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ZIMA 2011— WINTER 2011 

 

 Merry Christmas 

**WYBORY DO RADY OPIEKUNÓW I ZARZĄDU 

DOMU POLSKIEGO na następną kadencję 2012— 

28 stycznia 2012**  

Happy New Year 

2012! 



 
 

Dear Members and Friends,  

Thank you super-ladies of the PHA Ladies' Aux. for orga-

nizing as well as all their work in preparation of the tradi-

tional fall  bazaar. We truly appreciate their great efforts. 

Bravo PHA Ladies' Aux! Also, thank you to the volun-

teers and other organizations for their support of the event. 

The Seattle Gdynia Sister City Assoc. organized its very 

successful 19th Seattle Polish Film Festival.  This and 

other events in the fall of this year demonstrate the energy 

of our community. Every Friday, the dinners and bar are 

very popular, and our conference rooms host various 

meetings of our and other organizations. Congratulations 

and thank you  Barbara Strutynski and the Cabaret  "To i 

Owo" on their 30th year anniversary with performances in 

Seattle and  the Pacific NW. We also had a delightful 

Vivat Musica "Biesiada"for the benefit of ZHP at the Pol-

ish Hall. There was also an interesting meeting with Mr. 

Pisarski, the Deputy Polish Ambassador from  Washing-

ton D.C.,  who was very impressed with our dynamic or-

ganizations in the Seattle area.   

 

I would like to ask our members to write or call their U.S. 

Senators or Congressmen and urge them to support the 

"Visa Waiver Program" House Bill #959 and Senate Bill 

#497. 

 

I wish all of our Members and Friends a very Merry 

Christmas and a Happy New Year 2012! 

 

Thank you,  

John Golubiec  

PHA President 
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Szanowni Państwo. 

Dziękujemy naszym super-wspaniałym paniom z Koła Pań 

za zorganizowanie i za ich prace na bazarze jak i przygoto-

wawcze prace przed tradycyjnym jesiennym bazarem. Brawa 

się należą dla Koła Pań! Ochotnikom i innym organizacjom, 

którzy brali udział i wsparli bazar również dziękuję.  

Seattle Gdynia Sister City Assoc urządziło kolejny, czyli 

wspaniały 19ty Seattle Polish Film Festival! Te, jak  i inne 

imprezy są dowodem  jaka nasza Polonia w Seattle jest dy-

namiczna. W każdy piątek kolacje i bar są szalenie popu-

larne, a sale konferencyjne są zajęte na zebrania różnych 

organizacji przy Domu Polskim. p.Basia Strutynska i Kaba-

ret " To i Owo" obchodziło rocznicę 30 lat występów w Seat-

tle i w Pacific NW.Gratulujemy i dziękujemy jej za jej 

wysiłek i pracę. Odbyła się też dowcipna Vivat Musica " 

Harcerska Biesiada" dla ZHP. W listopadzie bylo spotkanie z 

RP Vice Ambasadorem p. Pisarskim który podziwiał działal-

ność naszą jak i innych organizacji przy Domu Polskim. 

 

Bardzo prosze wysłać listy na temat "Visa Waiver Pro-

gram"  numer House Bill  #959 i Senate Bill  #497  do 

naszych U.S. Senatorów i Reprezentatów . 

 

 

Życze wszystkim Członkom i Sympatykom Wesołych Świąt 

i Szczęśliwego Nowego Roku 2012! 

 

 

Dziękuję,  

 

John Golubiec  

PHA Prezydent  



John & Liz Golubiec 

Ron & Martha Golubiec 

Paul Griffin 

Hania & Mateusz Karczewski 

Zofia & Ryszard Lidzbarski 

Lucyna Błonska & Olivia Miasik 

Barbara & Mark Mcnair 

Mr and Mrs. M. Ossowski 

Zbyszek & Iwona Przydzielski 

Basia Scienska 

Roman & Diana Rogalski 

Albert & Ginger Rogalski 

Mark Rogalski 

Adam & Theresa Strutynski 

Barbara & Marian Strutynski 

Constantin & Danusia Zadrojny  
Krzysztof and Ewa Poraj-Kuczewski 

Andrzej and Ewa Pawluskiewicz 

Lidia and Victor Pasielko 

Beta Rodzinska 

Irena Rudchenko 

Mira and Ziomek Pawluskiewicz 

Maria and Piotr Horoszowski 

Elizabeth and Frank Wilson 

Wanda, Jasiu and Michasia Pawluskiewicz  

Stanislawa and Leszek Jeziorski  
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Thank you to all of the "Kartka Swiąteczna " donors, the funds will be sent to an orphanage in Poland. 

 MERRY CHRISTMAS FROM ALL OF US TO ALL OF YOU! 

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 

 

 
 

W sobotę, 28stycznia 2012 r. o godz. 15.00 odbędzie 

się w Domu Polskim doroczne zebranie w celu wy-

brania członków na następujące pozycje:  

 Prezes Zarządu Domu Polskiego 

 Pierwszy Wiceprezes  

 Wiceprezes d/s planowania finansowego 

 Skarbnik 

 Wiceprezes d/s kulturalnych 

 Wiceprezes d/s zabaw 

 Sekretarz korespondencyjny 

 Sekretarz protokółowy 

 Rada Opiekunów  

  

 

Wszyscy uprawnieni członkowie zainteresowni peł-

nieniem jednej z funkcji proszeni są o zgłoszenie 

swojej kanydatury na piśmie do niżej podpisanego do 

dnia 5 stycznia 2012 r.  

