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Drodzy Państwo,
Lato powoli dobiega końca i mamy nadzieję, że mieli Państwo szansę trochę wypocząć i nabrać energii. Jak zwykle Dom
Polski otworzy swoje podwoje w czasie weekendu Labor Day po krótkiej przerwie wakacyjnej. Jesień jest bardzo
pracowitym sezonem. Zaplanowaliśmy dużo różnorodnych imprez i mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w nich
uczestniczyć. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich do udziału w tak wielu wydarzeniach, jak to tylko możliwe. Tradycyjnie,
jednym z głównych wydarzeń tej jesieni będzie doroczny Festiwal Filmow Polskich. W tym roku w ramach festiwalu
planujemy kilka pokazów w Domu Polskim. Zapraszamy wszystkich Państwa do jak najliczniejszego udziału w tych
pokazach. Organizatorzy nie chcą zobaczyć pustych miejsc i artyści są zadowoleni, że ich twórczość przyciąga widzów.
Niektóre informacje na temat naszych imprez są opublikowane w tym wydaniu kwartalnika "Nasz Dom", a więcej
informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Domu Polskiego oraz w biuletynach „Polskie Aktualności Seattle”.
Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować wszystkim członkom DP, którzy wzięli udział w głosowaniu nad zmianami
statutu DP. Propozycje zmian zostały zaaprobowane przez olbrzymią większość członków, którzy wzięli udział
w glosowaniu. Nowy statut jest opublikowany na witrynie internetowej DP. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma dostępu
do Internetu, a chciałby otrzymać kopię nowego statutu, to prosimy o kontakt i wyślemy Państwu kopię drogą pocztową.
Jak zwykle podczas letniej przerwy byliśmy zajęci pracując nad nowymi projektami i konserwacją DP. Utrzymanie DP
w dobrej kondycji zajmuje dużo pracy i wysiłku. Na przykład w czasie tegorocznego lata odnowiliśmy podłogę w sali
balowej. Mamy w planie więcej prac konserwatorskich, aby przygotować Dom Polski do obchodów 100-lecia
w następnym roku. Pracujemy również nad usprawnieniem naszych systemów komputerowych. Może niektórzy z Państwa
zauważyli, że polaczenie Wi-Fi w DP jest dużo lepsze po tym, jak zainstalowaliśmy nowy system Wi-Fi. Pracujemy
również nad nową witryną internetową DP i mamy nadzieję, że zostanie ona udostępniona w ciągu kilku miesięcy.
Jak Państwo pamiętają, dwa razy w ciągu roku organizujemy wiosenne i jesienne porządki w DP. Zapraszamy wszystkich
członków i przyjaciół DP do pomocy w pracach porządkowych wokół DP. Jest to doskonała okazja, aby poznać innych
członków, popracować i zjeść doskonały lunch po pracy. Informacje na temat jesiennych porządków opublikujemy
na stronie internetowej DP… i zapraszamy do pomocy.
Jeżeli Państwo odwiedzają naszą restaurację i bar, to będą mieli okazję poznać naszego nowego barmana. Zbyszek
Przydzielski po wielu latach pracy za barem zdecydował się przejść na emeryturę i byliśmy zmuszeni zatrudnić nową
osobę. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Zbyszkowi za te wszystkie lata pracy za barem DP. Będzie nam
Zbyszka brakowało.
Będziemy również kontynuować nasze wysiłki w celu przygotowania do obchodów 100-lecia DP. Stowarzyszenie DP
zostało oficjalnie zarejestrowane jako organizacja w dniu 7 listopada 1918 roku, a więc niedługo będziemy obchodzić
swoje 100-lecie. Data ta zbiega się z 100. rocznicą niepodległości Polski i chcielibyśmy połączyć obchody tych dwóch
rocznic. Chcielibyśmy, aby większość imprez organizowanych przez Polonię w roku jubileuszowym była związana
tematycznie z 100. rocznicą odrodzenia Polski i powstania PHA w Seattle.
Komitet organizacyjny obchodów pracuje pełną parą i jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany pomocą przy
którymkolwiek z projektów związanych z obchodami, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
centennial@polishhome.org . Z góry dziękujemy wszystkim ochotnikom.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o przygotowaniach do obchodów i mamy nadzieję, że możemy liczyć
na Państwa udział w przygotowaniach i organizacji tych wydarzeń.
Witamy Państwa z powrotem w DP po letniej przerwie i zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w naszej działalności.
Pawel Krupa
Prezes Domu Polskiego
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Dear Members and Friends of the PHA,
Summer is slowly winding down and we hope that all of you had some fun and good rest during vacation. After a brief
summer break, the Polish Home (PH) re-opened its doors during the Labor Day weekend and welcomes back our members
and friends.
As in previous years, we are anticipating a great variety of events during the fall months, one of them being the annual
Seattle Polish Film Festival, during which we will host some screenings at the Polish Home. We are hoping to see a great
interest and full participation in all the activities. As the schedule of events is not complete at the time of printing “Nasz
Dom”, please check the PHA website or the Polish News Seattle bulletins for updates.
I would like to thank all the PHA members who participated in the voting to revise the PHA By-Laws. The proposal received
an overwhelming support and a sufficient participation from the voters to meet the quorum required to approve changes.
The updated By- laws are posted on the PHA website, but if you would like to receive a paper copy, please make a request
and we will send it.
As usual, during summer break, we were working on maintenance projects and improvement at the Polish Home. It takes
a lot of work and effort to keep the building in a good shape. For example, this summer we refinished the floor in our
ballroom. We are planning to do more maintenance work to get ready for the upcoming 100th anniversary celebrations next
year. We are working on improving our IT infrastructure. Perhaps some of you noticed that the Wi-Fi service at the PH
is much better now since we completed installation of new Wi-Fi routers and access points. We are also working on a new
PHA website which hopefully we will be able to launch in the next few months.
Twice a year, usually in spring and fall, we have work parties at the PH. We ask members and friends to volunteer for half
a day to help with some clean up, landscaping and maintenance around the building. This saves us money and it is a good
opportunity to meet your fellow members, do some work, and enjoy a great lunch after work. Soon, we will announce the fall
working party on the PHA website and we hope to see many of you joining us.
This fall, guests visiting our bar and restaurant will be greeted by a new barman. After many years of tending the bar,
Zbyszek Przydzielski decided to retire. I would like to take this opportunity to thank Zbyszek for many years of hard work
and excellent service. Thank you!
We continue preparations for the upcoming 100th anniversary of the PHA next year. The PHA was officially registered
as an organization on November 7, 1918, thus next year we will be celebrating its centennial. As this date coincides
with the 100th anniversary of Poland’s independence, we will combine the celebrations and we would like to see many
events organized by the Polish community during the jubilee year to be related to the important dates related to the history
of our country and our community. We will keep you updated on the preparations for the anniversary celebrations and we
hope that we can count on your participation in supporting and organizing these events. If you are interested in helping
with any of the projects, please contact us at centennial@polishhome.org . Thank you!
Join us for a 100th Anniversary commemorative picture of the PHA Members at the Polish Home on October 8, 2017
at 2:30PM.
PHA Officers and Board of Trustees welcome you back at the Polish Home after summer vacation and look forward
to seeing you at our events.
Pawel Krupa,
President of the Polish Home Association in Seattle

