
Przypominamy o odnowieniu członkowstwa na rok 2015. Opłata indiwidualna to $25, rodzinna $50. Członkowstwo 
można odnowić na naszej stronie internetowej www.polishclubofdenver.com  (zakładka “Membership”) oraz opłacić 
elektronicznie  w systemie Pay Pal. Alternatywnie, opłate można równiez przesłać pocztą (czek) na adres Polski Klub 

w Denver / Dyr. Członkowsta Roman Sałata 3121 W Alameda Ave Denver CO 80219. 
Czeki prosimy wypisywać na Polski Klub w Denver.

Odnowienie Członkowstwa

TRADYCJA POLSKA 
Dożynki są świętem ludowym, są podziękowaniem rolników za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą
 o pomyślność przyszłych. Dożynki przypadają w okresie równonocy jesiennej  czyli 23 września.
Obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca z pozostawionych na polu zbóż, z owoców, kwiatów, 
kiści jarzębin i kolorowych wstążek. Wieniec dożynkowy przechowywany był w stodole do kolejnego 
roku, do nowego siewu. Wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym.       

                                                      Plon niesiemy plon, w gospodarza dom!
Żeby dobrze plonowało, Po sto korcy ziarna dało.

Plon niesiemy plon!
Podczas dożynek organizowano biesiady z poczęstunkiem i tańcami, dawniej poprzedzane rytualnymi 
obrzędami i modlitwami.
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POLISH CLUB LIBRARY HOURS
Sunday, September 13th 1:00PM—3:00PM
Sunday, June 27th—by appointment only

Appointments: Library Director Jolanta Szapiel  303-502-7265

{ BOARD  2015-16 }
President Katarzyna Żak

PREZYDENT
Vice President  Iwona Salomon

VICE PREZYDENT
Treasurer Joanna Rocwa

SKARBNIK
Secretary Vacant

SEKRETARZ
Sergant at Arms Vacant

MARSZAŁEK
Membership Director Roman Sałata
DYREKTOR CZŁONKOWSTWA
Building Director Witold Debski

DYREKTOR BUDYNKU
Social Director Halina Płatek

DYREKTOR SOCJALNY
Bar Director Krzysztof Rogalski
DYREKTOR ZAOPATRZENIA

Program Director Vacant
DYREKTOR PROGRAMU
PR Director Kinga Rogalska
DYREKTOR INFORMACJI

Library Director Jolanta Szapiel
DYREKTOR BIBLIOTEKI

Rental Director Czesława Muniz
DYREKTOR WYNAJMU

{ AUDIT COMMITTEE }
Vacant 

{ SCHOLARSHIP COMMITTEE }
Stanisław Gadzina, Szymon Łobocki, Piotr Gzowski

{ ADVISORY COMMITTEE }
Tamara Proch, Zbigniew Retecki, Barbara Popielak

Zuzanna Felczyńska
 { WEBSITE }

Administracja strony Tomasz Felczyński
WEBSITE ADMINISTRATOR

Zebranie członkowskie odbędzie sie w niedzielę,  
13 Września 2015  o godz. 15:00 Zapraszamy!

Next general members meeting will be held on
Sunday September 13th 2015 at 3:00PM

POLISH CLUB OF DENVER
3121 W Alameda Ave Denver CO 80219

WWW.POLISHCLUBOFDENVER.COM

Przed i po zebraniu możliwość zjedzenia 
polskiego obiadu.
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2015-16 BOARD OF THE POLISH CLUB OF DENVER 
WE ARE HERE FOR YOU!!!

Prezydent   
Katarzyna Żak

Vice-prezydent 
Iwona Salamon

Dyr. Członkostwa 
Roman Sałata

Dyr. Zaopatrzenia 
Krzysztof Rogalski

Skarbnik
Joanna Żelazko

Dyr. Wynajmu
Czesława Muniz

Dyr. Socialny 
Halina Płatek

Dyr. Bibioteki 
Jolanta Szapiel

Dyr. Budynku
Witold Debski

Dyr. PR
Kinga Rogalska

Szanowni członkowie i przyjaciele Polskiego Klubu w Denver:  Wasza opinia się dla nas bardzo liczy! Zechęcamy Państwa do udziału w ankiecie i do podzielenia się z 
nami swoimi uwagami na temat działalności Klubu Polskiego w Denver.  Klub jest własnością członków. Rolą Zarządu jest prowadzenie Klubu zgodnie z Państwa 

sugestiami. Zapraszamy do wspołpracy. Ankieta znajduje sie na naszej stronie www.polishclubofdenver.com
 

http://www.polishclubofdenver.com/ankieta-4/

Ankieta Polskiego Klubu w Denver 2015

Pomoc w Barze
Tomasz Szynakiewicz
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ZEBRANIE CZŁONKÓW — Następne zebranie członków odbędzie się w niedzielę 
13 września 2015 o godzinie 15:00. Podczas zebrania omówimy sprawy bierzące 

