
Przypominamy o odnowieniu 
członkowstwa na rok 2015. Opła-
ta indiwidualna to $25, rodzin-
na $50. Członkowstwo można 
odnowić na naszej stronie inter-
netowej www.polishclubofdenver.
com (zakładka “Membership”). 
Opłatę prosimy przysyłać czekiem 
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

YOUR GUIDE TO POLISH COMMUNITY OF COLORADO              APRIL 2015

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

POLISH CLUB OF DENVER

College/University Scholarship Application Deadline is May 31st.  For more information 
or to apply go to http://www.polishclubofdenver.com/grant-program
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Zebranie członkowskie odbędzie sie w niedzielę,  
12 Kwietnia 2015  o godz. 14:30 Zapraszamy

Next general members meeting will be held on
Sunday April 12th 2015 at 2:30PM
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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

Skarbnik
Teresa Maik

Dyr Członkostwa 
Roman Sałata

Dyr Baru
 Krzysztof Rogalski

Dyr Bibioteki
Joanna Żelazko

Dyr Wynajmu
Czesława Muniz

Dyr Socialny 
Halina Płatek

Kandydat do Kom. Doradczej 
Katarzyna Sullenbereger

Dyr Budynku
Witold Debski

Dyr Programu
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 Państ-
wa 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

Kandydat do Kom. Doradczej 
Łucja Mróz Skiba
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ZEBRANIE CZŁONKÓW — Następne zebranie 
członków odbędzie się w niedzielę 12 kwietnia 2015 o godz-
inie 14:30. Podczas zebrania, Zarząd zaprezentuje Państwu pro-
ponowane częściowe zmiany i uaktualnienia do obecnej Konsty-

tucji Klubu. Zapraszamy do uczestnictwa.

POLSKI OBIAD — W niedzielę 12 kwietnia, w godzinach 
13:00 do 17:00, zapraszamy Państwa na tradycyjny polski obiad 
przygotowany przez szefa kuchni Halinę Płatek. Istnieje możli-

wość kupienia posiłków na wynos. 

ZMIANY W ZARZADZIE — Prezydent Klubu, 
Katarzyna Zak, przyjęła oficjalną rezygnację p. Tomasza Bod-
zianowskiego ze stanowiska Sekretarza Klubu oraz p. Katarzyny 
Sullenberger ze stanowiska PR. Pani Katarzynie i panu Tomaszo-
wi serdecznie dziękujemy za dotyczasową pracę na rzecz Klubu. 
Pani Katarzyna Sullenberger bedzie kontynuowała wspólpracę z 
Klubemi i jest obecnie  kandydatem do Komisji Doradczej. Zain-
teresowanych objęciem stanowiska Sekretarza oraz Dyrektora In-
formacji (PR) w Zarządzie Klubu na lata 2015-16, prosimy o prz-
esłanie listu motywacyjnego z wyjaśnieniem dlaczego są Państwo 
zainteresowani pracą dla Klubu na tym stanowisku. info@polish-

clubofdenver.com
— Informujemy, iż pan Jacek Jendrzejewski nie pełni już obow-
iązków Marszałka Klubu. Kandydatem na to stanowisko jest pani 
Jadwiga Bielecki. Zapraszamy na zebranie członkowskie 12 kwiet-

nia, na którym odbędzie sie oficjalne zaprzysięzenie p. Jadwigi.  

BIBLIOTEKA — Dyrektor Biblioteki, pani Joanna Żelazko 
informuje, iż z dniem 1go Stycznia 2015 biblioteka będzie otwarta 
tylko w niedziele. Nowością są daty w których biblioteka będzie 
otwarta tylko na życzenie, po wcześniejszym telefonicznym zgło-
szeniu do prowadzacej pod numerem 720-289- 8193. Wiecej in-

formacji na www.polishclubfdenver.com zakładka “Biblioteka.” 
Sunday, April 12th 1:00PM—3:00PM 

Sunday, April 26nd—by appointment only.
  

 REMONTY —  Dach - w wyniku złej pogody uszkodzeniu 
uległ dach Klubu w rezultacie czego zaciekła część sufitu nad salą 
główną Klubu.  Po zapoznaniu sie ze szkodą, firma ubezpiecze-
niowa przyznała Klubowi odszkodowanie. Zarząd poszukuje 
obecnie firm specjalizujących się w naprawach dachów aby uzys-
kać wyceny na naprawę. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt 
z p. Katarzyną Żak (720-233-9213) lub p. Witoldem Debskim 

(720-272-0134).
— Łazienki – w wyniku profesjonalnej inspekcji systemu kanal-
izacyjnego w Klubie, wyniknęła potrzeba całkowitej wymiany 
rur kanalizacyjnych znajdujących się pod lazienkami męska i 
damską. Zarząd uzyskał wyceny od trzech firm hydraulicznych. 
Wyceny przedstawimy Państwu na najbliższym zebraniu człon-

kowskim 12 kwietnia.