WAŻNE // IMPORTANT:
Tired of getting too much mail in your mailbox?
PLEASE EMAIL MARIAN STRUTYNSKI TO SIGN UP FOR THE ELECTRONIC VERSION
OF THE NASZ DOM NEWSLETTER: Mstrutynski@msn.com
PROSIMY WYSŁAĆ EMAILA DO MARIANA STRUTYNSKIEGO, ABY DOSTAWAĆ GAZETKĘ ELEKTRONICZNIE ZAMIAST PRZEZ POCZTĘ: Mstrutynski@msn.com
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Letter to Members
Dear Friends,
The beginning of the summer has been busy with preparations to the fifth Polish Seattle Festival at Seattle Center. I wish to
thank all the organizations, volunteers, and our Polish community for all their help and hard work. Special thanks go to
Festival Director Alisa Lahti and her team. I would also like to thank the Foundation’s Board for their contributions
and support.
This year we had many new performances, stands, and workshops, and the final results were highly appreciated
by the community. At the October meeting, the Board will overview the Festival and will discuss how to improve it next year.
On July 1 at the Polish Home, a celebration took place called Remembering Polish Fallen Heroes which honored Polish Army
soldiers who died in Iraq and Afghanistan. Guests included Michael Reagan, the artist who drew portraits of the fallen heroes,
Lt. Col. K. Sobczyk, Assistant Military Attaché from the Polish Embassy, and Władek Metelski from LOT Airlines.
The organizer of the project was Bob Michalak, a US Army veteran who presented the portraits to the families of the fallen
soldiers at a ceremony in Warsaw in 2015.
On May 25, 2017, Cpt. Witold "Alex" Herbst passed away. He was a fighter pilot in the Polish RAF squadrons 308 and 303
and a WWII hero. In honor of Cpt. Herbst, Michael Reagan drew a portrait which was presented to his widow, Doreen, at the
Festival. Cpt. Herbst was a valued member of our community and active until his passing. He will be deeply missed.
We would also like to extend thanks for the generosity of the donors who participated in our spring fundraising campaign
which enriched our Festival, General, and 100th PHA anniversary funds.
Regards,
John Golubiec, President
Szanowni Państwo
Początek lata był bardzo pracowity w związku z przygotowaniami do Festiwalu Polskiego, który odbył się w lipcu w Seattle
Center. Serdecznie dziękuję naszej Polonii, organizacjom i ochotnikom. Szczególne podziękowania kieruję do Alisy Lahti
i jej grupie, która pracowała oddanie przez cały rok nad całokształtem naszej imprezy. Serdecznie dziękuję również
Zarządowi za ich wspaniałą pomoc.
W tym roku mieliśmy wiele występów grupowych oraz indywidualnych, różnorodne stoiska oraz warsztaty. Festiwal Polski
spotkał się z uznaniem naszej społeczności.
Zarząd Fundacji spotka się w październiku, by porozmawiać o tegorocznym Festiwalu i zacząć planować następny.
1 lipca w Domu Polskim odbyła się uroczystość Remembering Polish Fallen Heroes, podczas której uczczono polskich
żołnierzy poległych w Afganistanie i Iraku. Wśród gości byli: artysta Michael Reagan – autor portretów poległych bohater,
Bob Michalak, podpułkownikowi Karol Sobczyk – zastępca Attaché Obrony i Wojskowego, Władysław Metelski z Polskich
Lini Lotniczym LOT. Organizatorem projektu był Bob Michalak, weteran armii amerykańskiej. On wręczył portrety
rodzinom poległych żołnierzy podczas uroczystości w Warszawie w 2015 roku.
25 maja 2017 roku zmarł nasz bohater kapitan Witold Aleksander Herbst - pilot Dywizjonów 303 i 308 podczas II wojny
światowej. Ku uczczeniu pamięci kapitana Herbsta, Michael Reagan narysował jego portret, który został wręczony wdowie
po zmarłym bohaterze podczas Festiwalu Polskiego. Witold Herbst był bardzo szanowanym członkiem naszej społeczności
i będzie go nam brakowało.
Pragniemy także podziękować za hojność naszym sponsorom, którzy wsparli nasz Festiwal. Ich finansowe wsparcie pomoże
także w organizacji obchodów 100-lecia Domu Polskiego w 2018r.
Pozdrawiam,
Janusz Golubiec, Prezes

Cichociemni
Od czasu, kiedy Polska mogła zamawiać samoloty Boeinga, LOT nazwał samoloty 767 stolicami Polski czyli: Gniezno,
Krakow, Warszawa, następnie były nazwy innych miast. LOT -Polskie Linie Lotnicze - odebrał 9 czerwca b.r. następny
samolot - Boeing 787 Dreamliner, który nosi nazwę CICHOCIEMNI (oznaka powyżej) Cichociemni to komandosi trenowani
w Szkocji podczas II wojny światowej. Byli oni zrzucani na spadochronach do okupowanej Polski, podejmowali samobójcze
misje łącznie z organizowaniem Powstania Warszawskiego w 1944r. Polecam sprawdzić w Internecie informacje na temat
Cichociemnych – naszych komandosach, których zwano „Polish James Bonds”.
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Alex Herbst – Pożegnanie bohatera. 1919- 2017.
Żegnamy Bohatera, Wielkiego Polaka i niezwykłego człowieka. Witold Aleksander
"Alex" Herbst – odszedł w spokoju, otoczony rodziną, pogodzony z otaczającą go
rzeczywistością. Przeżył 98 pięknych, acz niezwykle trudnych lat. Odszedł człowiek
legenda- ostatni z żyjących pilotów legendarnych Diwizjonów303 i 308. Jego życie,
doświadczenie i wiedza to prawdziwa lekcja historii i patriotyzmu.
Alex Herbst dorastał w czasach niezwykłych i trudnych, gdy młodość wypełniła walka
za ojczyznę i przetrwanie wojennego piekła. Jako młody chłopak, podążając
za marzeniami i przewyższając umiejętnościami swoich rówieśników, dostał się
do legendarnej Szkoły Orląt w Dęblinie, gdzie zdobywał wiedzę i umiejętności,
które jak sie później okaże, nie raz uratują mu życie.
Historia trzykrotnie zestrzelonego i uznanego za nieżyjącego Alexa Herbsta
zainspirowała lokalną Polonię, doprowadzając w efekcie do powstania dokumentu
„Spitfire Liberator”. Autorzy fimu, reżyser Sławomir Ciok i producent filmu Krzysztof
Poraj–Kuczewski, zafascynowani polskim pilotem utrwalili w „Spitfire Liberator” jego
burzliwe życie. Osobowość Alexa i jego sposób narracji uczyniły ten film niezwykłym,
a opowieść prawdziwą, bo to nie tylko relacja świadka wielkich wydarzeń, ale i jego
uczestnika. Alex Herbst miał niebywałą zdolność dzielenia się swoimi trudnymi
doświadczeniami w sposób przystępny, inteligentnie opowiadał o historii, o swych
pasjach i marzeniach, także tych straconych. Jego błyskotliwy humor i elokwencja stanowią niesamowite atuty filmu.
Taki właśnie był Alex Herbst – potrafił odnajdywać szczęście i radość i dzielić się tym, co przeżył, ucząc prawdy i wartości
o tamtych czasach. Rzucony przez karty historii poza granice Polski, do końca pozostał pilotem oddanym swojej podniebnej
misji.
Po wojnie pozostał w Anglii, gdzie poznał swoją żonę Doreen i gdzie studiował w London School of Economics.
Zapomniany przez komunistyczne władze, odrzucony przez brytyjskie społeczeństwo, wyemigrował za ocean. Zamieszkał
w okolicach Nowego Jorku, a na emeryturę przeniósł się do Edmonds, na przedmieściach Seattle. Tu właśnie stał się
częścią lokalnej społeczności, a także filarem i żywą legendą historii polskiego lotnictwa.
Alex Herbst pozostanie w pamięci wielu z nas jako człowiek niezwykle inteligentny, z niebywałym poczuciem humoru
i umiejętnością dzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami w wyjątkowo zajmujący sposób.
Zapisem jego własnych wspomnień są książki „ Pod angielskim niebem” z 1997 roku oraz „Podniebna kawaleria” z roku
2013.
Żegnaj Pilocie - dziękujemy, że byłeś, że pokazałeś nam, jak wiernie trwać przy swoich wartościach, i jak pięknie żyć...