Klubu, zaprezentujemy podsumowanie finansowe remontów oraz powołana
 zostanie Komisja Rewizyjna Klubu. Zainteresowanych kandydowaniem do Komisji 

zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu. 
The next General Member meeting will take place on Sunday September 13th at 
3PM. We will be discussing the status of the current remodel and members will 

form the new Audit Committee. If you are interested in serving on the Club Audit 
Committee, please plan to attend the September meeting. 

 
POLSKI OBIAD — W niedzielę 13 września, w godzinach 15:00 do 17:00, zapraszamy 
Państwa na tradycyjny polski bigos przygotowany przez szefa kuchni Halinę Płatek. 

Istnieje możliwość kupienia posiłku na wynos. 
On Sunday September 13th, from 3Pm to 5PM, you are invited to the Club for a tra-

ditional Polish dinner. We will be serving “bigos.’

DYŻUR KONSULARNY 2015  – WTOREK 3 i ŚRODA 4 LISTOPADA – W czasie 
Dyżuru Konsularnego przyjmowane będą wnioski o odnowienie, przedłużenie oraz 
wydanie nowego paszportu polskiego. Dokładne informacje paszportowe mogą 

Państwo znaleźć na stronie www Konsulatu RP w Los Angeles 
www.losangeles.msz.gov.pl 

On November 3rd and 4rd Polish Consulate Personnel will be available at the Polish 
Club for people needing new Polish passport or for existing passport renewal. 

For more information visit www.losangeles.msz.gov.pl

BIBLIOTEKA — Dyrektor Biblioteki, pani Jolanta Szapiel, przypomina, iż w 2015 
biblioteka otwarta jest tylko w raz w miesiącu, w każdą  druga niedzielę miesiąca. 

Istnieje również możliwość otwarcia biblioteki na  życzenie, po wcześniejszym 
telefonicznym kontakcie z prowadzącą, pod numer 303-502-7265. Więcej informacji 

na www.polishclubfdenver.com zakładka “Biblioteka.” 

The Polish Club Library is open once a month, every second Sunday of the month.  If 
you’d like to request a different date, you can make an appointment with our Library 

Director, Mrs. Jolanta Szapiel at 303-502-7265.

Polish Club Library September Hours: 
Sunday, September 13th  —  1:00PM—3:00PM

Sunday, September 27th — by appointment only.

Urodziny
{BIRTHDAYS}
June | Czerwiec

Kazimierz Bien
Malgorzata Bodzianowski-Korosciel
John Fedorowicz
Slawomir Golabek
Gene Hermanski
Andrzej Kabala
Zbigniew Kluzniak
Janina Krawczak
Eugene Krawczyk
Teresa Krasnodebski
Raymond Lantz
Anna Lechowski Piltz
Andrzej Nowotarski
Jadwiga Pytel/Mroz
Aneta Retting
Ann Skowronski
Joanna Sobczak
John Suski
Barbara Wazny-Figurniak
Ernest Witucki
Barbara Wolicki

Ogłoszenia Klubowe:

Serdeczne życzenia urodzinowe dla 
Czesi Muniz, Dyrektora Wynajmu, od 
koleżanek i kolegów z Zarzadu Klubu
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REMONTY— Remont Łazienek  – na majowym zebraniu, członkowie wyrazili zgodę na 
remont łazienki damskiej i męskiej. Z końcem sierpnia zakończyliśmy remont obu łazienek. 

 The remodel of our men’s and women’s bathrooms has been completed. 
— Dach – Zarząd Klubu negocjuje obecnie z firmą ubezpieczeniową ponowną inspekcję dachu 
Klubu oraz wyższe odszkodowanie. Wierzymy, iż oryginalna suma jest zbyt niska i nie pokryje 

wszystkich niezbędnych napraw. 
The Board of The Club is currently negotiating with our insurance company for a re-inspection 
of the roof in order to get an increased settlement. We strongly believe that the original settle-

ment paid out is not sufficient to cover the cost of repairs resulting from the hail damage. 

