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Dear Members and Friends of the PHA, 
 
It is hard to believe that winter is almost here and we are getting ready for the Holidays. Fall is al-
ways busy; days are getting shorter and time goes by quickly. I also think that one of the reasons 
for time flying by is the fact that we have been so busy at the Polish Home.  
 
The 25th edition of the Seattle Polish Film Festival just ended. We had an opportunity to see some 
of the best Polish movies of the season and meet some celebrities of Polish cinema. I would like to 
congratulate the Festival organizers for a well-planned and well-executed event. While the Festival 
was happening, many other volunteers were working hard on preparations for the annual Fall Ba-
zaar. Again, big kudos to all who put in many hours of hard work to make it happen.  
 
As usual, we are planning several events for the Winter season and we are hoping for your full 
participation in all these activities. As the schedule of events has not been completed at the time of 
printing, please check the PHA website or the Polish News Seattle bulletins for updates.   
 
As you know, we are continually working on improvements to our facilities.  This year, we decided 
to install solar panels which will help reduce our electric bills. We already selected a contractor for 
the project and are finalizing work on designs and permits. We hope that installation of the panels 
on the roof will begin in January.  To keep our property in good shape, it requires constant mainte-
nance.  Big thanks for all the volunteers who showed up for our fall clean up party!  
 
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 
the PHA centennial. As this date coincides with the 100th anniversary of Poland’s independence, 
we will combine the celebrations and we would like the events organized by the Polish community 
during the jubilee year to be related to these important dates in the history of our country and our 
community. We will keep you updated on the preparations for the anniversary celebrations and we 
hope we can count on your participation in supporting these events.  If you are interested in help-
ing with any of the projects, please contact us at centennial@polishhome.org.  
 
Our thanks go to all the PHA members who showed up on October 8, 2017 to pose for our centen-
nial commemorative picture. I would also like to thank our wonderful photographers Gail Wodzin 
and Mike Penney for their work in taking and processing the pictures.  
 
On Sunday, January 28, 2018, we will hold our annual election meeting of the PHA’s Officers and 
Trustees. We would like to see all our members to participate in this assembly. You will have time 
to ask questions, provide your input, and express your opinions on what is important for the PHA.  
And in addition, enjoy a delicious dinner. The details about the elections will be posted on the PHA 
website and in an election pamphlet. 
 
We would like to thank you for your continuing support of the PHA. On behalf of the PHA Officers 
and Board of Trustees I would like to wish you all a very merry Christmas, and all the best in the 
New Year 2018. 
 
Pawel Krupa, President of the Polish Home Association in Seattle 
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Drodzy Członkowie i Przyjaciele PHA, 
 
Trudno uwierzyć, że powoli zaczyna się zima i przygotowujemy się do Świat. Jesień jest zawsze 
bardzo pracowita, dni stają się coraz krótsze i czas mija bardzo szybko. Sądzę również, że jed-
ną z przyczyn tak szybkiego upływu czasu jest fakt, że jesienią zawsze wiele dzieje się w Pol-
skim Domu prawie każdego tygodnia.  
 
Niedawno zakończyła się 25.edycja Festiwalu Filmów Polskich i po raz kolejny mieliśmy okazję 
zobaczyć jedne z najlepszych polskich filmów tego sezonu i spotkać się z gwiazdami polskiego 
kina odwiedzającymi Seattle podczas Festiwalu. Chciałbym pogratulować organizatorom za do-
skonałe zaplanowanie i zrealizowanie Festiwalu. Tuż po festiwalu ciężko pracowaliśmy przygo-
towując się do tradycyjnego Jesiennego Bazaru i znów wielkie uznanie dla wszystkich wolonta-
riuszy, którzy poświęcili wiele godzin ciężkiej pracy, aby Bazar zakończył się sukcesem. Jak 
zwykle Dom Polski planuje wiele imprez w sezonie zimowym i mamy nadzieję, że spotka się to z 
Państwa zainteresowaniem i sala będzie zapełniona na tych imprezach. Ponieważ harmono-
gram wydarzeń nie jest kompletny w momencie drukowania "Naszego Domu", proszę spraw-
dzać stronę PHA lub biuletyny Polish News Seattle w celu uzyskania aktualnych informacji. 
 