ARCHIWUM SOLIDARNOŚCI NA UNIVERSITY OF WASHINGTON
Na naszym Uniwersytecie Washington dzięki współpracy z prof. Michaelem Bigginsem powstało archiwum
SOLIDARNOŚCI, które zawiera gazetki, ulotki, fotografie, plakaty, książki itp. Uważałam, że UW jest najlpeszym
miejscem na stworzenie archiwum „S”, biorąc pod uwagę wspaniałą kolekcję książek (ponad 35 000) na temat Polski.
W Seattle od samego początku strajków wspieraliśmy odważnych rodaków, którzy poraz wtóry starali się tworzyć
niepodległą Polskę. Później były protesty w czasie stanu wojennego, zbieranie funduszy dla rodzin internowanych
i więzionych. Kupowaliśmy „znaczki podziemnej poczty” jako następny dowód wsparcia „S”. Filateliści Wojtek Koczarski
i Romek Gołubiec kupowali znaczki „poczty podziemnej”, które rozprowadzał prof. Zbigniew Pietrzyk. On również
otrzymywał z Uniwersytetu Warszawskiego ostatnie wiadomości, tzw. donosy, przez Internet dostępny wówczas tylko
naukowcom na uniwersytetach.
Każdy z nas ma jakieś pamiątki, które są częścią naszych przeżyć - ale kwestią jest, co się z nimi stanie, gdy nas zabraknie?
Może pudła zdjęć, paszportów, ulotek itp. warto przejrzeć i oddać do archiwum. Stanford Universoty ma podobne
archiwum, więc musimy się postarać i wzbogacić już istniejące nasze archiwum Solidarności. Prosimy o wsparcie
i przekazywanie artykułów, paszportów, plakietek itp.
Kontakt: Marta Golubiec 206 -935-7636 lub Urszula Kubik 360-715-9331
UW LIBRARY - SOLIDARNOŚĆ – SOLIDARITY ARCHIVES
The best place to find historical items about Solidarity movement is the UW Library. There are countless copies
of underground newspapers, photos, flyers, documents, and books. There are also underground stamps which Prof.
Zbigniew Pietrzyk “sold” to raise funds for the families of the imprisoned leaders during the martial law. If you have some
items to donate to the collection, please feel free to contact the above volunteers.
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100-LECIE DOMU POLSKIEGO W 2018
Zwracamy się z prośbą o pomoc w przygotowaniach do obchodów niezwykle ważnej rocznicy dla naszej społeczności –
100-lecia istnienia Domu Polskiego w Seattle. Data ta zbiega się z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zapraszamy wszystkich, którzy mają informacje, zdjęcia, pamiątki związane z historią Domu Polskiego
oraz Polaków z Seattle i okolic. Szczególnie chcemy zachęcić starszych członków naszej Polonii oraz dzieci
i wnuki założycieli Domu Polskiego, aby podzielili się swoimi historiami.
Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany pomocą w którymkolwiek z projektów związanych z obchodami, prosimy o kontakt
na info-centennial@polishhomeseattle.com z prośbą o skierowanie do wybranej osoby. Dziękujemy.
Będziemy informować Państwa o postępach w przygotowaniach do obchodów. Dziękujemy za wsparcie.
Paweł Krupa
Prezes Domu Polskiego

100th ANNIVERSARY OF THE POLISH
HOME ASSOCIATION in 2018
We are asking our community for help with preparations
to an important anniversary for our community: the 100th
Anniversary of the Polish Home Association in Seattle which
considers with the 100th Anniversary of Poland’s independence.
We invite everybody who has information, pictures and memorabilia
related to the history of the PHA and Poles in the Seattle area
to contact us. Especially, we would like to encourage seniors
of the Polish community and children or grandchildren of the PHA’s
founders to share their stories.
If you would like to contribute materials or are interested in helping
with any of the projects related to the celebration, please contact us
at info-centennial@polishhomeseattle.com, with a request to be
referred to the desired person.
We will keep you updated on the preparations to the celebrations.
Thank you for your support!
Pawel Krupa
President of the Polish Home Association in Seattle

Osoby odpowiedzialne za poszczególne projekty /
People responsible for specific projects:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Book - History of the PHA / Książka o
historii PHA : Krystyna Untersteiner
Oral History project/Historia Mόwiona:
Ryszard Kott
Exhibition on the history of PHA / Wystawa
historii PHA: Krzysztof Poraj- Kuczewski
Exhibition on the history of PHA at
MOHAI / Wystawa historii PHA w MOHAI:
Wanda Pawluskiewicz
Anniversary Gala and Banquet/ Gala
Rocznicowa i bankiet: Barbara Strutynski
Posters and souvenirs / Plakaty i upominki:
Ewa Roszkowski
News and public relations / Wiadomości PR:
Teresa Davis or Lidka Jasklowska
Finances / Finanse: Lidka Jasklowska or
Roman Rogalski
Fundraising: Pawel Krupa