PIANINO / FORTEPIAN  — Polski Klub w Denver poszukuje obecnie fortepianu lub pianina. 
Zainteresowanych donacją lub odsprzedaniem instrumentu prosimy o kontakt 

z panem Marianem Różycem pod numer 303- 457- 9779. 
Polish Club is looking for anyone interested in donating a piano to the Club. 

OFERTA KORZYSTANIA Z SALI DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W KOLORADO
Od 2015, wprowadziliśmy bardzej korzystne zasady korzystania z sali klubowej dla innych 
organizacji polonijnych na terenie Kolorado. W terminach niekolidujących z kalendarzem

 imprez klubowych, Klub Polski chciałby nieodpłatnie udostępniać salę klubową, zaplecze 
kuchenne oraz bar innym organizacjom polonijnym częściej niż tylko raz w roku. Koszt

 sprzatania oraz ochrony  ponosi organizacja. Zainteresowane organizacje prosimy o 
kontakt na info@polishclubofdenver.com

WYNAJEM SALI KLUBOWEJ — Sala Polskiego Klubu dostępna jest dla Państwa na mniejsze 
lub większe imprezy prywatne takie jak przyjęcia urodzinowe, prywatki, komunie, wesela, semi-
naria, warsztaty, spotkania networkingowe.  Przystępne ceny! Możliwość wynajmu samej sali lub 
pakietu. Nasze pakiety zawierają wszystko co niezbędne do organizacji udanego przyjęcia lub 
spotkania – salę bankietów lub konferencyjną, catering, pełny bar, oprawę muzyczną, obsługę, 

oraz profesjonalną dekorację stołów i sali. 
Kontakt w sprawie cen – Kasia Zak 720-233-9213 lub info@polishclubofdenver.com

The Polish Club of Denver is available for various size private parties such as birthday parties, 
first communion, weddings, workshops & networking events.  Affordable prices! Our event 
packages include everything you may need to host a flawless party. We offer catering, fully 
stocked bar, music, table and bar service and professional decor of the venue. We encourage you 

to make your reservations early. For venue reservations and pricing, 
please contact Kasia Zak @ 720-233-9213 or info@polishclubofdenver.com 
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Szanowni Państwo,
Witam Państwa w imieniu całego Zarzadu Polskiego Klubu 
w Denver. 

Miesiące letnie były bardzo pracowitym okresem dla 
członków Zarządu Polskiego Klubu. Od maja trwały w Klubie 
prace remontowe, których pierwszą fazę – modernizacja 
łazienek – zakończyliśmy z końcem sierpnia b.r. Korzystając z 
okazji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować głównemu 
wykonawcy projektu – panu Jackowi Jendrzejewskiemu oraz 
Dyrektorowi Budynku, panu Witoldowi Dębskiemu, który 
wykonał prace kanalizacyjne niezbędne do rozpoczęcia 
remontu łazienek. 

Kolejną fazą remontów jest kompleksowa naprawa dachu oraz 
instalacji elektrycznej w budynku Klubu. Ustalamy obecnie 
szczegóły obu projektów z  firmą ubezpieczeniową oraz 
wykonawcami.  W kolejnym wydaniu Gazetki będę mogła 
przekazać Państwu więcej informacji.

W weekend 22 i 23-go sierpnia Polski Klub uczestniczył w 
III dorocznym Festiwalu Polskiego Jedzenia organizowanym 
przez Parafię Świętego Józefa w Denver. Była to doskonała 
okazja do zaprezentowania Polskiego Klubu szerszej 
publiczności miasta Denver, a także do przekazania tutejszej 
Poloni oraz Amerykanom polskiego pochodzenia informac-
ji o działalności Klubu. Z tego miejsca bardzo serdecznie 
dziękuję wolontariuszom: Iwonie Salomon, Karinie Podleśny, 
Joli Szapiel, Kindze Rogalskiej, Joannie Żelazko, Malvinie 
Messler, Marzenie Pilarskiej, Wojciechowi Salamon oraz 
Tomaszowi Szynakiewiczowi za pomoc w obsłudze namiotu 
informacyjnego Klubu.

W sobotę 19 września gościem Klubu będzie znany polski 
aktor filmowy i teatralny pan Stanisław Górka. Aktor wystąpi 
z lekkim, zabawnym i “życiowym” spektaklem o stosunkach 
damsko-męskich pt. „One i My”. Zapraszam Państwa serdec-
znie do spędzenia ciekawego wieczoru w Polskim Klubie oraz 
na poczęstunek. 

