
gious or national symbol of Poland?”  skupił się na 
symbolicznym znaczeniu wizerunku Czarnej Madonny 
w kulturze polskiej i religii. 

Malgorzata Walewska in Seattle Opera 
Tradycyjnie zapraszamy wielbicieli opery do Seattle 
Opera na "Bluebeard's Castle" Beli Bartoka z polską 
śpiewaczką, Małgorzatą Walewską w roli 
głownej.  Małgorzata Walewska, a "fine singing 
actress with a stunning mezzosoprano", wcieli się na 
scenie w rolę Judith, a po spektaklu spotka się 
prywatnie z widzami. Przedstawienie odbędzie się w 
sobotę 28 lutego o godz.19.30, a przyjęcie w niedzielę 
1 marca o 18:00. Koszt obu imprez wynosi $100, a 
dochód wzbogaci Polish Studies Endowment Fund. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt z Ewą  
Poraj-Kuczewską nie później niż 10 lutego 
2009.  Telefon: 206.362.3829, email ewaporaj@q.com  

 
                           POLISH HEROES: THOSE WHO RESCUED JEWS, A Photographic Exhibition 

January 12 – February 13, 2009  
Suzzallo Library 

University of Washington in Seattle 
The exhibit is accompanied by five lectures at University of Washington: Thursdays nights at 7:30PM, at Kane Hall, 
Room 220.  Admission is free. 
January 15  “Challenges of Rescuers and the Rescued” Stanlee Stahl, Executive VP, Jewish Foundation for the  
                               Righteous 
   “Historical Background” Prof. Przemyslaw Chojnowski, A. Mickiewicz University in Poznan                        
January 22     Two Short Films "Zegota and Irena Sendler” and “Righteous Among Nations”  
                               Introduction: Martha Golubiec, UW PSEC 
January 29    "Irena Sendler's Children” Prof. Przemyslaw Chojnowski,  A. Mickiewicz University in Poznan                        
February 5  “Henry Friedman, Holocaust Survivor: One of the Rescued” Henry Friedman 
February 12  "Rescue in the Polish Countryside - Politics, Differentiation in the Occupied Village"  
                              Prof. Keely Stauter-Halsted, Michigan State University 
                                                   More information: www.polishstudiesuw.org 
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A Successful Polish Studies Auction 
 
On October morning, a dozen Committee members, their 
spouses and friends came to the UW Club to set up the Polish 
Studies Fall Auction.  Four hours later, we proudly looked at our 
accomplishment:  tables with beautiful jewelry, gorgeous Bole-
slawiec pottery, baskets of wines, art, a variety of gift certifi-
cates… We were ready for the big event.  When we returned in 
the late afternoon, the dining room looked spectacular against 
the view of calm Lake Washington waters and golden hills of 
the East Side.  At  sunset, people began to arrive. Soon, there 
were over 60 guests, UW and high school students volunteers, 
and Patrick O’Brian, our intrepid auctioneer; the auction started. 
Silent auction, a warm welcome by Tom Podl, live auction, des-
sert dash, a talk by Professor Dziwirek, a touching and very 
personal speech by Emilia Ptak, the 2008 Student Scholarship 
recipient…  The generosity of our guests went beyond our ex-
pectations.  The auction brought over $22,000 in sales and do-
nations, including $5,000 for the scholarship fund.  Thanks to 
the kindness of all who contributed -donors, procurers, volun-
teers, and guests - the UW PSEC Endowment Fund reached 
$150,000; the Scholarship Fund has over $16,000, and we 
have funds to continue the Distinguished Speakers Series and 
finance other projects.  Dziękujemy!  Thank you! 

Sukces Jesiennej Aukcji Studiów Polskich 
 
University of Washington Polish Studies Endowment 
Committee serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu 2008 Jesiennej Aukcji Studiów Polskich.  
Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu wielu ochotników, 
szczodrości dawców i hojności uczestników aukcji, możemy 
się poszczycić dochodem ponad $22, 000, w tym $5, 000 na 
cele stypendialne.  Jesteśmy dumni, ze kończymy rok 2008 z 
$150, 000 w Endowment Fund i solidnymi funduszami, które 
pozwolą nam na kontynuowanie wykładów dla szerokiej 
publiczności, udzielania stypendiów i innych inicjatyw 
związanych z promowaniem Polski w naszym środowisku. 
Serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy ! 
 