Jak wiadomo, nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem naszych obiektów i w tym roku zde-
cydowaliśmy się zainstalować panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej. Projekt 
jest w ostatniej fazie przygotowań, wybraliśmy już wykonawcę do realizacji tego projektu i mamy 
nadzieję, że prace związane z instalacją paneli na naszym dachu rozpoczną się w styczniu. 
Oprócz nowych przedsięwzięć, jak zawsze, utrzymanie naszego budynku wymaga wiele pracy i 
potrzebujemy Państwa pomocy w tym zakresie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy wzięli udział w jesiennym sprzątaniu Domu Polskiego. 
 
Kontynuujemy przygotowania do nadchodzącej setnej rocznicy Stowarzyszenia Domu Polskie-
go, które zostało oficjalnie zarejestrowane jako organizacja 7 listopada 1918 roku. Ponieważ ta 
data zbiega się z setną rocznicą niepodległości Polski,11 listopada 2018, chcielibyśmy połączyć 
obchody tych dwóch rocznic. Chcielibyśmy, aby imprezy organizowane przez Polonię w roku 
jubileuszowym były powiązane tematycznie z obchodami niepodległości i powstania Domu Pol-
skiego w Seattle. Będziemy Państwa informować na bieżąco o przygotowaniach do obchodów 
rocznicy i mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa udział we wspieraniu i organizowaniu 
tych wydarzeń. Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą przy realizacji któregokolwiek z projek-
tów związanych ze stuleciem, prosimy o kontakt pod adresem centennial@polishhome.org.  
 
Chciałbym podziękować wszystkim członkom Domu Polskiego, którzy uczestniczyli w grupowym 
zdjęciu z okazji 100. lecia, zorganizowanym w Domu Polskim 8 października 2017 r. Chciałbym 
także podziękować naszym wspaniałym fotografom Gail Wodzin i Mike Penney za ich pracę wy-
konaniu zdjęć. 
 
Chcielibyśmy, aby wszyscy członkowie wzięli udział w dorocznym zebraniu sprawozdawczo- 
wyborczym Domu Polskiego w niedzielę 28 stycznia 2018. W czasie zebrania uczestnicy będą 
mieli okazję do zadawania pytań, wymiany informacji i wyrażania swoich opinii na temat tego, co 
jest ważne dla PHA. Przy okazji zapraszamy na doskonały obiad. Szczegóły dotyczące wybo-
rów zostaną opublikowane na stronie PHA oraz w broszurze wyborczej. 
 

Dziękujemy Państwu serdecznie za ciągłe wspieranie naszej organizacji. W imieniu Zarządu i 
Rady Opiekunów Domu Polskiego chciałbym życzyć Państwu Wesołych i Radosnych Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2018. 
 
Paweł Krupa 
Prezes 
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Dear Friends of the PHA, 
 
Polish Home Association has a long-standing tradition of sending donations collected 
during the Fall Bazaar to a charity, the Laski Center for Blinds in Poland. Instead of 
exchanging Christmas cards among our members and friends, we publish our Christ-
mas card in Nasz Dom. 
 
The Laski Centre is a non-governmental, non-profit organization working with blind 
and partially-sighted children and teenagers from across Poland. Some of the children 
and teenagers are also mentally challenged. It is a Catholic organization, run by nuns 
from the Saint Franciscan order in cooperation with lay people, as well as with the 
blind people themselves. WWW.Laski.edu.pl 
 

Thank you all for your donations and for continuing this wonderful tradition. 

Wishing you all a peaceful and Merry Christmas with family and friends and all 

the best for the New Year 2018. 