The 100th Anniversary History Video Project
This is one of the projects for the 100th Anniversary of the PHA and following is its brief overview. There are two parts
of the project: oral history interviews and the historical video.
Oral history interviews
This part of the project runs since late spring. We started with interviewing the elders of our community - people
who remember the Polish Home from the 1940s, 1950s or 1960s. We will continue with people from different immigration
waves, especially from the Solidarity wave, as well as modern techies; we will also talk to activists from different Polish
organizations, from PHA & Polish Women’s Club and SGSCA to Polish Scouts and Young Polanie members and everybody
else in between, too!
The interviews are audio recordings; being cheaper than videos, they can cover much more than videos ever could due to
financial limitations of high quality film production. The main product of this effort will be a body of oral history recordings
that will stay as a permanent historical record of our community.
these recordings to enrich multi-media stories on different topics related to the history of the Polish Home and our community
that we plan to create before the big anniversary gala in November 2018 and post on the archive site.
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Historical video
This part of the project will start soon. The main goal is to produce a 20-min. in-depth documentary movie about PHA
history and achievements of the Polish community centered around Polish Home in Seattle. We want the movie to be
screened in 2018 by a local TV station, such as KCTS or KOMO, as well as at TV Polonia and movie festivals, so the quality
bar is high. The movie will cover over 100 years of history of our community, from the end of 19 century, including creation
of the PHA and the Polish Home in 1918 and different Polish immigration waves over decades till modern times. This is also
a story of transformation from an immigrant and fraternal society into a vibrant modern community actively promoting
Polish culture and heritage through initiatives and events such as Polish Festival, Polish Film Festival, Polish Schools
and more.We also plan to produce a 5-min. summary video that could be used for TV current news as well as several short
snippets 1 min. to 5 min. long focusing on different topics covering our history and achievements. All these snippets will be
available at the PHA archives site and can be also used for interactive exhibitions, such as a planned exhibit at MOHAI
We need volunteers!
You can help with the following: conducting interviews, transcribing audio and video recording in English or in Polish as
appropriate, translating transcript to English if needed, preparing summaries from sessions, helping to arrange and conduct
audio and video sessions with interviewees, transporting elderly interviewees as well as preparing materials and equipment
for the sessions and editing.
To volunteer or for more info please contact Ryszard Kott at rysiekkott@msn.com
We need donations!
Producing a high-quality video is expensive. Please support this project financially.

PHA MEMBERS’ PHOTOGRAPH FOR THE ANNIVERSARY
BOOK
The Anniversary Organizing Committee invites all Members of the Polish Home
Association to
participate in a group photograph which will be featured
in the commemorative book being prepared for the centennial. Those interested to join are
invited to meet at

the Polish Home on Sunday, October 8 2017 at 2:30PM
We hope to see a big crowd representing our Polish community!

FOTOGRAFIA GRUPOWA NA STULECIE TOWARZYSTWA DOMU POLSKIEGO
Komitet Organizacyjny Jubileuszu 100-lecia zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa Domu Polskiego do grupowej
fotografii, która będzie zamieszczona w książce pamiątkowej przygotowywanej z okazji stulecia. Chętni proszeni są
o stawienie się w

Domu Polskim
w niedzielę 8 października 2017 r. o godzinie 14:30.
Mamy nadzieję, że nasza Polonia będzie licznie reprezentowana!
Dear Reader,
Do you receive the weekly email with the Polish News bulletin?
We have a new distribution list now. To receive the bulletin with weekly updates on anything
Polish in Seattle, please subscribe on the website or let me know that you want to receive it.
To sign up, go to this page http://polishnewsseattle.org/subscription.htm on the Polish News website or send me an email
at this address Editor@PolishNewsSeattle.org.
Best regards,
Ryszard Kott, Editor
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Imprezy kulturalne Domu Polskiego
30 kwietnia: Jajko Wielkanocne
Na tym spotkaniu nigdy nie brakuje uczestnikȯw. Przychodzą członkowie i sympatycy Domu Polskiego
od najstarszych do najmłodszych. Wielu z nich ze względu na wiek i odległość nieczęsto bywa w Domu
Polskim. Może trzeba pomyśleċ o zorganizowaniu dla nich jakiegoś środka transportu?
W tym roku Asia Jeziorska i Panie wolontariuszki zorganizowaly bardzo smaczny poczęstunek, a Dom
Polski nie poskąpił napojów.
Proboszcz naszej parafii - ks. Andrzej, odmȯwił wspȯlną modlitwę przed posiłkiem.
Dla dzieci zorganizowane były także konkursy z nagrodami. Dobrze że rodzice przyprowadzają dzieci.
Starsi ludzie lubią rozmawiaċ z nimi. Bardzo dziękujemy naszej pani Konsul Honorowej - Teresie
Davis, że zawsze znajduje czas, by uczestniczyċ w tych spotkaniach.
6 maja: Występ zespołu „Młodzi Polanie” w Renton
Kościȯł św. Antoniego w Renton urządza doroczny festiwal reklamujący swoją wieloetniczną parafię (stroje, tańce,
piosenki i kuchię). Od czasu do czasu nas zespȯł Młodzi Polanie występuje z polskimi tańcami i piosenkami ludowymi.
Jesteśmy zawsze mile widziani i oklaskiwani. W tym roku w występie pomogło nam parę dawnych członkow zespołu,
bo nie wszystkie dzieci obecnego zespołu mogły wystąpiċ.
Bardzo dziękuję Marysi, Basi, Małgosi, Ani i Asi za wypełnienie luki w składzie zespołu. Chodź to już przeszło tyle lat,
wiem że zawsze mogę liczyċ na was dziewczyny!
7 maja: Uroczystośċ obchodu 226. rocznicy 3 Maja i Żołnierzy
Wyklętych (Niezłomnych).
W tegorocznych obchodach naszych
wielkich rocznic narodowych udział
wzięło parę lokalnych grup
artystycznych: grupa recytatorska
dorosłych, chȯr „Vivat Musica”,
pianistka p. Marzena Szlaga, grupy
młodzieżowe, Szkoła Polska, Harcerze i Młodzi Polanie. Gościnnie
wystąpił p. Jan Szubzda z Bellingham, ktȯry uświetnił program Dnia
Żołnierzy Wyklętych śpiewając przy akompaniamencie gitary piosenki
wojskowe z okresu II wojny światowej.
Muszę dodaċ, że cała sala śpiewała nasze piękne piosenki wojskowe.
Szkoda, iż publicznośċ nie za bardzo dopisała pomimo ogłoszenia
uroczystości z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Bardzo dużym
wsparciem dla wykonawcȯw był komentarz Państwa Ziȯłkowskich
z Virginii, ktȯrzy byli w tym dniu w kościele i zostali zaproszeni
na akademię.
Załączam wyjatki listu p. Ziȯlkowskiego do gazetki Ryszarda Kotta.

„Poziom zorganizowanej Akademii przeszedł
moje najśmielsze oczekiwania. Poziom
organizacyjny był wspaniały. Wykonawcy
stanęli na wysokości zadania. Częśċ
artystyczna, czyli recytowanie wierszy,
nawiązanie do historii Polski, pieśni
patryjotyczne wykonane przez dorosłych oraz
dzieci, nawiązywały do najwspanialszych
tradycji naszego narodu, były domeną całego
programu. Aż trudno uwierzyċ że
podtrzymowanie i popularyzowanie naszych
narodowych najwznioślejszych momentȯw
historii może byċ tak namacalne i żywe, poza
granicami naszej Ojczyzny. Muzyka Chopina w
najbardziej polskim wykonaniui interpretacji
dopełniła całości.
Gratuluję sukcesu w przygotowaniu tak
wspaniałej Akademii”.
Krzysztof Ziȯlkowski

