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Przypominamy o odnowieniu członkowstwa na rok 2015. Członkowstwo można odnowić 
na naszej stronie internetowej www.polishclubofdenver.com (zakładka “Członkowstwo”). 
Opłatę prosimy przysyłać czekiem do Klubu na adres: Polski Klub w Denver /Dyr. Człon-
kowsta Roman Sałata 3121 W Alameda Ave Denver CO 80219. Czeki prosimy wypisywać 
na Polski Klub w Denver.
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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

Sekretarz 
Tomasz Bodzianowski

Dyr Członkostwa 
Roman Sałata

Dyr Zaopatrzenia 
Krzysztof Rogalski

Dyr Bibioteki
Joanna Żelazko

Dyr Wynajmu
Czesława Muniz

Dyr Socialny 
Halina Płatek

Dyr Informacji
Katarzyna Sullenbereger

Dyr Budynku
Witold Debski

Dyr Programu
Kinga Rogalska
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Specjalne życzenia urodzionowe 
dla Joanny Zelazko, Haliny Płatek, 
Zuzanny Felczynskiej oraz Tomasza 
Szynakiewicza od kolegów z Zarzą-
du Klubu!

ZEBRANIE CZŁONKÓW — Następne zebranie członków odbędzie się 
w niedzielę 15 lutego 2015 o godzinie 15:00. Przed zebraniem, od godziny 13:00, 
zapraszamy Państwa na polski obiad przygotowany przez szefa kuchni Halinę Płatek. 

POLSKI OBIAD — W niedzielę 15go marca  w godzinach 13:00 – 17:00 w 
Polskim Klubie serwowany będa tradycyjne polskie obiady przygotowane przez panią 
Halinę Płatek. Serdecznie zapraszamy! Istnieje możliwość kupienia posiłków na wynos.

REMONTY — W wyniku złej pogody uszkodzeniu uległ dach Klubu w rezultacie 
czego zaciekła część sufitu nad salą główną Klubu.  Zarząd pracuje obecnie z firma 
ubezpieczeniową nad naprawieniem szkody.  

BIBLIOTEKA — Dyrektor Biblioteki, pani Joanna Żelazko informuje, iż z 
dniem 1go Stycznia 2015 biblioteka będzie otwarta tylko w niedziele. Nowością są daty 
podane w nawiasie’()’. W te dni biblioteka będzie otwarta tylko i wyłącznie na życzenie, 
po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu do prowadzacej pod numerem 720-289-
8193. Wiecej informacji na www.polishclubfdenver.com
       Sunday March 8th 1Pm to 3Pm
       Sunday March 22nd – by appointment only.  

 WYNAJEM SALI KLUBOWEJ —  W 2015, istnieje możliwość wynaję-
cia Sali Klubu na przyjęcia urodzinowe,  prywatki,  komunie,  wesela oraz  NOWOŚĆ 
–  na seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe. Przystępne ceny! Nasze pakiety 
zawierają wszystko co niezbędne do organizacji udanego przyjęcia lub seminarium – 
salę bankietową, catering, pełny bar, oprawę muzyczną, obsługę, oraz profesjonalną 
dekorację stołów i sali, bez stresu związanego z przygotowaniem.  Kontakt w sprawie 
cen – Kasia Zak 720-233-9213 lub info@polishclubofdenver.com. Przyjęcia  Komuni-
jne - wiecej informacji na stronie 7. 

CZŁONKOWSTO— Dyrektor Członkowsta, pan Roman Sałata, przypomina 
o odnowieniu członkowstwa na rok 2015.  Członkowstwo można odnowic na naszej 
stronie www.polishclubofdenver.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

NOWA STRONA WWW KLUBU – Z wielką radością informujemy 
Państwa, iż Polski Klub w Denver ma nową stronę internetową. Dziekujemy Tomaszo-
wi Felczyńskiemu za pracę nad stroną a Państwa zapraszamy na www.polishclubofden-
ver.com

ANKIETA – Zachęcamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety na temat 
działalości Klubu dostępnej w formie drukowaniej w Klubie, oraz online na stronie 
Klubu www.polishclubofdenver.com