 

Genrał Hermaszewski w otoczeniu Aleksandra Herbsta i członków UW PSEC 
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 Szkoła Polska  
 im. J. Słowackiego 
w Seattle    Anna Babcock 
 

Szkoła Polska im. Juliusza 
Słowackiego w Seattle wznowiła 
swoje zajęcia we wrzesniu pod 
nowym zarządem.  Dyrektorem 
szkoły zostala pani Anna Babcock.  
Pani Anna Babcock jest związana 
ze szkołą juz od 9ciu lat.  Zajęcia są 
oferowane dla dzieci dwa razy w 
tygodniu: w soboty i w 
poniedziałki, umożliwiając 
rodzicom wybór w zależności od 
ich zajętego trybu życia.  Szkoła 
liczy obecnie 47 uczniów łącznie z 
dość liczną grupą dorosłych, która 
do szkoły uczęszcza w poniedziałki.   

 
Szkoła zaznaczyła swoją 

obecność na jesiennym bazarze 
prezentując swoje stoisko w nowej 
w tym roku szacie.  Dla celów 
zbierania funduszy na szkołę, 
rodzice sami wykonali przepiękne 
ozdoby świąteczne, wkładając w to 
godziny żmudnej pracy. Ozdoby te 
sprzedawano z powodzeniem na 
stoisku szkoły.  Oferowano też 
koszulki, ręcznie robione przez 
dzieci laleczki na choinkę, 
książeczki, koszulki, itp.  Jeżeli 
komuś nie udało się odwiedzić 
naszego stoiska w tym roku – to 
bardzo prosimy nie ominąć nas w 
przyszlym roku –  
z okazji wiosennego bazaru! 

 
Teraz szkoła powoli szykuje się na następne 

ważne wydarzenie:  zabawę karnawałową 
zaplanowaną na niedzielę  

18 stycznia, 2009.  Jak zwykle przewidziane są dla 
dzieci liczne gry i zabawy, miedzy innymi: kręgle, min 
golf, rzucanie do celu, face painting itp.  W kafeterii  

 
 

 
 
 
 
 

 
będzie w tym czasie oferowany pyszny obiad i desery.  
Będzie loteria, w której można wygrać wspaniałe    
 nagrody. 
Nie zabraknie muzyki, i – po raz pierwszy w tym roku 

– dla smakoszy słodkości - waty z cukru!  Zabawa ma 
na celu zebranie funduszy dla naszej szkoły.  Bardzo 
serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z rodzinami!  
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Drodzy Państwo, 
 
W listopadzie odbył sie nasz Jesienny Bazar. 
Z wielka radością pragnę Państwa 
poinformować, że dochód z Bazaru wyniósł 
prawie 18 tys. dolarów. Tuż po Bazarze 
obchodziliśmy 90-cio lecie Domu Polskiego i 
była to wspaniała okazja, aby Koło Pań 
przekazało czek na 15 tys. dolarów,  
aby finansowo pomóc w rozbudowie naszego 
Domu Polskiego! 
 
Drogie Panie! 
Serdecznie dziękuje  za Wasza nieustającą 
pracę przed i w trakcie Bazaru. Dziekuję  
równiez wszystkim Panom, którzy dzielnie 
pomagali nam w trakcie Bazaru.  
DZIEKUJE !!! 
 
Drodzy Państwo!  
Życzę Wam wspaniałych, tradycyjnych Swiąt 
Bożego Narodzenia, aby były pełne spokoju i 
szczęścia, z wymarzonym drzewkiem i 
prezentami, aby uplynely w miłej, rodzinnej 
atmosferze.  
Życzę, aby Nowy Rok był rokiem spełnienia 
wszelkich marzeń, zamierzeń, 
zakończenia rozpoczetej rozbudowy Domu 
Polskiego, a każdy dzień wypełniony 
zdrowiem, szczęściem, miłością i przyjaźnią! 
 