 
 
Drodzy Państwo, 
 
Zgodnie z wieloletnią tradycją Domu Polskiego podczas Bazaru Jesiennego zbieramy 
dotacje na pomoc dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zamiast wy-
syłać sobie nawzajem kartki z życzeniami, publikujemy kartkę świąteczną na łamach 
Nasz Dom z życzeniami dla Nas wszystkich.   
 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach jest organizacją charytatywną dzia-
łającą od ponad 100. lat i pomagającą niewidomym dzieciom z całej Polski. Towarzy-
stwo prowadzi ośrodki szkoleniowe w całym kraju i jest prowadzone przez Zgroma-
dzenie Sióstr Franciszkanek. Więcej informacji na temat Towarzystwa możecie Pań-
stwo znaleźć na stronie internetowej http://www.laski.edu.pl 
 
 
 

Dziękujemy Państwu za dotacje i podtrzymywanie tej wspaniałej tradycji. 

Życzymy Państwu spokojnych i wesołych Świąt Boźego Narodzenia w gronie 

rodziny i przyjaciόł oraz pomyślności w Nowym Roku 2018. 

  

 
 

 
 
 

http://www.laski.edu.pl/
http://www.laski.edu.pl
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From ALL of US to ALL of  YOU with the best wishes for the Holidays 
 

Lucyna Błońska & Olivia Miasik 

Beata & Marek Golubiec 

Marija & Piotr Horoszowski 

Lidia & Krzysztof Jasklowski 

Rodzina Jeziorskich 

Hania & Mateusz Karczewscy z Rodziną 

Cristina & Wojtek Koczarski 

Maria & Ryszard Kott 

Hania & Paweł Krupa 

Zosia & Ryszard Lidzbarski 

Danuta & Henryk Ludowicz z Rodziną 

Danusia Moc z Dziećmi 

Basia & Mark McNair 

Barbara & Janusz Niesułowski 

Jola Paliświat z Rodziną 

Ziomek & Mira Pawluśkiewicz z Rodziną 

Ewa & Krzysztof Poraj-Kuczewski 

Barbara & Marian Strutyński 

Krystyna Untersteiner and Lukas 

Elizabeth & Frank Wilson 

Barbara Żόłtowski 
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New Year’s Eve Party 
at the Polish Home 

 Sunday, December 31, 2017 
 
 Delicious buffet-style dinner served at 8:00pm 
Jazz played by  Elaine Bonow 
  
Dancing starts at 9:00PM 
Music by DJ Filip from  
 
Greeting the New Year with champagne and toasts at midnight 
 
Tickets: $80.00/person (for members) 
             $100.00/person (for non-members) 
 
Reservations  & payments due by December 27, 2017 
 
Contact: Anna 206 604 4079 or ania@polishhome.org 
We accept payments via PayPal at pawel@polishhome.org 
No tickets will be sold at the door. 

Niedziela, 31 grudnia 2017 
 

Pyszna świąteczna kolacja serwowana o 20:00 
Jazzowa muzyka w wykonaniu Elaine Bonow 

 
Tańczymy z DJ Filipem od  21:00 

 
Powitanie Nowego Roku z szampanem o północy 

 
Bilety: $80 od osoby (dla członkόw ) 

                     
$ 100 od osoby (dla nie-członkόw) 

Rezerwacje oraz opłaty do 27 grudnia, 2017 
 

Kontakt: Anna 206 604 4079 lub ania@polishhome.org 
Przyjmujemy opłaty przez PayPal pawel@polishhome.org 

Bilety nie będą sprzedawane przy drzwiach. 

tel:(206)%20604-4079
mailto:ania@polishhome.org
tel:(206)%20604-4079
mailto:pawel@polishhome.org
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Radio Wisła 
 

Dla Polonii, o Polonii! 
 

www.radiowisla.com 
 

We are pleased to introduce our 100th Anniversary 

logo, which will become the trademark of the upcom-

ing centennial celebrations. We would like to thank    

Agnieszka Kroczek, the designer of the logo, for in-

vesting her talent and time to accomplish this project. 