20 maja: Dzień Matki
Tegoroczny program z okazji Dnia Matki miał tytuł „Kocham Cię, Mamo”. Jak co roku, wykonawcami były dzieci
z zespołu Młodzi Polanie.
Na pięknie udekorowanej scenie wszystkie dzieci zarówno czteroletnie, jak i osiemnastoletnie mȯwiły o swej miłości
do Mamy. Najważniejsze, że mȯwiły tylko po polsku, nawet te, ktȯre nie mȯwią tym językiem w domu. Tu oczywiście
duże podziękowania należą się Mamom albo Babciom.
Na uroczystościach Dnia Matki młodzi aktorzy wiedzą, że dom to nie tylko Mama, ale i Babcia, ktȯra też jest czyjąś mamą.
Były też wiersze i podziękowania dla Taty i Dziadka. Oprȯcz wierszy były piosenki i muzyka fortepianowa. W tym roku
goście oglądali zdjęcia Mam z dzieciństwa. Miała byċ nagroda za odgadnięcie, czyja to jest Mama? Ale nikt nie zgadł.
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9 lipca: Polski Dzień (Polish Festival)
9 lipca (sobota) odbył się Polski Dzień (Polish Festival) w Seattle Center. Nasza grupa „Młodzi Polanie” wzięła udział w tej
imprezie. Tym razem mieliśmy trochę kłopotu, bo dużo członkȯw zespołu wyjechało w tym okresie na wakacje.
Cieszymy się, że dawne członkinie zespołu, teraz już dwudziestoletnie, pomogły nam i już po paru wspȯlnych prȯbach cały
zespȯł wystąpił z programem, ktȯry był zgłoszony na imprezę.
Serdeczne dzięki dla wszystkich wykonawcȯw. Zdaję sobie sprawę, że niektȯre pracujące dziewczęta musiały wziąć wolne
z pracy, by tańczyċ na występie.
20 sierpnia: Doroczny Piknik Polonijny
Tegoroczny Piknik Polonijny odbył się 20 sierpnia (niedziela) w Lincoln Park.
Przy pięknej pogodzie spotkaliśmy się, by jak zwykle braċ udział w programie
z okazji 97. rocznicy Święta Niepodległości jak rȯwnież Święta Żołnierza,
czyli „Cudu nad Wisłą”.
Przez jakieś dwadzieścia minut śpiewaliśmy rȯżne piosenki wojskowe
i wspominaliśmy naszych weteranȯw, z ktȯrych ostatni - kpt. Aleksander Herbst
- odszedł w tym roku z naszego grona.
Za życia zawsze lubił uczestniczyċ i śpiewaċ razem z nami.
W programie pikniku jak zwykle były gry i zabawy zarówno dla dzieci,
jak i dla dorosłych. Oczywiście z nagrodami.
Smaczne jedzenie sponsorowane przez Dom Polski i desery, ktȯre przynieśli goście smakowały wszystkim.
Tutaj bardzo dziękuję za pomoc p. Ani Horodetckiej za czuwanie nad jedzeniem i piciem, a panom Januszowi Gołubcowi
i Adamowi Strutyńskiemu za wspaniałe hamburgery i hotdogi.
Wszyscy uczestniczyliśmy w obchodzie (niespodzianka) urodzin
naszej p. Lucyny Błońskiej.
List do redakcji: Historia grupy
Szkoda, że frekwencja nie była jak dotychczas na naszych piknikach,
ale obwiniam za to pogodę, ktȯra naprawdę nie szczędziła upałów.
Młodzi Polanie
Dziękuję tym, którzy jednak zdecydowali się przyjśċ.
Młodzi Polanie to grupa dziecięco-młodzieżowa
„Młodzi Polanie”
założona w roku 1967 przez Barbarę Strutyńską.
Grupa ta istnieje do dzisiaj. Wiek dzieci od 4 do 12
Kończą się wakacje i wracamy do pracy.
lat.
„Młodzi Polanie” to grupa dziecięco-młodzieżowa od 5 do 14 lat. Czas uczestnictwa w grupie od szkoły podstawowej
Tu młodzież uczy się polskich tańcȯw i piosenek ludowych do ukończenia gimnazjum.
i reprezentuje naszą Polonię zarówno w Domu Polskim, jak i na Przyjmujemy też dzieci, ktȯre nie mȯwią po polsku,
zewnątrz. W przyszłym roku (2018) grupa będzie nam szczegȯlnie więc zajęcia są prowadzone w dwȯch językach.
potrzebna, ponieważ zbliża się 100-lecie naszego Domu Polskiego. Występy odbywają sie tylko w języku polskim
A właśnie dzieci, ktȯre tańczą, mȯwią, śpiewają po polsku, są z angielską narracją, co będzie dziaċ się na scenie.
naszym największym dorobkiem podtrzymującym polskośċ tutaj w Uczymy polskich tańców i piosenek ludowych.
Seattle. Mamy już pomoc ze strony woluntariuszy w prȯbach i Pomoc rodzicȯw i ich zaangażowanie w czasie prȯb
oczywiście rodzicȯw w sprawach organizacyjnych.
i występȯw powinny byċ na 100%. Obecnie
Pytania proszę kierować do kierownika zespołu: p. Barbary największą pomoc dostają od matek, ktȯre same
Strutynskiej 425-746-3037
kiedyś były w grupie, albo ich dzieci, jak Ania
Zapisy zaczniemy od drugiej połowy września.
Bagińska, Basia Niesułowska i wiele innych.
Od roku 2014 Młodzi Polanie dostali pomoc
od dawnych członkȯw grupy - np. Marysia Radka,
Ania Staszak pomagają przy prȯbach,
a Gosia i Basia Radka, Monica Posłuszny i Victoria
Bernacka tańczą za dzieci, ktȯre z jakichś powodȯw
nie mogą. Wielu dawnych członkȯw zespołu zostaje
przy Domu Polskim i pełni rȯżne funkcje
(Ala Woobrock Pawluskiewicz, Olivia Miasik, Alisa
Lahti, Adam Strutynski) albo udziela się
w harcerstwie (Wojtek Las, Ania Borodenko).

Radio Wisła

Dla Polonii, o Polonii!