Członkowie pragnący mieć możliwość głosowania za 

pomocą upoważnień (proxy), których podpisy jak 

dotąd nie figurują na liście głosujących, będą mogli 

podpisać listę w piątek 6 lub 13 stycznia między 

godziną 20.00 i 22.00 w Domu Polskim.  

Przewodniczący Komisji Wyborczej,  

Mateusz Karczewski 

matt@meritconsultants.com 

**WYBORY** 

!! Membership Renewal Reminder !! 
Dear Members, 
 
We will soon be celebrating a new year, 2012. Please be thinking about 
renewing your membership in our Polish Home Association. You will 
have opportunities on Friday night dinners, upcoming events and at the 
annual election meeting. We are looking forward to seeing all of our 
members at events in the upcoming year. 
Basia McNair 
Correspondence Secretary  

CONGRATULATION PNA LODGE 156 
 

… for sponsoring a beautiful Polish Christmas 

Tree with Polish gifts under the tree, at the 25th 

Festival of Trees in the elegant Tacoma  

Convention Center. 

 

The tree was bought by Columbia Bank and 

funds went to Mary Bridge Childrens' Hospital 

in Tacoma. 



 

 

 

 

 
Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień… czyli życie kabaretowe w Domu Polskim w Seattle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życie codzienne nie zawsze daje nam powody do śmiechu, ale dzięki takim formom artystycznym jak kabaret 
ulega transformacji. Kabaret powstał aby dostarczyć nam rozrywki i choćby na chwilę spowodować, że nasze 
życie staje się beztroskie. Tego można było zawsze oczekiwać od naszego kabaretu „To i Owo” pod 
kierownictwem Barbary Strutyńskiej, który w tym roku obchodzi 30 lecie swojego istnienia pod obecną nazwą, 
bo jeśli dodać wcześniejsze poczynania to pewnie będzie tego ze dwa lata więcej. Jest to imponujace jeśli 
weźmie się pod uwage, że najstarszy polski kabaret „Zielony Balonik” powstał niewiele ponad 100 lat temu w 
Krakowie. 
 
Z okazji 30 lecia Kabaret „To i Owo” przygotował specjalny program, z którym wystąpił w Domu Polskim w 
sobotę 19 listopada. Mieliśmy okazję ogladać występy stałych członków kabaretu, jak również tych którzy 
wystąpili gościnnie. Niestety nie wszyscy mogli być obecni, wielu wyjechało do innych miast, a niektórzy 
odeszli od nas na zawsze.  
W programie nie zabrakło piosenek, monologów czy zabawnych scenek. Wszystkie interpretacje wypadły 
doskonale, a nasi wykonawcy wykazali się ogromnym talentem. Wielką wagę przywiązano do strojów i oprawy 
muzycznej. Dynamika przedstawienia była bardzo dobra. Dowodem tego może być fakt, że przedstawienie 
trwało prawie trzy godziny i nie widać było aby widownia była znudzona, wręcz przeciwnie występom 
wtórowały salwy śmiechu i gromkie brawa. Nagłośnienie dodało nieprzewidzianych efektów, ale przez to było 
tylko weselej.  
 
Publiczność też nie zawiodła. Sprzedano ponad dwieście dwadzieścia biletów, a łącznie z zaproszonymi 
gośćmi na sali było około dwieście piećdziesiąt osób. Rekord trudny do pobicia, nawet przez profesjonalnych 
aktorów i satyryków przyjeżdżających do nas z Polski. Dla tych, którzy nie przyszli pozostaje tylko jedno do 
powiedzenia - Żałujcie! 
 Nie jest jednak tak źle bo będzie można zobaczyć  kabaret „To i Owo” w czasie karnawału. Planowane są 
występy w Tacoma, Vancouver BC i Portland. 
 
Wszystkim członkom i organizatorom kabaretu składam najserdeczniejsze życzenia z okazji tej okrągłej 
rocznicy. Życzę im również wytrwałości i chęci do dalszej  pracy, i z niecierpliwością czekam na kolejne 
występy. Jeszcze raz - Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam Kabaret „To i Owo”. 
 
Beata Oprządek 
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 ** Kabaret “To i Owo” ** 
Drodzy Państwo! 
 
W imieniu naszego kabaretu, chciałabym jeszcze raz podziękować za liczne uczestnictwo na naszym wystęoie z 
okazji 30-to lecia istnienia. 
 
Ciepła atmosfera, którą stworzyliście, pozwoliła nam pokonać tremę i zabłysnąć na scenie i to nie tylko strojem. 
 
Dziękuję również naszym dawnym członkom, tym którzy włączyli się do programu i tym którzy stawili się na 
imprezę, powiększając grono publiczności.  
 
Przepraszam za pominięcie osoby Henia Ludowicza i Janusza Żołtowskiego. Mam nadzieję że mi to wybaczą. 
 