ZARZĄD DOMU POLSKIEGO zaprasza wszystkich członków i sympatyków na tradycyjny 

opłatek świąteczny i kolędy w  

NIEDZIELĘ 7 STYCZNIA 2018  O GODZ. 14:30  

w siedzibie Domu Polskiego. 

Dom Polski sponsoruje poczęstunek (mięso i wędliny), a Państwa prosimy o przygotowanie 

sałatek, pieczywa i ciast. 
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12 listopada 2017 

Z okazji 99 rocznicy Święta Niepodległości (11 listopada 2017), jak co roku, odbyła 

się w Domu Polskim uroczysta Akademia dla uczczenia tej wielkiej narodowej rocz-

nicy. 

W bogatym programie artystycznym udział wzięły grupy młodzieży i dorosłych: har-

cerze, skrzaty i zuchy szczepu „Kaszuby”, grupa taneczna i teatralna „Młodzi Pola-

nie”, chór „Vivat Musica!” oraz pianistka Pani Marzena Szlaga. 

Grupa recytatorska dorosłych wystąpiła ze słuchowiskiem słowno-muzycznym „Do 

kraju tego, gdzie kruszynę chleba ....” 

Piękne wiersze znanych poetów i opisy historyczne zobrazowały bardzo dokładnie 

historię Polski pod zaborami. Na sali było bardzo dużo widzów, tak starszych jak i 

młodszych, co stworzyło bardzo przyjemny nastrój i chyba pokazało naszej mło-

dzieży, że dobrze jest znać swoje korzenie, mimo że mieszka się w innym kraju. 

Proboszcz naszej parafii, ksiądz Andrzej Galant, w swojej inwokacji również pod-

kreślił, że nie można się oddalać od swoich przodków, ale szanować ich i być dum-

nym ze swego pochodzenia.  

Warto wspomnieć o wystroju sceny, która oddała nastrój pory roku i wydarzeń 

przez pokazanie krzyża i mogiły Nieznanego Żołnierza, który poległ w boju za wol-

ność Ojczyzny. 

Barbara Strutynska 
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Fundraising with Yazdaa!  

 24 listopada spotkaliśmy się w Domu Polskim na imprezie “Fundraising with Yazdaa!”. 

Celem było zebranie funduszy na rzecz Polish Festiwal Seattle i obchodów 100-lecia 

Towarzystwa Domu Polskiego.  Wieczór rozpoczął się obiadem w trakcie którego Alisa 

Lahti, Dyrektor Polish Festival Seattle, poinformowała gości na temat Festiwalu, a     

Paweł Krupa, Prezes Towarzystwa Domu Polskiego, przedstawił krótką historię Domu 

Polskiego i poinformował o przygotowaniach do obchodów 100-lecia. Później goście 

bawili się przy muzyce na żywo  w wykonaniu zespołu Yazdaa!, jak również przy naj-

nowszych przebojach muzyki disco prezentowanych przez DJ Filipa.  Yazdaa! to ze-

spół z Portland, który specjalizuje się w muzyce polskiej z lat osiemdziesiątych i dzie-

więćdziesiątych.  

Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem i wszystkie miejsca zostały wyprze-

dane. Dzięki temu i wspaniałomyślności sponsorów udało się zebrać ponad 

$6,500!   Lista osób, które pracowały nad zorganizowaniem imprezy, jak również zło-

żyły dotacje jest długa i nie możemy wszystkich wymienić. Chcielibyśmy jednak w 

szczególności podziękować Kamili Kanczugowski z Rodziną i Sebi’s Bistro  

za przygotowanie kolacji i obsługę 

baru, jak również Joli Szymań-

skiej za przygotowanie pączków i 

deserów na imprezę.    

Jeszcze raz dziękujemy wszyst-

kim sponsorom i uczestnikom za-

bawy i mamy nadzieję, że będzie-

my się spotykali częściej w Domu 

Polskim. 