www.radiowisla.com
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Amerykański sukces mińskich artystów
Mińscy artyści zrobili prawdziwą furorę w Lacey, mieście siostrzanym Mińska
Mazowieckiego w USA. Wystawa grafik Marka Chabrowskiego przyciągnęła tłumy
oglądających, a za wirtuozerską interpretację muzyki Chopina pianista Jacek
Nazarczuk otrzymał od amerykańskich słuchaczy owację na stojąco...
Mińscy przedstawiciele kultury przebywali w Lacey od 11 do 27 marca – Paulina Rogalska
była opiekunem wystawy prac Marka Chabrowskiego, przedstawiających drewnianą
architekturę sakralną na terenach Polski. Z kolei Jacek Nazarczuk, pianista i nauczyciel
w Miejskiej Szkole Artystycznej był sędzią w konkursie muzyki Fryderyka Chopina
i zagrał dwa koncerty. Ideą wyjazdu było przybliżenie Amerykanom kultury polskiej,
łącząc muzykę, sztuki plastyczne i architekturę.
– Obrazy Marka przyjęto doskonale. Widzowie podziwiali nie tylko doskonały warsztat artysty, ale też przedstawione
na grafikach obiekty. Ameryka to „młody kraj” i przeciętnemu jej mieszkańcowi nie mieści się w głowie, że drewniany
budynek może mieć 500 lat i wciąż spełniać swoją funkcję. Interesowała ich też przygotowana przeze mnie mapa, na której
zaznaczyłam lokalizację poszczególnych budowli. Byli zadziwieni, jak drastycznie zmieniały się granice naszego kraju i jak
różnorodna jest nasza architektura. Ogólnie wystawa stałą się pretekstem do wielu dyskusji na tematy artystyczne, kulturalna
czy społeczne. Myślę też, że kilka osób zachęciliśmy to odwiedzenia Polski – zapewniła Paulina Rogalska.
Równie entuzjastycznie został przyjęty Konkurs Chopinowski organizowany po raz pierwszy w Lacey przez The Lacey CityMińsk Mazowiecki Sister City Association we współpracy z South Puget Sound Community College. A także dwa koncerty
w wykonaniu Jacka Nazarczuka.
– Pierwszy występ w Panorama Lacey zagrałem wspólnie z Mary Jensen, świetną flecistką i kameralistką Tacoma
Philharmony oraz Olympia Philharmony. Od razu nawiązała się między nami nić artystycznego porozumienia i przyjaźni.
Poświęciliśmy dwie próby na przygotowanie repertuaru składającego się ze znanych dzieł fletowo-fortepianowych.
Zagraliśmy m.in. Sonatę barokową „La Lumagne” Blavet'a, Sonatę fletową Francisa Poulenc'a, utwory I. Clarke'a,
Romualda Twardowskiego, Boehm'a. Na zakończenie wykonaliśmy „Baby Elephant Walk” Henry'ego Manciniego, ku uciesze
publiczności, która już od pierwszych taktów rozpoznała melodię „Słonia” – wyjaśnił Jacek Nazarczuk.
Wiele wzruszeń dostarczył również koncert utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu polskiego pianisty. Zaprezentował on
te, które najpełniej oddają charakter polskiej kultury, ludowych tańców i melodii. Były to m.in. cztery Mazurki op 17, Polonez
As-dur op 53, Empromtu Fis-dur op 74 oraz późny Nokturn E-dur op 62.
– Mój występ został bardzo entuzjastycznie odebrany przez publiczność Lacey. Sukces tego wydarzenia oraz duża frekwencja
na koncercie świadczą o ogromnym zainteresowaniu w Ameryce Mińskiem Mazowieckim oraz kulturą polską. Po koncercie
gratulacje złożył mi były wieloletni burmistrz Lacey Virgil Clarkson wraz z żoną Barbarą. Miałem też okazję porozmawiać
z konsul honorową RP w Seattle panią Teresą Idelak-Davis oraz przedstawicielami Polonii, którzy wysłuchali moich
interpretacji Chopina. Wszyscy oni bardzo żywo i entuzjastycznie odebrali naszą wystawę i koncert – stwierdził Jacek
Nazarczuk.
Sukces polskich artystów potwierdzają również Amerykanie.
– Nathan Barnes, dyrektor galerii, w której odbywała się wystawa przyznał, że odwiedziła ją rekordowa liczba widzów. Żadna
inna ekspozycja organizowana przez ostatnie lata nie przyciągnęła takich tłumów, jak prace Marka Chabrowskiego. Także
konkurs Chopinowski okazał się niezwykle cennym przedsięwzięciem, a koncerty w wykonaniu Jacka Nazarczuka wielu
słuchaczom dostarczyły moc artystycznych wzruszeń – powiedział Paul Perz z The Lacey City-Mińsk Mazowiecki Sister City
Association.
Paul Perz i jego żona Kathie, a także Barbara Clarkson, Mary
Kirker oraz Jacek i Hanna Anuszewscy przez ponad rok
koordynowali w Lacey wszystkie działania związane z koncertem
Jacka Nazarczuka i wystawą grafik Marka Chabrowskiego. Jak
mówią członkowie mińskiej delegacji – należą im się wielkie
podziękowania za perfekcyjną organizację i ogromny końcowy
sukces obu przedsięwzięć.
Wyjazd mińskiej delegacji do USA zorganizowany został
przez Miasto Mińsk Mazowiecki przy współudziale Miejskiej
Szkoły Artystycznej i Muzeum Ziemi Mińskiej. Ze strony
amerykańskiej organizacją wszystkich przedsięwzięć zajęli się
członkowie The Lacey City-Mińsk Mazowiecki Sister City
Association oraz przedstawiciele South Puget Sound Community
College.
By Dariusz Mola
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Janina M. Grabowska-Benett 2.24.1922 - 4.21.2017
Janina was born in Kobryn, Poland, to Colonel Zygmunt Grabowski and Anna
Edemska. She passed away in Seattle, WA at age 95. Janina was preceded in death by
her husband Lt. Commander Michael Bialowski-Benett and other Stanislaw
Grabowski. She is survived by her son and daughter.
Janina was a very active member of the Polish community and the Polish Home. She was one of the founding members
of Koło Pań (now Polish Women’s Club), she helped to organize the first Christmas bazaars at the Polish Home, and for
years she made Christmas decorations for sale and baked goodies for different events. My father, Director of Marine
Terminals at the Port of Seattle, worked on the Port expansion projects and in the 1960s was involved in the first
containerization programs. He was one of the founders and a longtime active member of the Seattle-Gdynia Sister City
Association.

THE 100TH ANNIVERSARY OF THE POLISH HOME ASSOCIATION
ADVERTISMENT ORDER
One of the projects of the Anniversary Committee is an updated version of the centennial book highlighting the
history and achievements of the Polish Community in the Seattle area.
At this occasion, we want to give an opportunity to our community members, local businesses and organizations
to place mementos in our book to be shared with families and friends for years to come.
We are inviting you to consider the placement of a personal congratulatory or in memoriam note, a business or
organization advertisement, or a family and friends picture with a caption. To reserve your space in the book,
please contact Ewa Jόźwiak at advertising@polishhome.org
The deadline for submitting your orders is November 8, 2017.
The publication is scheduled to be ready for distribution and purchase during the 100th Anniversary celebration
and other events. We do appreciate your support and we look forward to hearing from you.
Sincerely,
The Anniversary Committee
Please send your advertising materials in PDF or/and JPEG
(high resolution) formats via email to:
Ewa Jόźwiak advertising@polishhome.org
Include your name, address, phone and email.
Please note that the book, including illustrations and ads,
will be printed in black & white.
Please make checks payable to: Polish Home Association;
mark your check: “Anniversary book ad” and send to:
PHA - Treasurer, 1714 18th Ave., Seattle, WA 98122
OR go to your PayPal account,
enter pawel@polishome.org and make the payment.
Thank you! Dziękujemy!
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AD SIZE