Obecnie nasze plany to występy w sąsiedzkich ośrodkach Polonijnych, oczywiście ze skróconym programem. 
 
Barbara Strutynska   

 
 
Teatrzyk „Biedronka” wystąpił jako część uroczystości obchodów św. Mikołaja 4-go grudnia w Domu Polskim . 

Były to „Jasełka” dla naszych młodszych widzów.  
 

Jeszcze przed wakacjami zaczniemy pracę nad bajką „Kopciuszek”. 

 
„Młodzi Polanie” przygotują dwa nowe tańce. Grupa zgłosiła się do 

wzięcia udziału w Northest Folk Festival w Seattle Center w maju 

2012. Inne zaproszenia dla zespołu to dwa występy w Domach 

Opieki niedługo po świętach.    

Wydarzenia Kulturalne: 

 
Miesiące październik i listopad w Domu Polskim 

obfitowały w różne imprezy kulturalne. Cztery z nich 

z udziałem artystów z Polski. Dwie lokalne, a więc 

Kabaret „To i Owo” obchodził 30-tą rocznicę 

istnienia a młodzież harcerska obchodziła 25-cio 

lecie istnienia Szczepu „Kaszuby” w Seattle. 

W grudniu odbyło się spotkanie dzieci ze św. 

Mikołajem i Szopka wystawiona przez Teatrzyk 

Młodzieżowy „Biedronka”. 

Następnie jak zawsze Zabawa Sylwestrowa, a 

potem 8-go stycznia (niedziela) opłatek i kolędy o 

14:30. 

28-go stycznia sprawa ważna dla naszej polskiej 

społeczności, wybory nowego Zarządu i Rady 

Opiekunów Domu Polskiego 

22-go lutego (środa) będziemy gościć zespół z 

Polski, „Czerwone Gitary”  

  

Stanisława Jeziorski 

                 

                   

   

Dla Polonii, o Polonii! 

    Słuchaj Polskiego Radia Wisła 

w Internecie! 

        

Kontakt: Lena Wrożynska 
HelenaKrausz@msn.com 

Barbara Strutynska   
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Szanowni Państwo, 

 

Rok 2011 był moim trzecim w organizowaniu zabaw tanecznych w Domu Polskim. Ogȯlnie zabawy były udane 

i dochodowe, choć nie zawsze wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wyboru proponowanej przeze mnie 

muzyki. W lutym br. mieliśmy  bal kostiumowy, parę tygodni temu Andrzejki a wkrȯtce będzie Sylwester. W 

tym roku po raz 1-szy wprowadziliśmy  opiekę nad dziećmi (pomysł Marysi Grabowskiej) dla rodzicȯw nie 

mających babci czy dziadka a pragnących się zabawić i spotkać ze znajomymi, a  pierwszym podopiecznym 

naszego mini przedszkola  był Andrzejek Cieślak. Ponieważ ten pomysł zdał egzamin-będziemy go 

kontynuować w przyszłości, by rodzice mogli beztrosko i spokojnie spędzić czas na zabawie. 

 

 W imieniu własnym oraz Zarządu serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom zabaw. Składam też 

podziękowanie osobom pomagającym mi przy dekorowaniu sali a szczególnie moim /artystycznym 

inspiratorkom lub dobrym "duszkom"/ Ani Bagińskiej i Lucynie Błońskiej. 

 

 Jednoczeṡnie zapraszam  wszystkich chętnych do uczestnictwa w  nadchodzącym Balu Noworocznym, na 

ktȯrym powita nas czerwony dywan, natrętni paparazzi (fotografowie), może nawet beda “Oskary”? A wszystko 

to w  nastroju  wielkiego Hollywood. 

 

W nadchodzącym 2012 Roku życzę Państwu: zdrowia, wszelkiej pomyṡlnoṡci , spełnienia marzeń, pogody 

ducha i optymizmu,  wielu prawdziwych przyjaciȯł oraz miłoṡci najbliższych. 

 

Wszystkiego dobrego! 

Maria Świtalska  

Wiceprezes d/s zabaw 

Sunday, January 8, 2010 at 14:30: Opłatek at the Polish Home 

The Polish Cultural Center will be hosting the annual Opłatek. Please come with your friends and 

family to partake in this beautiful tradition and sing kolędy (carols) with our ―Vivat Musica!‖ choir.  

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 

Dec 23 & 25, Jan 1: Polish Cultural Center closed for Christmas and New Year  

The Polish Cultural Center in Seattle is closed for Christmas on December 23 & 25, and for the New Year holiday 
on January 1, 2012. The Polish Home will be back to business as usual from January 6, 2012.  

Dec 23 & 25, Jan 1: Polish Cultural Center closed for Christmas and New Year  

Polish organizations of the Pacific Northwest joined forces to contribute to nation-wide letter campaign about a new 
law related to the visa waiver program based on the overstay rate. Pursuing the proposed law is a new approach to 
the problem and we encourage everybody to send a letter or email to Senators Patty Murray and Maria Cantwell as 
well as to your congressman or congresswoman in support of the new legislation. Please read more about it here - 
includes letter templates you can use. Thank you for supporting this important campaign to drop Visas for Poland.  
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http://www.polishnewsseattle.org/info/VisaWaiver/Visa%20Waiver%20Campaign%202011.pdf


New Years Eve Party  
 

December 31, 2011  

Dinner and Dance  

Upper Hall  
Sit down dinner at 8pm  

 

  

Tickets: $65.00 / person (member)  
$90.00 / person (non-member)  
 

  

Live music by Polonus 
mixed with music from Cds  
from 9 pm to 2 am  
 

  

Babysitting available from  
7 to midnight $10 /child  

 

  

Reservations:  

Lucyna Blońska  
206 764 7057  

 

  

No tickets will be  
sold at the door.  
 