13 września o godz 15:00 zapraszamy Państwa na pierwsze 
powakacyjne zebranie członków.  Przy okazji zebrania, 
będzie można zjeść polski obiad.

Z wyrazami szacunku, 
Katarzyna Żak, Prezydent Klubu

Dear Members and Friends, 
Greetings on behalf of the entire board of the Polish Club 
of Denver. 

The summer months were a busy time for the Board due to 
the bathroom & plumbing upgrade and remodels. Additional 
work on the building will proceed this Fall. The first phase 
of the remodel was the remodeling and modernization of 
the  men’s and women’s restrooms.  The work began in May 
and was completed towards the end of August. The work had 
to be coordinated with Club rentals which take place nearly 
every weekend at the Club.  I would like to sincerely thank the 
main contractor who performed majority of the work, Jacek 
Jendrzejewski as well as the building director Witold Debski 
who performed all the necessary plumbing work prior to the 
remodeling. 

The next phase of work will be a repair of the leaking roof 
which was damaged during summer hail storms as well as 
some electrical wiring upgrades in the building.  We are 
currently working with our insurance company and relevant 
contractors to pinpoint the details of the work and associated 
costs.  More information will be able to be provided in the 
next issue of Gazetka.

On the weekend of August 22/23, the Club participated in 
the third Annual Polish Food Festival organized by St. Joseph 
Polish Parish in Denver. This was an excellent opportunity to 
introduce the Polish Club to a larger Polish audience as well as 
to Americans of Polish descent who live in the Denver metro 
area.  I sincerely want to thank the volunteers who manned 
our booth at this event including: Iwona Salomon, Marzena 
Pilarska Karina Podleśny, Jola Szapiel, Kinga Rogalska, Joanna 
Żelazko, Malvina Messler, Wojciech Salamon and Tomasz 
Szynakiewicz.  

On September 19th, the Club welcomes a famous polish 
film and theatre actor, Stanislaw Gorka.  He will present a 
light-hearted, comedic performance on Male/Female relation-
ships: “Them and Us”.  We invite you to join us for this event 
where refreshments will be served.   

 We will hold our first post-summer general membership 
meeting on the 13th of September.  A Polish dinner will be 
available for purchase during the meeting. 
 Sincerely,
Katarzyna Zak

SŁOWO OD PREZYDENTA 
PRESIDENT’S NOTE:

3121 W. Alameda Ave.
80219 Denver, Colorado USA | 303-934-3955

POLISH CLUB OF DENVER
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The organizers of the Atlanta Pierogi Festival, once again invited 
Krakowiacy to perform at their annual gathering.  This year, 6 
boys and 6 girls from our middle group were chosen to travel to 
and perform at this event.  

We arrived Friday and were hosted by Pani Ania Hol-
ub-Standish, who with her family has graciously hosted our 
group for several years during the festival.   They took great care 
of us, fed us, and allowed us to bring an extra level of excitement 
to their beautiful neighborhood pool.  Getting ready for the 
festival was made easier  by our instructor Pani Dorota Badiere, 
who oversaw the packing of the costumes in Denver, as well as 
the parents who ironed, packed and sorted tirelessly.  

When we arrived at the festival we were treated to delicious 
traditional Polish food, baked goods, and warm hospitality.  We 
performed dances from 4 different regions, starting with the 
Polonaise in Krakow costumes, then Lublin, Slask and finishing 
with Kaszuby.  At the end of the day, we attened Holy Mass at 
the adjoining St Marguerite d’Youville Catholic Church in our 
Kaszuby costumes.  After Mass we changed, packed up, said 
goodbye to our new friends, and headed over to Stone Moun-
tain Park to enjoy the Lasershow Spectacular.  When the show 
finished, we got our second wind and invaded a Waffle House at 
11:00pm.
  
We came back to our Atlanta home after 1am, and finally everyone 
was tired enough to fall asleep quickly after a long but very exciting 
day.  Sunday morning was bitter sweet, we were excited to go sight 
seeing, but knew that this was the last day of our trip and it was 
time to pack up and go home.  After visiting the Atlanta Aquarium, 
the largest in the world, we walked to an iconic Atlanta restaurant 
– The Varsity for a quick bite, returned to do some quick shopping 
at the Coca Cola Museum gift shop and then headed to the airport.  
We would like to thank all that made this trip possible and enjoy-
able! 
                                                                                Jola Bennett

Atlanta 
Pierogi Festival 2015 
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                             Armia Duchów
Nie od dziś wiadomo, że istotnym elementem każdej bitwy 
jest aspekt psychologiczny. Wywoływanie strachu u wroga, 
a co za tym idzie – zmuszenie go do natychmiastowego 
odwrotu stosowane było od zarania dziejów. Także podczas 
II Wojny Światowej. „Armia Duchów” to mniej oficjalna 
nazwa nadana amerykańskiej 23. Jednostce Specjalnej 
Kwatery Głównej.