Wesołych Swiąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku 2009! 
 
Beta Rodzińska 
 

 
 

 
 
 
 

Dear Members and Friends, 
 
The Bazaar took place this November at the 
Polish Home. With great joy I inform you 
the profit from the Bazaar was about 
$18,000! Shortly after Bazaar we cele-
brated 90th anniversary of the Polish Home 
which was a great occasion to donate check 
for $15,000 to support the going on con-
struction of the Polish Home! 
 
Dearest Ladies! 
I sincerely thank you all for your amazing 
work in preparation for and during the Ba-
zaar. I am also thankful to the gentlemen 
who help us by working equally hard 
throughout the Bazaar.  
THANK YOU!!! 
 

Dear Members and Friends, 
I wish you all a wonderful and traditional 
Christmas Eve. I hope your holidays are 
filled with peace, joy, beautiful Christmas 
trees, wonderful presents and a warm fam-
ily atmosphere! 
May New Year – 2009 – fulfill your dreams 
and hopes and every day will be full of 
health, happiness, love and friendship! 
Let us all hope and pray that the construc-
tion of our Polish Home will be successfully 
completed soon! 
 
Merry Christmas and a Happy New Year for 
2009! 
 
Beta Rodzińska 
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                   Dom Polski Serdecznie Zaprasza na 
New Year’s Eve Party, 
December 31st, 2008 

At the Polish Home Association, 1714  18th Avenue, Seattle 

Dinner and Dance 
Dress Code: Black Tie Optional 

Wstęp o 7:30 pm 
Obiad o 8:00 pm, Tańce od 9 pm to 2 am 

Bilety:  $75.00 od osoby (dla członków Domu Polskiego) 
$100.00 00 od osoby (dla niezrzeszonych) 

Make checks payable to PH 

 
Music by Bert Carlson and his band 

Reservations: Zbyszek Pietrzyk  tel. 206-762-6553,  
Lucyna Błońska tel.206-764-7057 

 
 

                                                    Music by: DJ 
Reservations: Anna & Bart Pawluśkiewicz  tel. 425-821-6202 

 

                       Ilość miejsc jest ograniczona - kolejność sprzedarzy wg. Zgłoszeń 
Please make your reservations as early as possible. 

Ostatni dzień zakupu biletów:    23 grudzień 
No tickets will be sold at the door 

 

Our website: www.polishhome.org 
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Poniedziałki: Szkoła Polska  18:00 -20:30 
Wtorki: Vivat Musica  19:00 -21:00 
Czwartki: Szkoła Tańca Towarzyskiego, 19:00 -
21:00   
Piątki: D.P. czynny od 19:00-23:00, obiady, bar  
Niedziele: Kuchnia otwarta w godz. 13:00 -16:00 
 
Zebrania: 
Pierwszy piątek miesiąca: Koło Pań  
Pierwszy piątek miesiąca: Rada Opiekunów 
Drugi piątek miesiąca: Miasta Siostrzane Seattle-
Gdynia 
Trzeci piątek miesiąca: Towarzystwo Domu Polskiego 
Czwarty piątek miesiąca: Polish National Alliance 
Biblioteka czynna w piątki w godz. otwarcia D.P. 
Dziecięcy zespół  Młodzi Polanie -próby w piątki  
19:15 -21:30. Info: B. Strutyńska 425-746-3037 
Harcerze/Zuchy/Skrzaty— Spotkania w wybrane 
soboty/niedziele; Info: A. Bieniek, 425-290-3628  
 

Plan imprez w Domu Polskim - 2008   

Grudzień: 
7-go  - Św. Mikołaj dla dzieci 
12-go – Kolędy dla dorosłych 
31-go – Bal Noworoczny 
 

Styczeń 2009: 
4-go  ”Opłatek” 
 
Dom Polski: www.polishhome.org  
Fundacja Polska: www.PolishHomeFoundation.org.  
Miasta Siostrzane: www.seattlegdynia.org  
Kościół Św. Małgorzaty: tel. 206-282-1804 
Kościół ŚŚ. Piotra i Pawła: tel. 253-272-5232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mondays: Polish School  6:00—8:30 pm. 
Tuesdays: Vivat Musica—7:00-9:00 pm 
Thursdays: Dance Classes for adults, 7:00—9:00 pm. 
Fridays: PHA open 7:00—11:00 p.m..—dinners, bar 
Sundays: B.P. Kitchen open  1:00—4:00 pm. 
 