  

Make checks payable to PHA  
Deadline December 25th  

Red  

Carpet  

Extravaganza  
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POLISH AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE Pacific Northwest (PACCPNW) wspólnie z organizacjami 

polonijnymi w Seattle prowadzą starania o zniesienie wiz dla Polakow. 

 

I Ty możesz siȩ do tego przyczynić.  Wyślij listy do Amerykańskiego Kongresu! 

 

Czy chcemy aby wizy dla Polaków podróżujących do USA zostały zniesione?  Możemy się do tego przyczynić, 

popierając inicjatywy zgłoszone przez ustawodawców na Kapitolu.  Aby to zrobić, należy skontaktować się z 

kongresmanem i senatorem w swoim okręgu wyborczym.   

 

Nowy projekt przewiduje, że decydującym kryterium włączenia do Programu Ruchu Bezwizowego będzie nie odsetek 

odmów wydanych w konsulatach w Polsce, ale odsetek tych którzy nie opuścili USA po wygaśnięciu ich wizy.  Ustawa 

"S.497/H.R.959” Secure Travel and Counterterrorism Partnership Program Act of 2011" jest już w kongresie.  

 

Kolejne kroki należą do nas.  Aby zwiększyć szanse na jej przyjęcie należy skontaktować się ze swoim 

kongresmanem i senatorem.   Dodatkowe informacje oraz wzory listów można znaleźć na stronie http://

www.paccpnw.org/visa-waiver-for-poland/   

 

Przedstawiciele PACCPNW spotkali siȩ osobiście z kongresmanami Stanu Waszyngton:  David Reichert i Adam Smith 

oraz z asystentem kongresmana Jim’a McDermott.    Delegacja organizacji polonijnych spotkała siȩ również z biurem 

Senatorów:  Patti Murray i Maria Cantwell.  Trwają dalsze wysiłki ustalania spotkań z pozostałymi reprezentatami 

kongresu aby osobiście poprosić ich o poparcie swoim głosem nowej ustawy.    

 

Podobne starania prowadzone są również poprzez organizacje 

polonijne w całych Stanach  Zjednoczonych aby przekonać 

większość głosów obu Izb Kongresu  o zatwierdzeniu nowego 

projektu wizowego.   Każdy list, telefon lub e-mail jest 

ważny.   Dziękujemy za  poparcie tego akcji i zapraszamy do 

włączenia się do naszej organizacji Polsko-Amerykańskiej Izby 

Handlowej na Pólnocno-Zachodnim wybrzeżu.   Kontakt 

emailowy: info@paccpnw.org 

 

Teresa Indelak-Davis  

t.davis@paccpnw.org 

This school year we have 24 students.  Half of the students are children and the rest are “adults”.  We have 
seven instructors so each class is small and each student gets a great deal of attention. 

On Monday, December 12th we will have our annual Christmas Potluck.  By the time this is printed that will 
have passed.  However, on Sunday, January 29th, 2012 we will have our annual Carnival.  This is both a fun time 
for the children (from 1:00 p.m. to 4:00 p.m.) and a fund raiser. 

We are still looking for a principal to take over the leadership duties.  Any volunteers out there? 

We hope everybody had a great holiday season and we’re looking forward to another successful school year. 

Sincerely, 

Paul Griffin, Treasurer 
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Czuwaj! 
 
Wakacje się skończyły i nasz szczep ostro zabrał się do pracy. Spotykamy się na zbiόrkach i 
nasze nowe drużynowe powoli zaczynają pracę ze swoją drużyną i zastępami.    
W październiku nasz wspaniały chόr Vivat Musica zoragnizował część artystyczną biesiady 
harcerskiej, z ktόrej cały dochόd był przeznaczony na nasz szczep. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim członkom chόru Vivat Musica za poświęcenie i ciężką pracę w przygotowaniu tak 
wspaniałej imprezy. Jesteśmy bardzo wzruszeni tym, że nasz chόr Vivat Musica podarował nam 

swoj cenny czas i talent.  
 
 Gorące podziękowania również składamy wszystkim rodzicom,  ktόrzy włożyli bardzo dużo pracy w 
przygotowanie poczęstunkόw, dekoracji sali oraz przy sprzątaniu po biesiadzie. Dziękujemy także wszystkim 
gościom, ktόrzy wsparli nas w tym dniu, bez nich nie byłoby tak dobrej zabawy.  
 
W listopadzie nasza młodzież brała udział w akademi z okazji Dnia Niepodległości. W tym roku program 
przygotowała druhna Iwona Bernacki. Młodzież spędziła sporo czasu na przygotowania i na prόby, dokładając 
wszelkich starań, żebyśmy dobrze wypadli. Jesteśmy z was dumni.  
 