WIECZÓR FILMOWY – 12 KWIETNIA GODZ. 17:00 
— Zapraszamy na kolejny Wieczór Filmowy w Polskim Klubie. 
Tym razem obejrzymy krótki dokument pt. “Joanna” nominowa-
ny do Oskara w katergorii filmów krótkometrażowych. Na miejs-
cu bedzie można zjeść polski obiad przygotowany przez Halina’s 
Catering. Zapraszamy!  Bilety $5 (ONLINE) & $10 ( PRZY WE-

JSCIU):
http://www.eventbrite.com/e/screening-of-oscar-nominat-

Urodziny
{BIRTHDAYS}
Kwiecień | April

Richard Bennett
Krystyna Bien
Michalina Gorden
Mary Gornik
Joseph Hermanski
Laura Hermanski
Renata Jelen
Atanas Mihnev
Janusz Kokot
Irena Lewandowski
William Miller
Urszula Ostaszewska
Edmund Pawlowicz
Robert Pilarski
Mira Puszman
Magdalena Sikora
Marek Wolicki
Grzegorz Woloch
Barbara Woloch
Anita Zelazny
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OBCHODY XX-LECIA POLSKIEJ SZKOŁY W DENVER – 25 
KWIETNIA GODZ. 18:00 Zapraszamy do Polskiego Klubu na uroczystą galę z okazji XX-le-
cia istnienia Polskiej Szkoły w Denver. Informacje oraz rezerwacje biletów – Dyrektor Szkoły, 

Stanisław Gadzina 720-319-9775.

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ JANA PAWŁA II  COLORADO CHAP-
TER — zaprasza na: 

- 1 kwietnia (środa) na Mszę św. w Katedrze o godz. 17:30 i modlitwę przy pomniku. 
- 3 kwietnia (piątek) na Stacje Drogi Krzyżowej w Klasztorze Matki Cabrini godz. 13:00 i pod-

wieczorek w refektarzu. Zbiórka pod Krzyżem. 
Info: Barbara Popielak (303) 840-0721

WYNAJEM SALI KLUBOWEJ — W 2015, chcielibyśmy udostępnić Państwu salę 
klubową na mniejsze lub większe imprezy prywatne:

-  przyjęcia urodzinowe
-  prywatki
-  komunie

-  wesela
-  NOWOŚĆ –  seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe

Przystępne ceny! Nasze pakiety zawierają wszystko co niezbędne do organizacji udanego przy-
jęcia lub spotkania – salę bankietow lub konferencyjną, catering, pełny bar, oprawę muzyczną, 
obsługę, oraz profesjonalną dekorację stołów i sali. Zapraszamy Państwa do rezerwacji miejsc. 

Kontakt w sprawie cen – Kasia Zak 720-233-9213 lub info@polishclubofdenver.com

In 2015, we would like to make the Polish Club venue available for various size private parties 
such as:

-birthday parties
-communions

-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 

OFERTA KORZYSTANIA Z SALI DLA ORGANIZACJI POLONI-
JNYCH W KOLORADO— Od 2015, wprowadziliśmy bardzej korzystne zasady 
korzystania z sali klubowej dla innych organizacji polonijnych na terenie Kolorado. W termi-
nach 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 (minimum 100 osób), ponosi organizacja. 

Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt na info@polishclubofdenver.com

CZŁONKOWSTO — Dyrektor Członkowsta, pan Roman Sałata, przypomina o odnow-
ieniu członkowstwa na rok 2015. Członkowstwo można odnowic na naszej stronie www.pol-
ishclubofdenver.com ( zakładka “Członkowstwo”). Opłatę prosimy wystawic na Polski KLub w 

Denver i przysyłać czekiem do Klubu na adres: 
Polski Klub w Denver 

CC: Roman Sałata, Dyrektor Wynajmu 
3121 W Alameda Ave 

Denver CO 80219 

STYPENIA / SCHOLARSHIP DEADLINE — College/University Scholar-
ship Application Deadline: May 31st.  More information http://www.polishclubofdenver.com/

grant-program
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Szanowni Państwo:
Witam Państwa wiosennie w imieniu całego 