Meetings: 
First Friday of the month: Ladies Auxiliary 
First Friday of the month: Board of Trustees 
Second Friday of the month: Seattle-Gdynia Sister 
City 
Third Friday of the month: PHA officers and Board  
Forth Friday of the month: Polish National Alliance 
Library: Fridays during PHA operating hours. 
Children’s Group Young Polanie: practice Friday 
7:15—9:30pm. Info: : Barbara Strutynski, 425-746-
3037   
Scouts:  Selected Saturdays / Sundays; Info: A. Bie-
niek 425-290-3628 
 

 

Planned events for 2008 at the PHA 
 
December: 
7th – St. Nicolas for children 
12th – Christmas Carrols 
31st – New Year Eve Part 
 

January 2009: 
4th – “Opłatek” 
 

Polish Home Association: www.polishhome.org 
Polish H. Foundation: 
www.polishhomefoundation.org 
Seattle Gdynia Sister City: www.seattlegdynia.org 
St. Margaret’s Church:  Ph: 206-282-1804 
St. Peter and Paul’s Church:  Ph: 253-272-5232 

KALENDARZ DOMU POLSKIEGO / PHA CALENDAR 

 Złote myśli od redakcji: 
 

    
   Jeżeli nie układa ci się w małrzeństwie to wina leży po dwóch stronach: 
   żony i teściowej... 

  Ucz się i pracuj, a święto zmarłych będzie twoim świętem... 

Gdy koń się śmieje, to nie ma żartów... 
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  Zebranie wyborcze odbędzie sie dnia 24 stycznia  2009 o godz. 15:00 w Domu 
Polskim. 
 

Członkowie Domu Polskiego, zainteresowani w pełnieniu  funkcji w Zarządzie czy też w Radzie Opiekunów 
proszeni są o zgłoszenie swoich kandydatur na piśmie w terminie do dnia  5-go  stycznia 2009. 
 Prosimy o przekazanie ich bezpośrednio przewodniczącemu Komisji Wyborczej Mateuszowi   
Karczewskiemu, lub na adres Polish Home Association,  1714  
18th Ave., Seattle, 98122  albo najlepiej elektronicznie na adres 
PHA2009election@polishhome.org 
Prosimy o załaczenie zdjęcia do pamfletu wyborczego. 
 
Janusz Goubiec 
Prezes TDP 
 
 
 
Election Meeting is scheduled for January 24th at 3:00PM at Polish Home. 
 

PHA members interested in being candidates for PHA elected positions are asked to submit this in writing to 
the Election Committee by January 5th 2009. 
Submissions should be sent directly to  Election Committee Chairman, Mr. Mateusz Karczewski or to Polish 
Home Association 1714  18th Ave., Seattle, 98122, or best electronically to 
 PHA2009election@polishhome.org 
We would like to have your photo for the election pamphlet. 
 
John Golubiec 
President, PHA   

  Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i 
Dosiego Roku czytelnikom Naszego 
Domu życza niżej wymienieni dawcy 
tradycyjnej, dorocznej Kartki Świątec-
znej. W tym roku dochód został pod-
zielony na wspaniały cel - 
na  Dom Dziecka  w Gdyni. 
   