Jak już wspominaliśmy ostatnio, nasze 25-lecie zostało przełożone na  4 lutego 2012 w Domu Polskim. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na temat obchodόw podamy w 
pόźniejszym terminie. 
 
Za tydzień wyjeżdżamy na nasz coroczny zimowy biwak na Camano Island. Oczywiście nie możemy się 
doczekać, aby znowu wspόlnie spędzić kilka przedświątecznych dni.  
 
Życzymy wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. 
 
Monika Haręźlak 

Reminder! 
 

We have already mentioned before, that our 25th anniversary in the Polish Home was moved to February 

4th 2012. We would like to invite everybody interested in our gala. We will provide more information at a 

later time. 
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PRICELESS PHOTOGRAPH  –  A  GIFT  FROM  

P.N.A. LODGE  156 

 

PHA is very much indebted to the Polish National Alli-

ance Lodge 156 Mr. James Hicker, president, and its 

members for the priceless gift of an historic panoramic 

1918 photograph of Gen. Haller’s Army in Niagara-on- 

the -Lake, Canada which was a part of the Polish Hall 

collection in Tacoma. This generous gift in a new 

frame, thanks to the Ladies’ Aux., hangs in the lower 

hall close to the smaller one we received from Mrs. Fi-

gielski and her husband’s discharge papers. 

The Gen. Haller’s Army, sometimes called “Błękitna 

Armia”, or the “Blue Army” because they wore horizon 

blue French uniforms. It is estimated that around 

25,000 Polish volunteers from North America, primar-

ily from the United States, wore French uniforms with 

Polish insignia and were trained in Niagara-on-the-

Lake, in Canada. This “Blue Army” was the Polish con-

tribution to the forces on the western front in WWI. 

They initially trained and fought under the French, but 

they fought in the name of Poland for the ultimate goal 

of Polish independence. By the end of WWI this force 

was officially recognized as the independent Polish 

Army under Gen Haller. At the end of the war, the 

troops were transported to Poland to fight and defend 

the newly won independence from the 1920 Russian 

Bolshevik onslaught that attempted to spread commu-

nism to the rest of Europe. 

The recruits from all over the United States including 

Seattle, were mainly recent immigrants. These young 

men, some who lied about their age, came to the assis-

tance of their homeland, eager to contribute by serving 

in Gen. Haller’s Army. Some made the ultimate sacri-

fice, some remained in Poland, but the majority re-

turned to the United States to continue following their 

“American dream”. Unfortunately, their stories faded 

away and now are almost forgotten. 

 

 

 

 

HISTORIA PHA - ‗‖Christmas around the World‖ w Muzeum Historii i Przemyslu‖ (MOHAI) 

Przez przeszlo 30 lat PHA brało udział w bardzo popularnym programie o tradycjach świątecznych z całego 

świata, a Polski program przygotowywal, nikt inny tylko p. Jan Cieslar z pomocą wielu członkow Domu 

Polskiego. Choinek dekorowanych przez różne narodowości było chyba około 40, a nasza choinka była 

ozdobiona ślicznymi rękodziełami naszych członków. W góralskim stroju p. Cieslar z rodziną, przygotowywał stół 

wigiljny z sianem pod obrusem, dzielił się opłatkiem etc. Dzieci wyglądały przez okno czekając na pierwszą 

gwiazdkę. Przychodzili też kolędnicy z tradycyjną gwiazdą śpiewając kolędy i pastoralki. Program ten zaczęty 

był w latach pięćdzesiątych i trwał do początku lat osiemdziesiątych.                                            ~Marta Gołubiec 

 

BEZCENNA FOTOGRAFIA  - DAR  P.N.A. 

GRUPY 156 

 

Tow. Domu Polskiego serdecznie dziękuje za 

wspaniały dar Związkowi Narodowemu  Polskiemu 

Grupie 156, Prezesowi Jim Hicker i członkom za 

bezcenną fotografię Armii Gen. Hallera z 1918r. z 

Niagara-on-the-Lake, w Kanadzie który był w kolekcji 

Domu Polskiego w Tacoma. Ten historyczny bezcenny 

obraz jest w nowej ramie, dzięki Kole Pań i wisi na 

dolnej sali Domu Polskiego obok mniejszego zdjęcia 

Armii Hallera oraz oficjalnego zwolnienia ze służby od 

Rządu RP męża, p. Figielskiej. 

Armia Gen. Hallera, Legionisty z pod zaboru 

austriackiego, popularnie zwaną”Błękitną Armią” bo 

miała mundury francuskie, ćwiczyła w Kanadzie a 

składała się z ochotników z Ameryki Północnej, 

głównie ze  Stanów Zjednoczonych od Pittsburga, 

przez Chicago do Seattle. Walczyli dzielnie we Francji, 

a następnie w Polsce w 1920r. przeciwko Rosji 

Bolszewickiej. 

Około 25,000 ochotników, wielu najnowszych 

emigrantów którzy nie mieli obywatelstwa U.S. 

koniecznie chcieli walczyć o wolną i niepodległą 

Polskę. Niektórzy zginęli, inni zostali w Polsce 

niepodłeglej, a większość powróciła do Stanów 

Zjednoczonych. 