  

Jola Paliswiat 



10 

10 

   WAŻNE // IMPORTANT! 
 

Tired of getting too much mail in your mailbox? Willing to help PHA to reduce 

mailing costs? 

PLEASE email Bohdan Raciborski at bohdan@polishhome.org to sign up for 

the electronic version of the Nasz Dom newsletter. 

PROSIMY wysłać emaila do Bohdana Raciborskiego na bohdan@polishhome.org aby 

dostawać gazetkę elektronicznie zamiast przez pocztę. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzę wszystkim Radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia  

i wszelkiej pomyślności w  

Nowym Roku. 

 

Serdecznie witam,  

wydaje się, że tak niedawno rozpoczęliśmy kolejny  

rok szkolny, a tu Święta Bożego Narodzenia  zbli-

żają się wielkimi krokami. 

Chcę na chwilę wrócić do  uroczystości zakończe-

nia roku szkolnego – były wiersze, kwiaty, życze-

nia. Kilkoro z naszych uczniów wyjechało do Pol-

ski ; wrócili pełni  wrażeń i z lepszą znajomością 

polskiego. 

Zakończyła pracę w naszej szkole wieloletnia nau-

czycielka – Janina Sugier. Była oddanym, życzli-

wym, odpowiedzialnym, o ogromnej wiedzy peda-

gogiem - będzie nam Jej brakować. Życzymy Jej 

dużo zdrowia i samych pogodnych dni. 

Nasza szkoła oferuje klasy dla dzieci i dorosłych.  

Zajęcia dla dzieci z klas młodszych odbywają  się 

w soboty od 10:00 do 12:00, a  w poniedziałki  dla 

dorosłych i dzieci starszych, od 18:00 do 20:30.  

Serdecznie zapraszamy!                                         

I would like to thank all of our school friends for 

their support.  

 

Maria Grabowska, Director 

Pożegnanie Janiny Sugier 

            *  *   *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *   
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W lecie 2017 Hufiec Kaszuby oraz wędrownicy z Seattle (Hufca Kraków) brali udział w IX Świa-

towym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Tamaracouta, Quebec, w Kanadzie. Na zlocie było ponad 

1400 osób z całego świata, głównie z Kanady, USA, Anglii, Australii oraz z Polski. Z Seattle było 

15 osób: harcerki, wędrowniczki, wędrownicy, zuchy oraz instruktorzy. Harcerki i harcerze uczest-

niczyli w codziennym, intensywnym programie zlotu przez dwa tygodnie. Brali udział w 

obrzędach, wycieczkach do Montrealu, Ottawy i Quebec City.  

Ten wyjazd nie byłby możliwy bez szczodrej pomocy organizacji przy Domu Polskim: Koła Pań i 

Fundacji Domu Polskiego – serdecznie dziękujemy. Nasza młodzież zdobyła doświadczenia i 

wspomnienia na całe życie. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy nam pomogli w 

wyjeździe, instruktorom, naszej wspaniałej młodzieży, która się tak świetnie spisała na zlocie, 

oraz ich rodzicom. 

Nowy rok harcerski rozpoczęliśmy spotkaniami z wędrowniczkami, zbiórkami skrzatów, zuchów, 

harcerek i harcerzy. Monika Posłuszny i Marysia Radka, z czynną pomocą swoich sióstr Basi i 

Gosi, prowadzą bardzo ciekawe zbiórki, na które zapraszają wszystkie chętne dzieci od 

czwartego roku życia.  

Życzymy Wszystkim miłych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku! 

 

Kadra Hufca Kaszuby 
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Abridged 25-year History
  

of the Seattle Polish Film Festival  
Organized by the Seattle-Gdynia Sister City Association 

 
The Seattle Polish Film Festival is the second oldest Polish film festival in the United 

States, with Chicago being the first to organize such an event. 