Życzenia składają: 
 Barbara Borodenko 
Iwona & Jerzy Staszak 
Constantin & Danusia Zdorojny 
Ewa Roszkowski 
Leonard & Ludmilla Batrosik 
Skrobecki Family 
Zoltowskic Family 
Betty & Mark Golubiec 

John & Liz Golubiec 
Ronald & Martha Golubiec 
Elizabeth & Frank Wilson 
Bogdan & Anna Sawicki 
Ewa & Andzrej Pawluskiewicz 
Mira & Ziomek Pawluskiewicz 
Anna Borodenko 
Basia Mcnair 
Lidia & Wiktor Pasielko 
Janina & Michael Benett  
Hania & Tadeusz Kochel 
Paul Griffin 
Allan & Bonnie Hoss 
Hanna & Mateusz Karczewski 
Maria & Rysiek Kott 
Krystyna & PrzemeklBalut 
Lucyna Blonska 
Cindy & Andy Okinczyc 
Elzbieta & Marek Filipczuk 
Zdenka Kaczynski 



Page 13 

                 
 

MIRA PAWLUSKIEWICZ—REALTOR 
Residential and Commercial  Real Estate 

 
(206) 954-1103 

Please call for all your Real estate needs 
 

www.mira4realestate.com 
EXECUTIVE REAL ESTATE 

            E-mail: mira4re@hotmail.com 
 

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

Restauracja P.B.Kitchen 
 

przy Domu Polskim w Seattle 
zaprasza  

na smaczne obiady 
 w każdą niedzielę, 

w godzinach 13:00 - 16:00. 
 Smacznego! 
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President * Prezes 
John Golubiec   206-935-6786 

 
Vice-President * Starszy Vice-Prezes 

Grzegorz Plichta    206-679-1623 
 

VP-Administration * Vice Prezes -Administracja 
 

Treasurer * Skarbnik 
John Rogers 

 
VP-Social Events * Vice Prezes -Zabawy 

Maria Świtalska   425-226-7660 
   

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

 
VP-Renovation * Vice Prezes-Odbudowy 

 
VP-Planning * Vice Prezes-Planowania 

Andy Okinczyc   206-871-4706 
 

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

 
Recording Secretary * Sekretarz Protokółowy 

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

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

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

 
Associated organizations / Org. Stowarzyszone 

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

 
Polish Home Choir * Chór Domu Polskiego 

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

 
Veterans of WWII * Koło Kombatantów 

Jerzy Friedrich   206-525-8437 
 

Library * Biblioteka 
Iwona Biernacki   425-836-3276 

 
Polish School * Szkoła Polska 

Krystyna Świetlicka   206-720-0682 
 

Scouts * Harcerstwo 
Marta Gołubiec   206-935-7535 

Ania Bieniek   425-290-3628 
 

Manager * Gospodarz 
Grażyna Olejniczak   206-384-8850 

Polish Home Association Management 
Zarząd Towarzystwa Domu Polskiego 

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

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

naszdom@comcast.net  
 

lub drogą pocztową do: Polish Home Association 
1714—18th Ave. 

Seattle, WA 98122 
Attn. NASZ DOM     

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

 
 
 

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

naszdom@comcast.net 
 

or by mail to:               Polish Home Association 
1714—18th Ave. 

Seattle, WA 98122 
                                           Attn. NASZ DOM   
The deadline for submitting materials is the 5th of March, June, Sep-
tember or December. 
 
Editor - Krzysztof Jaskłowski;    Advertisement - Krystyna Untersteiner 
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Zostań Członkiem Domu Polskiego 
Join the Polish Home Association 

REKLAMY - ADVERTISEMENTS 

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

Krystyna Untersteiner *  206-526-2981 

 One Time 
* member 

Four Times 
 * member 

Business Card 
Size 

$15.00 * 
$22.50 

$45.00 * 
$67.50 

Quarter Page $25.00 * 
$37.50 

$80.00 * 
$120.00 

Half Page $50.00 * 
$75.00 

$150.00 * 
$225.00 

Full Page $100.00 * 
$150.00 

$300.00 * 
$450.00 

PHA Website $6.50 monthly for 
members 

$10.00 monthly 
for non-members 

Publikacja Domu Polskiego 
Polish Home Association Publication 

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

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

 *  Attn: NASZ DOM       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