~Marta Gołubiec 
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KOŁO PAŃ   –  TOW. DOMU 

POLSKIEGO   
 

$20,000.00 co jest bardzo poważną sumą, czyli dochód 

z jesiennego bazaru, został oddany Domowi Polskiemu 

na spłacenie długu!  Nasze małe grono,  od chyba 

czterdziestu ośmiu lat urządza tradycyjne jesienne i 

wiosenne bazary,   które nie tylko przynoszą poważny 

dochód dla Domu Polskiego, ale równiez na 

usprawnienie kuchni /zaplecza gospodarczego jak i 

różne charytatywne dotacje, i zaznajamiają 

publiczność amerykańską  z nasza kulturą, historią i 

tradycjami. 

 

Nasze rozchody - cele charytatywne i kulturalne stanowią 

poważne pozycje w budżecie  

 50% dochodu jest zawsze przeznaczane na utrzymanie 

Domu Polskiego                                                                                     

 wspieranie przez 19 lat  Seattle Polish Film Festiwal 

urządzane przez Seattle Gdynia Sister City 

 nagroda dla najlepszego studenta języka Polskiego na 

Uniwersytecie Washington 

 donacje dla ZHP Szczepu „Kaszuby”, „Młodzi 

Polanie” i Szkoły Polskiej.                                                                                         

 Dom Dziecka w różnych miastach w Polsce                                                                                                              

 New Beginnings – pomoc dla kobiet w potrzebie w 

Seattle                                                                                             

 Salvation Army  

 

Nasze dochody - Obiady wydawane w czasie bazaru i te 

na wynos dają nam największy dochód, a nasze stoiska, 

czyli piekarnia, kawiarnia, delikatesy, stoisko z książkami, 

„antykwariat ”, loteria, nasze(3cie wydanie)książki 

kucharskie, kryształy, poduszki  stanowią najpoważniejsze  

pozycje naszych dochodów.  Stoiska z różnymi 

wspaniałymi produktami są atrakcyjne i dochodowe dając  

nam 20% z utargów. 

 

Bratnie/siostrzane  organizacje- informują!                                                                                                                      

Na kiermaszach udostępniamy miejsca następującym 

organizacjom informując naszych gości o ich 

działalnościach: 1/ PHA 2/Fundacja PHA , 3/University of 

Washington Polish Studies Endowment Committee,  4/ 

Seattle Gdynia Sister City  5/ZHP Szczep „Kaszuby”,  6/

Szkola Polska, 7/NW Polish American Chamber of 

Commerce. 

 

Koło Pań zostało założone przez maleńkie grono kobiet 

które widząc potrzeby finansowe na utrzymanie Domu 

Polskiego jak i koniecznosść informowanie naszego 

społeczństwa o Polsce, naszej przeszłości i kulturze, te 

odważne panie zaczęły organizować wpierw jesienne 

bazary które okazały się wielkimi sukcesami , i po kilku 

latach doszły jeszcze wiosenne bazary na prośby naszych 

klientów. Z czasem młodsza emigracja objęła energicznie 

prace organizacyjne i wniosła nowe pomysły i energię. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZMY NA ZEBRANIA W 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  O GODŻ 8ej!!! 

 

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

LADIES AUX- PHA-  $20,000 income from our Fall Ba-

zaar was given to the PHA to pay off the loan! Our two 

annual bazaars have become a tradition in the Pacific 

Northwest! Our income comes from the dinners and orders 

to go, the café, bakery, deli, books, “antiques”, raffle, crys-

tals, cook books and pillows. We donate normally 50% to 

the PHA, support the Seattle Polish Film Festival, award 

for the UW Best Student of Polish Language, Polish 

School, Scouts and “Mlodzi Polanie”, as well as New Be-

ginnings for battered women, Salvation Army and orphan-

ages in Poland.                                         ~ Marta Golubiec  

Polish Christmas Traditions 

 
Poles are famous for their hospitality, 

especially during Christmas. In Poland, 
an additional seat is kept for somebody 

unknown at the supper table. No one 
should be left alone at Christmas, so 

strangers are welcomed to the Christmas 

supper. This is to remind us that Mary and Joseph were 
also looking for shelter. In Poland, several homeless peo-

ple were interviewed after Christmas. Some of them were 
invited to strangers' houses for Christmas; others that 

were not asked inside the homes but were given lots of 
food. 

After sunset, the youngest child is sent to watch for the 
first star. This is why the wigilia dinner is also known as 

the Star Supper. Only then are the candles on the table lit 
and the dinner begun. But not a morsel is eaten before 

the "breaking of the oplatki."  

Koledy -– carols -– are sung and presents are opened by 

all. Then the family prepares for Midnight Mass known as 
Pasterka or Shepherds Mass because they were the first 

to greet the Baby Jesus.  