The original idea of having a Polish Film Festival in Seattle came from Tom Podl, who 

had just returned from a meeting of the Polish Museum of America, of which he was 

President for many years. While in Chicago, Tom spoke with the curator of the Muse-

um Krzysztof Kamyszew who was organizing a Polish film festival in Chicago. After his 

return to Seattle, Tom suggested that we could try to do the same. Ron and I met with 

Tom and started thinking of a possible volunteer who could organize such a festival in 

Seattle. We came up with the idea of asking Dr. Michal Friedrich if he would undertake 

the project, to which he enthusiastically replied yes, of course. The first festival was 

held at SAM (Seattle Art Museum) in 1992.   

Seattle-Gdynia Sister City Association (SGSCA) was well on its way in finalizing the 

process of becoming a sister city of Gdynia with both cities, so we suggested the 

SGCCA to be the sponsor, with many volunteers ready to help.  Initially the films came 

in reels and weighed quite a bit. They were sent to Michal Friedrich’s office on Queen 

Anne, and when they had to be sent to another venue Ron would again help out. 

Our guests included, among others, Agnieszka Holland who came here three times 

and Jacek Bromski who visited many times. The other guests were Jerzy Hoffman, Ja-

nusz Zaorski, Lech Majewski, Marek Koterski, Piotr Lazarkiewicz, Waldemar Krzystek, 

Radoslaw Piwowarski, Marcel Łozinski, Andrzej Fidyk, Olaf Lubaszenko, Andrzej Sew-

eryn, Katarzyna Adamik, and more. Ron and I, we hosted these guests at our house 

for many years. It turned out to be beneficial for both sides: we were able lower the 

Festival costs and the guests enjoyed staying with us at Alki.  Later they have been 

accommodated at various hotels on Queen Anne. 

After SAM, the next Festival venues was the Broadway Performance Hall at the Seat-

tle Central College. We would organize receptions on the opening nights and the 

screenings were well attended.  The other venues were MOHAI (Museum of History 

and Industry), the Nesholm Family Hall at the Seattle Center, on the lower level of 

McCaw Hall Opera House. 

Greg Plichta and Krystian Koper did an excellent job not only promoting the festival but 

got many younger film enthusiasts to join and help in the work that needed to be done. 

After them Zbigniew Pietrzyk, a cinema buff, took over the task, with his son Michal 

Pietrzyk.  They started a closer collaboration with SIFF and movies were screened at 

the Film Forum and the Uptown Cinema, and now even at the Polish Cultural Center. 

They have done well by getting support from Poland and forming a sub-committee to 

organize the SPFF.                        By Martha Golubiec 
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University of Washington Polish Studies Endowment Committee 
 

BRIDGING CULTURES THROUGH EDUCATION 

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  

LOOKING BACK AT FALL 2017 
 

We welcomed Dr. Justyna Budzik, the Ful-

bright Scholar of Polish Studies at the UW 

Slavic Department. Dr. Budzik is an assistant 

professor at the Department of Film and Media 

Studies at the University of Silesia, Katowice, 

Poland.  During the fall quarter, besides teach-

ing Dr. Budzik’s got actively involved with the 

Seattle Polish Film Festival during which she 

introduce movies, interpreted and led Q/A. On 

Nov.29th , she will give a lecture Gloomy or 

Glam: New Polish Cinema and Photography 

at Thomson Hall. In the winter quarter Dr. 

Budzik will teach Haunted Images: New 

Polish Cinema and Photography. Here is 

another opportunity to explore the culture of 

modern Poland through memorable icons.   