Grupa ta nie składała się ze zwykłych 
żołnierzy, a z projektantów mody, ma-
larzy, fotografów i studentów kierunków 
artystycznych oraz młodych specjal-
istów z Hollywood. „Armia Duchów” 
wzięła udział w 20 misjach, których 
głównym celem było przekonanie wroga 
o niezwykłej liczebności, sile i wszecho-
becności amerykańskiej armii. Dzięki 

serii pomysłowych zabiegów, oddział 
liczący sobie jedynie 1000 osób (które prawdopodobnie 
na placu boju nie wiedziałyby jak trzymać karabin, aby nie 
wybić sobie zębów) potrafił stworzyć wrażenie trzydzie-
stokrotnie większej liczebnie armii uzbrojonej w ciężkie 
machiny wojenne. Groźnie wyglądające pojazdy gąsien-
icowe, olbrzymie działa i stacje nadawcze były w rzeczy-
wistości sprytnie skonstruowanymi makietami oraz m.in. 
nadmuchiwanymi czołgami. W skład armii wchodzili też 
specjaliści od dźwięku – dzięki głośnikom, żołnierze i ich 
pojazdy robili wokół siebie tyle hałasu, że niejeden Klaus, na 
samą myśl konfrontacji z potężnym wrogiem, zatęsknił za 
radosnym odśpiewaniem „ O tannenbaum! ” podczas rodz-
innej wigilii w przyjaznym ciepełku domowego kominka.
Jednym z największych sukcesów „Armii Duchów” była 
akcja przeprowadzona tydzień po lądowaniu aliantów w 
Normandii. Zbudowano wówczas wielki, pływający, 
oświetlony fort, który nie tylko budził respekt przeciwka, 

76 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
1 września 1939 r. o godzinie 4.48 pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień do Wojskowej Składnicy 

Tranzytowej na Westerplatte. W tym samym czasie Niemcy zaatakowali też Pocztę Polską w Wolnym Mieście 
Gdańsku, zbombardowali gdyński port na Oksywiu, Puck, Hel i Wieluń. W ciągu następnych godzin ciężkie walki 

wybuchły na Pomorzu, północnym Mazowszu, Wielkopolsce, Górnym Śląsku i w Małopolsce. 
7 września Wehrmacht stanął pod Warszawą, którą niszczyły naloty. 

Rozpoczęła się II wojna światowa - najbardziej traumatyczne wydarzenie polskiej historii w XX w. 

Mało znane fakty o II Wojnie Światowej

ale i ściągał na siebie jego ogień. Pewne teorie mówią, że to dzięki 
tej operacji, broniący portu Brest Niemcy, mając przed sobą 
naoczny dowód na przewagę liczebną i technologiczną swojego 
przeciwnka, zdecydowali się na kapitulację...

                                   Japoński „atak” na USA
W 1944 roku Japończycy skonstruowali nową, tanią broń, którą 
wykorzystano przeciwko Amerykanom. Były to balony wykonane 
z papieru washi wyładowane materiałami wybuchowymi, które dz-
ięki powietrznym prądom nad Pacyfikiem, miały odbyć podróż do 
USA i wyrządzić znienawidzonemu wrogowi poważne kuku. 9300 
balonów wystartowało z wyspy Honsiu i ruszyło w długą podróż – 
japońska broń musiała przebyć przeszło 8 tysięcy kilometrów... 
Do Stanów Zjednoczonych dotarło ok. 300 balonów. Ostatecznie 
„misję” wykonał tylko jeden, zabijając sześć osób. W tym samym 
czasie japońska propaganda z radością informowała swoich obywa-
teli, że pomysłowa broń przyczyniła się do wybuchów niemożliwej 
do opanowania paniki wśród amerykańskich obywateli, gigantyc-
znych pożarów i śmierci 10 tysięcy osób...