11 

http://easteuropeanfood.about.com/b/2010/12/19/polish-christmas-carols-are-koledy.htm


12 

     

University of Washington Polish Studies Endowment Committee 
   

 

Fall 2011 
 

A night at the Opera, October 28, 2011.  The Pol-

ish mezzo-soprano Małgorzata Walewska graced the 
stage at the Seattle Opera in the title role in Bizet‘s 
Carmen. The following day a sparkling reception with 
Ms. Walewska was graciously hosted by Koryn Rol-
stad. It was Ms. Walewska‘s fourth Seattle visit.  All 
proceeds from the event benefited the UW Polish 
Studies Endowment. 
 
From November 16 through December 9, 2011, the 
UW PSEC hosted an exhibit Two Nobel Prizes-The 
Power of One Woman: Marie Skłodowska-Curie, 
honoring the 100th anniversary of Polish scientist 
Maria Skłodowska-Curie‘s Nobel Prize in chemistry. 
The exhibit was presented by Musée Curie in Paris 
and co-sponsored by Consulate General of the Re-
public of Poland in LA, French Consulate in LA and 
the UW PSEC.   
 

! ! Mark your calendar ! ! 
 

You are invited to a lecture ―Milosz and the American 
Poets He Loved. . . and Hated‖ by Robert Faggen, 
the Barton Evans and H. Andrea Neves Professor of 
Literature at Claremont McKenna College, on 
January 11, 2012 at 7:30PM in the Walker-Ames 
Room, Kane Hall on the UW Campus. 
 

Looking for a present?  Make a holiday gift to 
the UW Polish Studies Endowment Fund! 

 
It is our goal to reach $200,000 in the Endowment 
Fund by the end of 2011/12 academic year.  Help us 
to reach it by donating generously.  Polish has been 
taught at the UW for almost 60 years.  Your tax-
deductible gift will ensure that the future generations 
of students will thank YOU for giving them an opportu-
nity to study Polish and learn about the Polish culture. 
Thank you!   
To give, go to https://www.washington.edu/giving/
make-a-gift , Keyword: Polish 
 
 
 
~ Marija Horoszowski  

Again our gratitude for your continuous support of the Polish Studies Endowment Committee’s endeavors and for your presence at events and 
lectures. We value your volunteering and we appreciate your financial support!  Thank you! 

UW PSEC http://www.polishstudiesuw.org/home  

UW Courses 
 
Winter 2012 starting January 3 thru March 16:  
 

http://depts.washington.edu/slavweb/academics/
courses/winter-2012/ 

 
POLSH 405, SLN 17777, Second-Year Polish, M W 
F 12:30 – 2:20, Instructor: Dziwirek 
 
POLSH 420, SLN 17778, The Phantom Of Intelli-
gentsia: Russia And Poland, T TH 2:30-4:20, 
Instructor: Kożuchowski 
 
SLAV 423, SLN 18358, East European Film, M W 
2:30-4:20, Instructor: Crnković 
 

                       

 

 

 

Our organization is one of two Seattle Sister City Associations 

that organizes a film festival, this years it will be our 19th- the 

other is Seattle Perugia Sister City, which organized this year 

the 3rd  Italian Film Festival. Both organizations now work 

with Seattle International Film Festival and have moved from 

the Seattle Center, McCaw Hall to a new location. 

  

Our 19th Seattle Polish Film Festival this year was held at a 

new venue, the Uptown Theater on Lower Queen Anne! The 

warm reception for our donors and friends was held this time at 

10 Mercer Steet, very close to the movie theater, which was a 

very convenient location for all of us. 

 

Our guests from Poland were as follows:Producer Kazimierz 

Beer and Director Antoni Krauze, whose film career dates back 

to 1976, attended the screening of Mr. Krauze’s excellent 

movie “Black Thursday” which won the Viewers’ Award. The 

other guests were Ewa Kasprzyk a very well known actress and 

was present at the screening of “Snow Queen” in which she 

had a leading role, and Jakub Michalski affiliated with Maciej 

Michalski, director of “Snow Queen”. 

 

Our hospitality and our beautiful city with its scenic location 

always tempts our guest to come and attend our film festivals, 

after all well know that Chicago and Los Angeles colossal and 

Seattle is so much smaller but maybe more charming! 

~ Marta Gołubiec 

https://www.washington.edu/giving/make-a-gift
https://www.washington.edu/giving/make-a-gift
http://www.polishstudiesuw.org/home
http://depts.washington.edu/slavweb/academics/courses/winter-2012/
http://depts.washington.edu/slavweb/academics/courses/winter-2012/
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Representing Sellers & Buyers  
in Greater Seattle & Eastside 

 
 
 
 
 
 
 

Danuta Moc 
Real Estate Broker Services 

 

425-283-7557 
danuta@danutamoc.com 

 
BH&G Real Estate Executive 
*Bank Owned Properties* 

Working Hard for You! 
Because You are Important! 
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Serdecznie zapraszam do  

mojego gabinetu 

 

Michał  Friedrich, D.D.S. 