 
UW WINTER QUARTER:  January 3, 2018 - March 
9, 2018 
*CLASSES WITH A POLISH TOUCH 
POLSH 402 A, First-Year Polish, Krystyna Unter-
steiner, MTWThF 9:30-10:20 
POLSH 420 A, Modern Polish Literature In English: 
Haunted Images: New Polish Cinema and Photog-
raphy, Justyna Budzik, TTh 2:30-4:20 
SLAVIC 320 A, The Other Europe: Post-World War 
II East European Fiction, Gordana Crnković. 
TTh 12:30-2:20 
SLAVIC 426 A, Ways Of Feeling: Expressions Of 
Emotions Across Languages And Cultures, 
Katarzyna Dziwirek, MW 2:30-4:20 

HSTEU 451 A, East-Central Europe Since 1342, 
James Felak, TTh 9:30-11:20 

 
UW Slavic Languages & Literatures  https://
slavic.washington.edu/courses/2018/winter/all 
UW Schedule, Winter 2018 http://
www.washington.edu/students/timeschd/WIN2018/ 
60 or older? Check ACCESS program 

 
VISIT THE POLISH BOOTH at FIUTS  

CulturalFest, Thursday, February 8, 2018, 

10:30am-3:00pm, HUB Ballroom on the UW 

Campus.  The Festival celebrates the diversity 

and talent that international students bring to 

the UW campus and our region.  

 
SAVE THE DATE March 17, 2018 
UW PSEC invites to Fundraising Dinner, Si-

lent Auction and Lecture: Paderewski and 

World Politics 

Keynote speaker Prof. Marek Zebrowski, 

USC Thornton School of Music 

More information will be available shortly at 

http://www.polishstudiesuw.org/events/events/ 

 
It is not too late to Make a Gift in 2017: 
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.   
To give to the UW Polish Studies Funds, go 
to:  Make a gift - University of Washington  
https://www.washington.edu/giving/make-a-gift  

and search with keyword: Polish  
 

Subscribe to UWPSEC e-newsletter:     
contactus@polishstudiesuw.org 
Join us: contactus@polishstudiesuw.org 

Our best wishes for 
a wonderful Holiday 

Season!    
Wesołych Świąt i 

Szczęśliwego Nowego 
Roku! 

http://www.polishstudiesuw.org/home
https://slavic.washington.edu/courses/2018/winter/all
https://slavic.washington.edu/courses/2018/winter/all
http://www.washington.edu/students/timeschd/WIN2018/
http://www.washington.edu/students/timeschd/WIN2018/
https://registrar.washington.edu/course-registration/access-program/
http://www.fiuts.org/events/culturalfest
http://www.fiuts.org/events/culturalfest
https://music.usc.edu/marek-zebrowski/
https://music.usc.edu/marek-zebrowski/
http://www.polishstudiesuw.org/events/events/
https://www.washington.edu/giving/make-a-gift
mailto:contactus@polishstudiesuw.org
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Polish Home Association Management 
Zarząd Towarzystwa Domu Polskiego 

PHA Calendar 

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 

Anna Horodetska  
  

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 

L.Błońska • W.Cieślar-Pawluśkiewicz • J.Golubiec  •  G.Grabski  
• R.Lidzbarski • O.Miąsik • M.Olech • Z.Olejniczak •  
J.Poliświat • A.Pawluśkiewicz • K.Poraj-Kuczewski  

• H.Posluszny •  M.Strutyński • J.Szymańska  
• 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 sub-
mitting 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 kitch-

en, sound equipment, or baby grand piano will incur an additional cost. Once a year, mem-

bers of the PHA may rent either of the halls at a 50% discount.  

Contact: Ms. Grażyna Olejniczak, Manager, at 206-384-8850. 

 

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

* 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Name _____________________________________________________________ 
 
Address ___________________________________________________________ 
 
City_______________________________State_________Zip________________ 
 
E-Mail_________________________________________________________ 
 
Phone ____________________________ 
 
ANNUAL MEMBERSHIP CATEGORIES: 

□ Single (Indiwidualne)        $40 

□ Family (Rodzinne)         $60 

□ Single-Retired (Indywidualne-Emeryt) or Students (Studenci)     $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 

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 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 our 

 REKLAMY  
ADVERTISEMENTS  

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

Krystyna Untersteiner: krystyna01@comcast.net 

 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 

PHA Website $6.50 per month for 
PHA members 

$10.00 per month 
for non-members 