Zarzadu Polskiego Klubu w Denver. 
Marzec był bardzo zajętym miesiącem w kalenar-
zu wydarzeń klubowych.  Miesiąc rozpoczeliśmy 
występem znanego i cenionego polskiego po-
dróżnika i publicysty  pana Wojciecha Cejrows-
kiego.  Spotkanie w Klubie było wspaniałą okazją 
dla licznie zgromadzonej w ten wieczór Polonii 
Denver na ‘wyprawę’ w najdalsze i najdziksze 
zakątki świata. Występ niezwykle ciekawy a zaraz-
em zabawny i pełny humoru.  Po spotkaniu, pan 
Cejrowski odpowiedział na pytania publicznoś-
ci oraz podpisał ksiązki. Dla zainteresowanych, 
książki p. Cejrowskiego dostępne są również na 
jego stronie http://www.cejrowski.com oraz na 
Amazonie: http://www.amazon.com/Gringo-Pol-
ish-Wojciech-Cejrowski/dp/1491289716/ref=s-
r_1_1?ie=UTF8&qid=1422476194&sr=8-1&key-

words=gringo+wojciech+cejrowski
Korzystając z okazji, chciałabym bardzo serdec-
znie podziękować panu Andrzejowi Nowotar-
skiemu, właścicielowi piekarni Royal Bakery, 
który podczas większości imprez klubowych, tak 
jak w przypadku występu Wojciecha Cejrows-
kiego, wspiera Polski Klub donacjami tradycy-
jnych polskich pączków oraz innych słodkich 

wypieków. Dziekujemy!
Dziekuję również oficjalnym sponsorom występu 
Wojciecha Cejrowskiego – doktor Małgorzacie 
Korościel z Southeast Dental Associates, notari-
uszowi Mirze Habinie, agentowi nieruchomości 
Katarzynie Sullenberger, sklepowi Chicago Mar-

ket, oraz Halina’s Catering. 
Marzec zakończyliśmy koncertem kameralnym w 
wykonaniu Duo Firebird. Był to pierwszy z serii 
czterech  koncertów dla Polskiego Klubu w Den-
ver. Na kolejny zapraszamy  Państwa już 6 maja. 
Występy Duo Firebird w Klubie to okazja do rza-
dkiej i ciekawej lekcji muzyki. Podczas występu, 
pianistka Leah Peer,  opowiada publiczności o his-

torii i tradycjach prezentowanych utworów. 
Kwiecień zapowiada sie równie intensywnie. 

19 kwietnia zapraszamy Państwa na kolejne zebra-
nie członkowskie na godzinę 14:30. Podczas zebra-
nia omówimy między innymi proponowane zmiany 
do istniejącej Konstytucji Klubu. Poznamy również 
kandydata na stanowisko Marszałka Klubu, który 
obejmie to stanowisko po panu Jacku Jendrzejews-
kim. Przed zebraniem, od godziny 13:00, w Klubie 
będzie można zjeść tradycyjny polski obiad przygot-
owany przez Dyrektor Kuchni, panią Halinę Płatek.  

Zapraszam. 
Również 19 kwietnia zapraszam Państwa na kolejny 
Klubowy Wieczór Filmowy. Tym razem obejrzymy 
krótki dokument nominowany do Oskara, pt. “Joan-
na.”  Seans rozpoczniemy o godzinie 17:00. Film trwa 

niecałą godzinę. 
25 kwietnia zapraszam cała Polonię Denver do Pol-
skiego Klubu na obchody XX-lecia istnienia Polskiej 
Szkoły w Denver. Jesteśmy dumni z osiągnięć Pol-
skiej Szkoły i jest nam niezmiernie miło gościć kadrę, 
uczniów oraz gości Szkoły w naszych progach pod-

czas tak ważnej uroczystości. 
Polski Klub w Denver poszukuje obecnie specjal-
istów od napraw dachów oraz remontów łazienek. 
Zainteresowane firmy proszę o kontakt telefoniczny 

lub emailowy w sprawie wyceny projektów. 

Na koniec pragnę zaprosić Państwa do wypełnienia 
ankiety nt. działalności Polskiego Klubu. Dostępna 
jest ona na naszej stronie www.polishclubofdenver.
com Państwa  opinia jest dla nas bardzo ważna, dlat-
ego zechęcamy Państwa do podzielenia się z nami 
swoimi uwagami. Klub jest własnością członków. 
Rolą Zarządu jest prowadzenie Klubu zgodnie z 
Państwa sugestiami. Zapraszamy do współpracy. 
Link do ankiety: http://www.polishclubofdenver.

com/ankieta-4/

Z poważaniem 
Katarzyna Żak
720-233-9213
info@polishclubofdenver.com

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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Serdeczne gratulacje dla pani 
Jadwigi Bielecki, fotografa Klu-
bu, która otrzymała podziekow-
anie z rąk biskupa Stanislawa 
Stefanka oraz Ks. Marka Cieśli 
za całokształt pracy artystycznej 
i rzemieslniczej na rzecz Pol-
skiej Parafii w Denver.