 
General Dentistry 

Queen Anne Hill 

14 Boston Street 

Seattle, WA 98109 

 

206-284-2136 

 



President * Prezes 
John Golubiec   206-935-6786 

 
Senior Vice-President * Senior Vice-Prezes 

Adam Strutyński     206-923-3237 
 

Treasurer * Skarbnik 
John Rogers 

 
VP-Social Events * Vice Prezes -Zabawy 

Maryla Switalska 
   

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

 
VP-Planning * Vice Prezes-Planowania 

Paul Griffin 
 

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

 
Recording Secretary * Sekretarz Protokółowy 

Carol Forte  
 

Board of Trustees * Rada Opiekunów 
 Paweł Krupa (Chairman/Przewodniczący)  

L. Błońska, R. Gołubiec, R. Kott, K. Poraj-Kuczewski,  
Z. Przydzielski, R. Rogalski,  M. Strutyński, M. Osowski, T. 

Indelak-Davis, H. Karczewska, Z. Pawluśkiewicz, A. 

Pawluśkiewicz, R. Lidzbarski, W. Czyż  

 
Associated organizations / Org. Stowarzyszone 

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

  
Library * Biblioteka 

Iwona Biernacki   425-836-3276 
  

Polish School * Szkoła Polska 
Paul Griffin 

 
Scouts * Harcerstwo 

Anna Borodenko 
 

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

 
Youth Theatre Group * Grupa Młodzi Polanie 

Barbara Strutynski 425-746-3037 
 

Cabaret * Kabaret To i Owo 
Barbara Strutynski 425-746-3037 

 
Polish Soccer Klub * Polski Klub Piłkarski 

Michal Pietrzyk 206-228-8227 
 

Poetry Corner * Salon Poezji 
Lena Wrozynska 206-526-8226 

 
Polish National Alliance/Zwiazek NarodowyPolski 

            James Hicker  253-839-4529 
 

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 regular 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 - Olivia Miasik ; 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: omiasik@gmail.com 
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, September or December. 

Editor - Olivia Miasik ; Advertisement - Krystyna Untersteiner 
 

 
 

Mondays: Polish School  6:00—8:30 pm. 
Tuesdays: Vivat Musica 7:00-9:00 pm 
Thursdays: Dance Classes for adults, 7:00—9:00 pm. 
Fridays: PHA open 7:00—11:00 p.m..—dinners, bar 
Sundays: B.P. Kitchen open  1:00—4:00 pm. 
Meetings: 
First Friday of the month: Ladies Auxiliary 
First Friday of the month: Board of Trustees 
Second Tuesday of the month: Polish Home  
 Foundation 
Second Friday of the month: Seattle-Gdynia Sister  
 City Association 
Third Friday of the month: PHA officers and Board  
Forth Friday of the month: Polish National Alliance 
Library: Fridays during PHA operating hours. 
Children‘s Group Young Polanie: practice Friday 7:15—9:30pm. Info: : 
Barbara Strutynski, 425-746-3037   
Scouts:  Selected Saturdays / Sundays;  
  Info: A. Bieniek 425-290-3628 
St. Margaret‘s Church:  Ph: 206-282-1804 
St. Peter and Paul‘s Church:  Ph: 253-272-5232 
Polish Home Association: ww.polishhome.org 
Polish Home Foundation: polishhomefoundation.org 

PHA Calendar 



Zostań Członkiem Domu Polskiego 
Join the Polish Home Association (PHA) 

 ** REKLAMY **  
 

** ADVERTISEMENTS ** 

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

Krystyna Untersteiner *  206-526-2981 

 One Time 
* member 

Four Times 
 * member 

Business Card 
Size 

$15.00 * 
$22.50 

$45.00 * 
$67.50 

Quarter Page $25.00 * 
$37.50 

$80.00 * 
$120.00 

Half Page $50.00 * 
$75.00 

$150.00 * 
$225.00 

Full Page $100.00 * 
$150.00 

$300.00 * 
$450.00 

PHA Website $6.50 per month 
for members 

$10.00 per 
month for non-

members 

 

Publikacja Domu Polskiego 

Polish Home Association Publication 

Artykuły i zdjęcia do druku prosimy kierować do: 

Please send articles and photos to: 

omiasik@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name _____________________________________________________________ 
 
Address ___________________________________________________________ 
 
City_______________________________State_________Zip________________ 
 
E-Mail_________________________________________________________ 
 
Phone ____________________________ 
 
ANNUAL MEMBERSHIP CATEGORIES (Choose one) 

□ Single (Indiwidualne)        $40 

□ Family (Rodzinne)         $60 

□ Single-Retired (Indywidualne-Emeryt)       $20 

□ Family-Retired (Rodzinne-Emeryt)       $30 

□ Lifetime (Dożywotnie)                        $600 
□ Student up to 25 years of age with current Student ID  (Studenci)       $20 

 
I will uphold and support the purpose and principals of the Polish Home Association. 
 
Applicant‘s signature ________________________________________________ 

 
I am interested in volunteer opportunities, □ please contact me  

I am/we are  □ Polish born  □ of Polish descent  
We/I am interested in: □ Polish culture  □ Polish language 
 

Membership Information 

 Members should have an interest in Polish culture and in supporting the activi-

ties of the PHA, but they need not to be of Polish ancestry. 

 Student members are younger than 25 years of age or enrolled as students in 

an accredited institution of higher education 

 Household membership includes full membership for two adults in a house-

hold (living at a single address) and all children under the age of 21 who live at 
home. 

The goals of the Polish Home Association are to support, promote, preserve, and 
celebrate Polish culture.  We welcome you and invite you to participate in activities.   