PRICE

□ Full Page

$ 250

Horizontal: H 7.5” x W 10”
□ ½ Page

$ 150

Vertical: H 7.5” x W 4.8”
Horizontal: H 3.5”x W 10”
□ Other

Donation

Koło Pań/Polish Women’s Club
Na początku chciałyśmy serdecznie podziękować naszym paniom oraz sympatykom
za niezwykle ofiarne i pracowite godziny poświęcane na przygotowywania
i organizację dochodowych imprez dla naszego Ośrodka.
Jak co roku odbył się wiosenny bazar odwiedzany tłumnie przez ludzi doceniających naszą dobrą kuchnię (główny dochód)
oraz ciekawe wyroby artystyczne zarówno lokalne, jak i importowane z Polski. Reprezentowane na bazarze organizacje
cieszą się zainteresowaniem i poparciem. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego i przyjemnie jest posłuchać, jak ludzie
dzielą się informacjami łączącymi ich z Polakami i z Polską.
Dochody z bazaru zostały podzielone między Dom Polski, organizacje pod nim skupione, (szkoła, harcerze, Młodzi Polanie,
chór Vivat Musica) a także Festiwal Filmów Polskich, UW Studies i Salvation Army.
Brałyśmy udział w Pierogi Fest, który, jak się już utarło, przyciągnął rzeszę ludzi czekających cierpliwie w długiej kolejce,
aby spróbować najrozmaitszych rodzajów polskiego przysmaku.
Tradycyjnie pomagałyśmy w przygotowaniu jedzenia i obsługiwaniu kuchni na Festiwalu Polskim w Seattle Center.
Nie wszyscy może wiedzą, że mamy teraz wspaniały walk-in fridge/freezer i tutaj wielkie podziękowania dla obecnego
Zarządu i pana prezesa, który ten projekt doprowadził do skutku. Oczywiście, wsparłyśmy ten projekt finansowo.
Teraz mamy w planie odnowić spiżarnię i łazienki....
Serdeczne podziękowania dla Alisy Lahti za opracowanie nowego logo dla Koła Pań!!!
Zapraszamy serdecznie do prac związanych z przygotowaniem świątecznego bazaru, który odbędzie się w pierwszy weekend
listopada. Już od 26 września zaczną się sesje robienia pierogów w każdy wtorek od godziny 19.
Do zobaczenia!
Barbara Augustyniak, prezes
Jolanta Karewicz, wice-prezes
Marta Golubiec – wice-prezes
Mira Pawluskiewicz, sekretarka
Henia Posluszny – skarbnik

basia0101@comcast.net
jolka 1103@live.com
mgolubiec@comcast.net
mirapaw16@gmail.com
heniaposluszny707@msn.com

First, I would like to express my gratitude to our Club’s members and supporters for investing a lot of time and effort
in the preparation of the events that help our Polish Cultural Center financially.
The Spring Bazaar was visited by friendly crowds who appreciated our good food (main revenue), products made by local
artists, imports from Poland, home-baked goods, books, and more. Booths representing different organizations were also
of great interest to visitors.
It is nice to see that bazaars bring the community together and it is always interesting to meet new people and hear their
stories.
The revenue from the Spring Bazaar was divided between the PHA and affiliated organizations (Polish School, Polish Scouts,
Group Young Polanie, Vivat Musica!), Seattle Polish Film Festival, UW PSEC and The Salvation Army.
In May, we helped with the Pierogi Fest which drew hundreds of people patiently waiting to sample all kinds and flavors
of the Polish delicacy.
Teresa
In July, we helped with food preparations and serving at the Polish
Malinowski 1942Festival Seattle at Seattle Center. Thank you to all! Thank you, thank
2017.
you!
Artist, graduate of the
Probably not everyone knows that a new walk-in fridge/freezer has been
University
of
Washington,
was very proud of her
installed next to the kitchen at the Polish Home. This installation will
help greatly with the preparation and storage of food for our ever- Polish heritage. Teresa was preceded in death by
expanding events. We would like to express our gratitude to the Board her husband Irwin Eisenberg, a violinist and
of Directors and the president who sponsored the project and saw it member of the Philadelphia String Quartet. She
through to completion. It would be appropriate to add that the Polish
designed an original badge for Solidarność which
Women’s Club supported the project financially. Our next plan is to
became a symbol of our community’s spontaneous
remodel the pantry and restrooms.
support of the freedom movement in Poland. She
was a member of the Polish Home Association and
Thank you, Alisa Lahti, for our new logo! It’s beautiful and we love it!
the University of Washington Polish Studies
We would like to invite everybody to help with the upcoming Fall Endowment Committee. She was loved by her
bazaar which will take place on the first weekend of November. The family and friends.
pierogi-making sessions will take place on Tuesdays at 7:00pm,
beginning September 26. See you there!
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University of Washington Polish Studies Endowment Committee
LOOKING BACK AT SPRING and SUMMER 2017
On May 18, Clare Cavanagh, a professor at Northwestern University and a famous translator of polish poetry,
presented a lecture entitled The Art of Losing: Polish Poetry and Translation. The award-winning translator and
scholar, Prof. Cavanagh talked about what modern American writers have found—and lost—in post-war Polish
poetry in translation. Her lecture was excellent and enthusiastically received.
Kevin Aslett, a second-year student of Polish and a third-year Political Science PhD student is the 2017 UW PSEC
Student Scholarship recipient. Kevin studies the political economy of the European Union and Central
and Eastern Europe, with a focus on Poland. Besides doing his research, Kevin looked forward to practicing his
Polish and to exploring the culture during his stay in Poland. Congratulations!
Alison Knight and Nathan Marks are this year's recipients of Best Student of Polish Awards given by Polish
Women's Club / Koło Pań.
Congratulations to Alison and Nathan and thank you to the Polish Women's Club for continuing this tradition
for the past 20 years.
In June, we learned with deep sadness that our longtime member and friend, Teresa Malinowski passed away.
Teresa joined the UW PSEC at its inception and she has been an enthusiastic supporter of our endeavors over
the years. Coming from a family that cherished its Polish heritage, she was passionate about her work to support
Polish Studies and she left a lasting impression on our organization and its legacy.
On July 8 at Seattle Center we volunteered at the sixth Polish Festival Seattle.
COMING IN FALL 2017: Fulbright Lecturer of Polish Studies 2017-18 and a New Course
During Fall and Spring Quarters, we will be hosting a Fulbright Lecturer, Dr. Justyna Budzik, who is presently
an assistant professor at the Department of Film and Media Studies at the University of Silesia, Katowice, Poland
(since 2013). Justyna's main fields of research are: film education, media archaeology and teaching Polish
as a foreign language.
This Fall, Dr. Budzik will be teaching: People Places and Events: Images of Poland in Contemporary Polish
Photography. Here is a great opportunity to explore the culture of modern Poland through breathtaking images.
UW AUTUMN QUARTER CLASSES WITH A POLISH TOUCH: September 27- December 8, 2017
POLSH 320 A People Places and Events, Justyna Budzik, MW 2:30 - 4:20pm
POLSH 401 A First-Year Polish, Katarzyna Dziwirek, MTWThF 1:30 - 2:20pm
SLAVIC 110 A The Slavic Languages, Bojan Belić, MW 1:30 - 3:20pm
SLAVIC 223 A East European Cinema, Gordana Crnković, TTh 12:30 - 2:20pm
SLAVIC 490 A Studies In Slavic Literatures, Gordana Crnković, TTh 3:30 - 5:20pm
UW Slavic Languages & Literatures https://slavic.washington.edu/courses/2017/autumn/all
UW Schedule, Fall 2017 http://www.washington.edu/students/timeschd/AUT2017/
It is never too late to MAKE A GIFT
Help us continue the 65-year-old tradition of teaching Polish language and offering courses on Polish literature,
history, and culture at the University of Washington.
Give to the UW https://www.washington.edu/giving/make-a-gift and search with keyword: Polish
JOIN US:
If you are interested in joining our organization, learning about our activities, or subscribing to our monthly
newsletter, please contact us at contactus@polishstudiesuw.org
Thank you for your continuous support of the Polish Studies Endowment Committee’s endeavors and for your presence at our events and
lectures. We value your volunteering and we appreciate your financial support! A donation to the UW PSEC is always welcome.
Thank you! Dziękujemy!
UW PSEC http://www.polishstudiesuw.org/home
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Serdecznie zapraszam
do
mojego gabinetu
Michał Friedrich,
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Polish Home Association Management
Zarząd Towarzystwa Domu Polskiego
President • Prezes
Paweł Krupa
Senior Vice-President • Senior wiceprezes
Zbigniew Pietrzyk
IT Vice-President • Wiceprezes IT
Jarosław Domański
Administrative Vice-President • Wiceprezes Administracyjny.
Sebastian Niziol
Treasurer • Skarbnik
Roman Rogalski
VP-Social Events • Wiceprezes -Zabawy
Vacant
VP-Restoration • Wiceprezes – Odbudowy
Bartek Pawluśkiewicz
VP-Cultural Events • Wiceprezes – Imprezy Kuturalne
Barbara Strutyński
VP-Finance • Wiceprezes -Finanse
Lidia Jaskłowska
Correspondence Secretary • Sekr. Korespondencyjny
Hanna Karczewski
Recording Secretary • Sekretarz Protokółowy