GRATULACJE! 

ODPUST I ŚWIĘTO RZEMIEŚLNIKÓW W POLSKIEJ PARAFII
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Szanowni,

W Denver było super! Doskonała pub-
liczność z refleksem intelektualnym i bys-
trym poczuciem humoru - przy stendapie 
to kluczowe, bo gdy publika nie rozumie, 
nie chwyta, lub jest ospała, żarty nie wycho-
dzą i robi się drętwo.

Nie było drętwo.
A poza tym bardzo dobra sala klubowa - 
idealna na stand up. Za plecami widowni 
bar - to w branży komediowej standard. 
Obok baru była też kuchnia serwująca 
polskie flaczki - to już nie standard, ale z 
drugiej strony który z amerykańskich ko-
mików może się pochwalić że występował 
do flaków - ja mogę!

Ach, przypomniały mi się czasy studenck-
ie, kiedy to dorabiałem sobie w klubach 
stendaperskich w San Francisco.
To są zawsze zaciemnione sale na.. 100-200 
osób, niewielka scena, samotny mikrofon, 
samotny człowiek i samotny stołek. Stołek 
zawsze barowy, bo pożyczony z baru..
Klasyka. Klasyczna kompozycja, klasyczna 
atmosfera.

I tak było w Denver.
A jaka fajna Polonia - zupełnie jak ta, którą 
w zeszłym roku i w latach wcześniejszych 
opisywałem Państwu po występach w At-

lancie.
Emigranci z wyboru, wykształceni profesjonaliści: prawnicy (z uprawnieniami na USA), dentyści, agenci nieruchomoś-
ci, programiści komputerowi, specjaliści od elektroniki. Wszyscy przyjechali do USA, a potem do stanu Kolorado bo 
CHCIELI. Chcieć a musieć to ogromna różnica.

Fajnie było i od razu umówiliśmy się z kilkoma osobami na następny raz, że przyjadę wcześniej i skoczymy sobie postr-
zelać w Góry Skaliste.

A samo Denver jakie - kilkumilionowa wioska. W Ameryce się takie zdarzają. Bywałem w Denver wcześniej - w roku 
1998 z występem dla Polonii, potem przejazdem u moich amerykańskich znajomych, w drodze przez góry na pus-
tynie Utah, ale jakoś nigdy nie wjechałem do centrum Denver. Dopiero teraz i... Śmierdziało skunksem, co przyjąłem 
z zaskoczeniem, z niedowierzaniem, a potem ktoś mi wytłumaczył że tak pachnie marihuana, która w Kolorado jest 
niestety legalna.
wc

PS
Pani dentystce dziękuję za poratowanie mnie szczoteczką i pastą.
http://www.amazon.com/Gringo-Polish-Wojciech-Cejrowski/dp/1491289716/ref=sr_1_1?ie=UT-
F8&qid=1422476194&sr=8-1&keywords=gringo+wojciech+cejrowski

10



Zachecamy wszystkich posiadaczy paszportow polskich do wziecia udzialu w wyborach Glowy Panstwa Pol-
skiego- osoby reprezentujacej wszystkich Polakow na swiecie.  Glosowanie w wyborach na Prezydenta Rzec-
zypospolitej Polskiej bedzie mozliwe dla wszystkich Obywateli Polskich posiadajacych wazny paszport RP w 
dniu 9 maja (sobota) w Klubie Polskim w Denver. Konieczna jest wczesniejsza rejestracja osob glosujacych 
w rejestrze w Konsulacie Generalnym w LA droga korespondencyjna, najlepiej elektronicznie. W odpow-
iednim terminie powolana zostanie Komisja Wyborcza w Kolorado oraz strona do rejestracji ktorej adres 
podamy do ogolnej wiadomosci wkrotce.  Termin zgłaszania się do spisu wyborców w celu głosowania kore-
spondencyjnego za granicą upływa  27 kwietnia 2015 r. Termin zgłaszania się spisu wyborców w celu głoso-
wania osobistego w siedzibie komisji wyborczej za granicą upływa  7 maja 2015 r. Prosimy o wstrzymanie się 
z rejestracją na wybory do czasu oficjalnego utworzenia obwodów głosowania. Prosimy o śledzenie strony 
internetowej  Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles, profilu  Facebook i komunikatów mailowych.

 http://losangeles.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wybory_prezydenta_rp_

Tomasz Skotnicki 
Konsul Honorowy w Kolorado

WYBORY PREZYDENTA RP  
MOŻLIWOŚĆ GŁOSOWANIA W KLUBIE – 9 MAJ 2015

ZEBRANIE CZLONKOWSKIE LUTY I MARZEC 2015
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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