                   Dzień, w którym prawie zginął Hitler
Adolf Hitler, jakby na przekór swojej karmie, miał sporo szczęścia. 
Udokumentowano ponad 40 zamachów na jego życie, a mimo to 
wodzowi III Rzeszy włos z wąsa nigdy nie spadł (nie licząc nieu-
danego zamachu w Wilczym Szańcu, gdzie zginęły cztery osoby, 
a sam Adolf został lekko tylko ranny). Jedna z najsłynniejszych 
prób zgładzenia Führera miała miejsce na krótko po rozpoczęciu 
wojny – 9 listopada 1939 roku. Zamach przeprowadził niemiecki 
socjalista, zaciekły wróg nazizmu – Johann Georg Elser, który 
podłożył ważący 50 kg ładunek wybuchowy w jednej z kolumn 
Piwnicy Mieszczańskiej. Tam Hitler co roku wygłaszał płomienne 
przemówienia. Zegarowa bomba umieszczona została w takim 
miejscu, aby eksplozja zarwała strop i przygniotła ofiarę ciężkim 
gruzem. Wybuch miał mieć miejsce dwadzieścia minut po roz-
poczęciu wystąpienia. Hitler z jakiegoś powodu postanowił jednak 
zmienić godzinę swojego występu i zakończył swoje przemówie-
nie dosłownie dwanaście minut przed eksplozją. Gdyby nie ta 
nagła zmiana planów Hitler, będący wówczas dowódcą Niemieck-
ich Sił Zbrojnych, z całą pewnością zginąłby na miejscu. Elser trafił 
do obozu koncentracyjnego w Dachau i zginął dopiero w 1945 
roku na osobisty rozkaz Führera. 
                                                                            Źródło: joemonster.org



10 pażdziernika b.r. w Polskiej Szkole w Denver odbędzie sie pierwszy doroczny 
Dzień Dwujęzyczności organizowany przez Fundację  „Dobra Polska Szkoła” 
przy współpracy z lokalnymi organizacjami polonijnymi w Denver. Pomysłodaw-
czynią Dnia Dwujęzyczności jest pani Eliza Sarnacka Mahoney,
dziennikarka, autorka książek, ekspert ds dwujznego wychowania dzieki,  miesz-
kająca w Fort Colins.  Polski Klub w Denver jest oficjalnym patronem tego 
wydarzenia.

10 PAŹDZIERNIKA  
POLSKI DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI W USA

W tegorocznym kalendarzu wydarzeń polonijnych pojawi się nowe święto –  
Polski Dzień Dwujęzyczności – Polish Billingual Day, które od tej pory będzie 
obchodzone w każdą drugą sobotę października. 

Portal i fundacja DobraPolskaSzkola.com od trzech lat prowadzi kampanię na 
rzecz dwujęzyczności ph. “W naszym domu mówimy po polsku!” w polonijnym 
środowisku w USA. Przez ten czas na stronach internetowych www.dobrapol-
skaszkola.com ukazało się wiele artykułów, wywiadów, nagrań filmowych i relacji 
dotyczących promowania rozmów i edukacji w języku ojczystym w polskich 
rodzinach zamieszałych poza granicami kraju. W ramach akcji odbyło się wiele 
spotkań z rodzicami i nauczycielami z polskich szkół, a relacje i reportaże z tych 
wydarzeń można znaleźć w naszej rubryce http://www.dobrapolskaszkola.com/
category/w-naszym-domu-mowimy-po-polsku/.  Już w pierwszym roku trwania 
akcji dołączyły do niej polskie środowiska w innych krajach, m.in. Włoch, Wiel-
kiej Brytanii, Australii, Kanady czy Holandii.