Bohdan Raciborski
Board of Trustees • Rada Opiekunów
J.Augustyniak • L.Błońska • W.CieślarPawluśkiewicz •J.Golubiec • L.Golubiec • G.Grabski
• K. Kanczugowska• R. Michalak • M.Olech • B.Oprządek
• A.Pawluśkiewicz • K. Poraj-Kuczewski
• H.Posluszny • M.Strutyński • D. Tokarska-Maciulewski
• A. Wobbrock
Associated organizations • Org. Stowarzyszone
Polish Women’s Club • Koło Pań
Barbara Augustyniak
Library • Biblioteka
Monika Johnson
Polish School • Szkoła Polska
Marysia Grabowska
Scouts • Harcerstwo
Anna Borodenko
Polish Choir Vivat Musica • Chór Polski
Barbara Niesułowska 253-210-0413
Young Polanie Children’s 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
Helena Wrozynski 206-526-8332
Wisla Radio • Radio Wisła
Helena Wrozynski 206-526-8332
Polish National Alliance • Zwiazek Narodowy Polski
James Hicker 253-839-4529
PCC Manager * Gospodarz Domu Polskiego
Grażyna Olejniczak 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 w naszym środowisku.
Redakcja prosi o ograniczenie długości artykułów do 350-400 słów pisanych w czcionce
Times New Roman nr 10. Materiały mogą być napisane w języku polskim, angielskim lub
obydwu wersjach. Jeśli artykuł jest w dwóch językach, całość nie powinna przekroczyć
powyższego limitu 400 słów.
Ze względu na ograniczoną objętość kwartalnika, Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania lub niepublikowania wszystkich nadesłanych materiałów.
Materiały do publikacji powinny być przesłane do Redakcji nie później niż 15 lutego, maja,
sierpnia lub listopada.
Redaktor - Anna Kamińska: anna.a.kaminska@gmail.com
Ogłoszenia - Krystyna Untersteiner: krystyna01@comcast.net
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 its members
about cultural events and activities in our community.
At the Editor’s request, all submitted articles should be limited to 350-400 words, using
Times New Roman size 10 font. Articles may be written in Polish, English, or both. If submitting an article in both languages, its length should not exceed the above limit of 400
words. All submissions are subject to editing. Due to limited space in the publication, we
reserve the right to shorten or not publish all the materials received.
The deadline for submitting materials is the 15th of February, May, August or November.
Please send materials to Anna Kamińska, Editor at: anna.a.kaminska@gmail.com
For advertising contact Krystyna Untersteiner at: krystyna01@comcast.net
Wynajem
Cena wynajęcia sal wynosi $1600 za salę górną i $1100 za dolną. Kuchnię, aparaturę nagłaśniającą lub fortepian na sali górnej można wynająć za dodatkową opłatą. Raz do roku,
obie sale Domu Polskiego są dostępne do wynajęcia dla członków Domu Polskiego po
cenie zniżkowej (50%).
Rezerwacje: Gospodarz Domu Polskiego, p. Grażyna Olejniczak, tel.206-384-8850.
Rentals
The rental price for the upper hall is $1600 and $1100 for the lower hall. Usage of the
kitchen, sound equipment, or baby grand piano will incur an additional cost. Once a year,
members of the PHA may rent either of the halls at a 50% discount.
Contact: Ms. Grażyna Olejniczak, Manager, at 206-384-8850.

PHA Calendar
Mondays: Polish School 6:00 - 8:30 pm
Wednesday: Vivat Musica 7:30 - 9:00 pm
Thursdays: Dance Classes for adults, 7:00 - 9:00 pm
Fridays: PHA open 5:30 - 11:00 pm - dinners, bar
Sundays: B.P. Kitchen open 1:00 - 4:00 pm
First Friday of the month: Ladies’ Auxiliary at 20:00
First Friday of the month: Board of Trustees
Second Tuesday of the month: Seattle Polish Foundation
Second Friday of the month: Seattle-Gdynia Sister City Association
Third Friday of the month: PHA officers and Board
Third Friday of the month: Klub Filmowy OKO at 7:30 pm
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
Scouts: Selected Saturdays / Sundays; Info: A. Bieniek 425-290-3628
St. Margaret’s Church in Seattle: 206-282-1804
St. Peter and Paul’s Church in Tacoma: 253-272-5232
Polish Home Association: www.polishhome.org
Polish Home Foundation: www.polishhomefoundation.org
Seattle Gdynia Sister City: www.seattlegdynia.org

REKLAMY
ADVERTISEMENTS

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

Name _____________________________________________________________
Address ___________________________________________________________
City_______________________________State_________Zip________________

W sprawach ogłoszeń prosimy o kontaktowanie się z:
To advertise in this newsletter please contact:
Krystyna Untersteiner: krystyna01@comcast.net

E-Mail_________________________________________________________

One Time

Four Times

Business Card
Size

$20.00*
$26.00

$60.00*
$78.00

Quarter Page

$30.00*
$40.00

$90.00*
$120.00

Half Page

$60.00 *
$80.00

$180.00*
$240.00

Full Page

$120.00 *
$160.00

$360.00 *
$480.00

Phone ____________________________
ANNUAL MEMBERSHIP CATEGORIES:

□ Single (Indiwidualne)
□ Family (Rodzinne)
□ Single-Retired (Indywidualne-Emeryt) or Students (Studenci)
□ Family-Retired (Rodzinne-Emeryt)
□ Lifetime (Dożywotnie)
□ Student up to 25 years of age with current Student ID (Studenci)

$40
$60
$20
$30
$600
$20

I will uphold and support the purpose and principals of the Polish Home Association.
Applicant’s signature ________________________________________________
I am interested in volunteer opportunities,
I am/we are

□ Polish born
□ Polish culture

We/I am interested in:

□ please contact me
□ of Polish descent
□ Polish language

Membership Information
 Members should have an interest in Polish culture and in supporting the activities of
the PHA, but they need not to be of Polish ancestry.




Student members: 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 household
(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 our activities.

PHA Website

$6.50 per month for $10.00 per month
PHA members
for non-members

* PHA Member price

Publikacja Domu Polskiego
Polish Home Association Publication
Artykuły i zdjęcia do druku prosimy kierować do:
Please send articles and photos to:
anna.a.kaminska@gmail.com