Od początku działań redakcji i współpracownikom Dobrej Polskiej Szkoły 
przyświecał cel, by ustanowić w polonijnym kalendarzu święto, które dorocznie 
przypominałoby o wartości dwujęzycznej edukacji i jej znaczeniu w życiu 
Polonii, Polski i krajów, w jakich mieszkamy.  Przekazując polonijnemu dziecku 
język ojczysty przekazujemy mu polskie korzenie, wzbogacamy jego osobowość 
i poszerzamy horyzonty w sposób wyjątkowy, otwierając przed nim furtkę do 
pełnej partycypacji w życiu Polski i Polonii w dorosłym życiu.  Jednocześnie 
wychowujemy pokolenie, które dzięki swojej dwujęzyczności stanie się w 
przyszłości najlepszymi, najefektywniejszymi ambasadorami i rzecznikami pol-
skiej sprawy za granicą. Funkcjonalna dwujęzyczność Polonii jest bowiem zawsze 
najważniejszym pomostem łączącym brzegi świadomości Polski na temat innych 
krajów i zagranicy na temat Polski. To najkrótsza i najszybsza droga do eliminacji 
nieporozumień, miskoncepcji i stereotypów. Do zrobienia jest wiele, bo pomimo 
przełomowych zmian, jakie zaszły w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu na wszyst-
kich szczeblach i we wszystkich dziedzinach życia wiedza o polskiej historii 
najnowszej w wielu krajach, w tym na pewno w USA, zatrzymała się na symbol-
ach sygnowanych imionami Lecha Wałęsy oraz papieża Jana Pawła II. Znajomość 
języka polskiego otwiera przed młodą Polonią szansę zrozumienia tych zmian, 
osobistego ich doświadczenia, i w związku z tym efektywniejszej pracy na rzecz 
zmian w świadomości zagranicy na temat Polski, docelowo – zmian w wizerunku 
Polski świecie. 

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że nasze starania zakończyły się sukcesem. 
Pomysł stworzenia takiego dnia został zaakceptowany oraz wsparty przez Min-
isterstwo Spraw Zagraniczych. 13 września w Polskim Konsulacie RP w Nowym 
Jorku odbędzie się jego uroczysta proklamacja z udziałem polskich i polonijnych 

władz, przedstawicieli polonijnego świata kultury i 
nauki oraz honorowych patronów akcji „W naszym 
domu mówimy po polsku”, wybitnych językoznawców 
i ekspertów języka polskiego -- prof. Jana Miodka oraz 
prof. Katarzyny Kłosińskiej.   

Mamy nadzieję, że Polski Dzień Dwujęzyczności 
będzie wyjątkowym dniem dla wielu polonijnych śro-
dowisk, szczególnie dla polskich szkół. Będzie okazją, 
by zaprezentować osiągnięcia szkoły, nauczycieli i 
dzieci i eksponować osiągnięcia Polaków za granicą. 

Pierwsze spotkania w ramach Polish Billingual Day 
odbędą się w tym roku 10 października w sześciu 
polonijnych ośrodkach: w Nowym Jorku, New Jersey, 
Bostonie, Bridgeport, Copiague i w Denver.  

Gospodarzem Dnia Dwujęzyczności w Denver jest 
Polska Szkoła przy Parafii Sw. Józefa. Na rodziców, 
dzieci i wszystkich gości będą czekały liczne atrak-
cje, m.in. przedstawienie teatralne, wystawy sztuki, 
wykłady o dwujęzyczności, warsztaty językowe dla dz-
ieci, dyktanda dla dorosłych, występy muzyczno-tan-
eczne i dobre jedzenie. Zajęcia będą prowadzone 
dwujęzycznie.

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych w 
sobotę 10 października w godz. 12-4 pm do polskiej 
szkoły w Denver. Wstęp wolny.   

Redakcja portalu DobraPolskaSzkola.com
Wydarzenia w ramach I Polonijnego Dnia Dwujęzy-
czności są współfinansowane przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpra-
ca z  Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” Spon-
sorem lokalnym jest kancelaria adwokacka The Platta 
Law Firm.
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             Paweł Korowajski, hm

Rozpoczynamy rok harcerski 2015/2016. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych od 7 roku życia wzwyż (nie ma ograniczenia 
wiekowego ) na pierwszą zbiórkę, która odbędzie się w poniedziałek 14 września o godz. 18:00. Plan spotkania:

18:00-18:30 Zebrania z rodzicami tych którzy są w harcerstwie, lub chcą wiecej informacji.
18:30-18:40 Modlitwa oraz Apel przed budynkiem szkoły
18:40-19:50 Ognisko Harcerskie
19:50  Zakończenie uroczystości

Zbiórki będą się odbywały co drugi poniedziełek od godz. 18:00-20:00 w budynku Polskij Szkoły. Mamy trzy grupy wiekowe: od 7 lat zuchy, od 11 lat 
harcerstwo, od 15 lat wędrownictwo. 
Chciałbym także poinformować o pierwszej wyprawie wędrowniczej w tym roku harcerskim na Mt.  Bierstadt, ktora odbędzie sie  19 września b,.r. Zapra-
szamy wszystkich od 12 roku życia - harcerzy, wędrowników oraz młodzież, która jest zainteresowana wyprawą na zdobycie 14-sto tyśęcznika.. Po więcej 
informacji, oraz aby się zarejestrować na tą wyprawę prosimy o kontakt z druhem Piotrem Madej do dnia 12 września pod nr. Telefonu 720-470-8536.
Do zobaczenia na zbiórce harcerskiej
 CZUWAJ!
Jesteśmy organizacją „NON PROFIT” i jeżeli ktoś byłby chętny pomóc nam finansowo to z góry serdecznie DZIĘKUJEMY. Czeki można 
wystawiać na POLISH SCOUTING ORGANIZATION i wysyłać na: Ośrodek Harcerski w Denver, 8342 Club Crest Drive, Arvada, CO 80005 lub 
wpłacać w Wells Fargo na konto POLISH SCOUTING ORGANIZATION, nr. Konta: 8939525393. 

CZUWAJ ! 

NOWY ROK HARCERSKI 
2015/2016

POLISH BILINGUAL DAY FESTIVAL 
IN COLORADO THIS FALL

For everyone interested in other cultures, languages and explor-
ing their own immigrant roots a new kind of festival will arrive 
this fall in Colorado: Polish Bilingual Day. 

The festival, created by the Polish Educational Foundation Do-
bra Polska Szkola from New York (Eng. A Good Polish School) 
and organized in conjunction with Polish schools and Polish 
organizations, aims to establish itself as an annual event in the 
calendar of Polish-American affairs across America.  Polish 
Bilingual Day will be celebrated on the second Saturday of 
October each year. 

The idea behind the festival is threefold: to celebrate the 
speaking and preservation of the Polish language and culture in 
Polish-American communities, to encourage the new gener-
ations of Polish-American children to learn and invest in the 
functional knowledge of the language of their ancestors and to 
reach out to everyone who is interested in all things Polish: past, 
present and future. 

While the past is better known -- highlighted by the role of 
Polish military heroes in the American Revolutionary War, and 
more recently by the tragedy Poland endured first under the 
Nazis, then the Soviet occupation -- Poland’s present remains 
less obvious and understood. For many Americans it is still 

summed up by the two famous names: that of Lech Walesa, the 
anti-communist opposition leader and John Paul II, the first Polish 
pope. 

Meanwhile, Poland has changed dramatically over the last quarter 
of the century. After the fall of the Soviet block it embarked on a re-
markable journey to catch up with the rest of the democratic world. 
It is now a country with a fresh face, a nation ambitiously seizing 
new opportunities, and a member of the European Union for over 
a decade.  Its former prime minister currently presides over the 
European Council, a deserved nod to the Polish economy, which, 
in spite of recent economic downturns on both sides of the Atlan-
tic, has sustained one of the strongest growth patterns among all 
European countries.  Poland’s art and culture flourish while its rich 
history speaks through many new endeavors to invite people from 
all over the world to come and experience it for themselves.  

Finally, the festival will celebrate the achievements and contribu-
tions of Polish-Americans and their impact on American life and 
history.    

True to its name, the festival will be conducted “bilingually”, with 
fun and educational activities available both in Polish and English.  
Guests will have a chance to sample Polish food, dance, music, art, 
history, fun facts about Poland and Polish-Americans, a puppet 
theater for children and also to connect with people and organi-
zations who advocate for the Polish interests in the United States. 
Experts on bilingual education will invite everybody to talks on the 
benefits of being bilingual and rising bilingual children. 
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Serdecznie zapraszamy do reklamowania się w Gazetce oraz na stronie 
Polskiego Klubu w 
Denver. Gazetka wydawana jest w formie drukowaniej oraz elektron-
icznej i trafia do przeszło 2,000 czytelników.
Wszystkie reklamy publikowanie w Gazetce są automatycznie 
publikowane na naszej stonie www.polishclubofdenver.com,  w dziale 
“Biznesy Polonijne”. 

We would like to invite you to advertise with us in our Newsletter and on 
our web site.  Our newsletter is published in print,  available on internet, 
and reaches over 2000 viewers.  All ads in newsletter are automatically 
promoted on the slide show at our web site. 

     
      REKLAMA/ ADVERTISING

THIRD ANNUAL

POLISH FOOD FESTIVAL
St Joseph Polish Church
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JOIN OUR MAILING LIST!
If you would like to receive email updates with news and events at The Polish Club of Denver, please visit our website at 
www.polishclubofdenver.com and subscribe to our email list. You can also send us an email with your contact informa-
tion to: info@polishclubofdenver.com

Polish Club of Denver
3121 W. Alameda Ave.
Denver, CO 80219
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