Urodziny
{BIRTHDAYS}

MARZEC

Tom Altman
Elizabeth Banaszak
Jolanta Bennett
Maria Bonaparte
Mary Brzeski
Barbara Chodan
Boleslaw Daniel
Jolanta Debski
Maria Dobis
Zuzanna Felczynska
Teresa Gadzina
Janina Jarosz
Tadeusz Krupa
Ewa Kudla
Antoni Mohelicki
Ewa Mohelicki
Dolores Mrozek
Jan Mucha
Halina Platek
Agnieszka Plonska
Anna Przybylek
Dariusz Rakowicz
Zbigniew Retecki
Joanna Rocwa - Zelazko
Dariusz Sikora
Dorota Skotnicki
Katarzyna Majkut-Szuta
Richard Trzcinski
Maciej Wardak
Gerard Wiktor
Tom Szynakiewicz
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Szanowni Państwo:
Pragnę rozpocząć od zaproszenia Państwa na 
spotkanie ze znanym polskim podrożnikiem, 
dziennikarzem i publicystą, panem Wojciechem 
Cejrowskim.  Spotkanie w stylu ‘stand-up’ pod 
tytułem „Prawo Dżungli”  odbędzie się w Klu-
bie w sobotę 7 marca o godzinie 18:00.  Bilety w 
cenie $25 od osoby do nabycia na naszej stronie 
internetowej www.polishclubofdenver.com oraz 
przed występem (przy wejściu można płacić 
karta kredytową).  Przed rozpoczęciem spotka-
nia,  od godziny 17:00, Halina’s Catering zaprasza 
na flaczki, bigos oraz ciasto do kawy.  Również w 
tym dniu, z okazji Dnia Kobiet,  Krzysztof Rogal-
ski, szef baru, serwował będzie darmową lampkę 
wina dla Pań.
Kolejnym wydarzeniem w Klubie w marcu będzie 
koncert pianistyczny w wykonaniu Duo Firebird 
który odbędzie się w środę 25 marca o godzinie 
19:00. Będzie to pierwszy z serii czterech kon-
certów dla członków i przyjaciół Polskiego Klu-
bu. Zatutułowany jest „From Moscow to Man-
hattan: the Journey of Jewish Music”.  W imieniu 
wiolonczelistki Darii Joanny oraz pianistki Leah 
Peer, serdecznie Państwa zapraszam.  Bilety w ce-
nie $15 lunb $10 ( członkowie Klubu) do nabycia 
przy wejściu.
Przy okazji pragnę również poinfomować, iż 
istnieje możliowść reklamy Państwa biznesów 
podczas imprez klubowych. Klub Polski oferuje 
bardzo przystępne warunki sponsoringu, po-
nieważ zależy nam na promocji lokalnych pols-
kich firm. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Ze względu na dużą ilość wydarzeń klubowych, 

marcowe zebranie członków przełożone zostało na  
niedzielę 15-go marca o godzinie 15:00. Tradycyjnie, 
w tym dniu, w godzinach 13:00 – 17:00 serwowany 
będzie polski obiad.  W imieniu szefa kuchni, pani 
Haliny Płatek, serdecznie Państwa zapraszam i życzę 
smacznego.  Istnieje możliwość zakupu posiłków na 
wynos.  
Celem moich co-miesiecznych artykułów jest 
przybliżenie Państwu działalności Polskiego Klu-
bu w Denver oraz ludzi dzięki którym wydarzenia 
klubowe są możliwe. Piszemy o planach Zarządu 
Klubu na najbliższe miesiące jak również o tym co 
udało nam się już zrealizować.
W lutym b.r. ukończyliśmy prace nad nową stroną 
internetową Polskiego Klubu w Denver.  Nowa 
strona zaprojektowana przez Tomasza Felczyńskiego 
z Felek Technologies, jest dużo bardziej przejżysta  
i łatwiejsza w nawigacji, równiez z telefonu.  Moga 
tam Państwo znalezć najświeższe informacje na 
temat wydarzeń klubowych, przeczytać „Gazetkę”, 
jak również wypełnić anonimową ankietę i podzielić 
sie z nami swoimi uwagami na temat działalnoś-
ci Klubu Polskiego w Denver.  Panu Tomaszowi 
serdecznie dziękuje a Państwa zapraszam na  www.
polishclubfdenver.com
Również od lutego b.r., w odpowiedzi na Państwa 
sugestie, na stronie ‘www’ klubu dostępne są zdję-
cia członków Zarządu Klubu, które wykonała pani 
Kinga Rogalska, Dyrektor Programu. Zapraszam 
do odwiedzenia naszej galerii a pani Kindze bardzo 
serdecznie dziękuję. 
W Galerii znajdą Państwo również zdjęcia z 
Tłustego Czwartku oraz ostatniego Wieczoru Film-
owego wykonane przez oficjalnego fotografa Klubu, 
panią Jadwigę Bielecki. 

SŁOWO OD PREZYDENTA 
PRESIDENT’S NOTE:

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

POLISH CLUB OF DENVER

5



Oprócz lepszej strony internetowej, mamy dla 
Państwa kolejne udogodnienie.  Wprowadziliśmy 
możliwość płacenia kartą kredytową przy we-
jściu na imprezy klubowe.  System ten sprawdza 
się znakomicie. Większość z Państwa wybiera 
właśnie tą metode zakupu biletów.  
Od niedawna Klub Polski może poszczycić się 
także ofertą 13 nowych napojów alkoholowych 
w barze klubowym.  Za sprawą dyrektora baru, 
Krzysztofa Rogalskiego, w  ofercie „Premium 
Drinks”  znajdą Państwo m.in.  ‘Sex on The 
Beach’,  ‘Cuban Screw”, „Fuzzy Navel”, „Teraz Pol-
ska”, szereg nalewek smakowych,  różne rodzaje 
polskiego piwa oraz wiele innych. Panu Krzyszto-
fowi bardzo dziękuje za wkład w ulepszenie baru 
a Państwa zapraszam do odwiedzenia naszego 
baru przy najbliższej imprezie klubowej ( w barze 
można płacić karta kredytową).  
W dalszym ciągu pracujemy nad modernizacją 
wnętrza, akustyki oraz elektryki Klubu. Jest to 
niezmiernie złożony i czasochłonny projekt i 
potrwa zapewne do końca 2015. Do najbardziej 
pilnych projektów należą remont dachu Klubu 
oraz naprawa sufitu nad salą główna w związku 
z niedawnym zaciekiem spowodowanycm złą 
pogodą.  Następnie zajmiemy sie kompleksowym 
remontem lazienek, wyminą okien i ulepszen-
im zaplecza magazynowego. Podczas zebrań 
członkowskich, będziemy starali sie prezentować 
Państwu projekty proponowanych zmian jak 
również wycenę prac remontowych.  Prosimy o 
uczestnictwo w spotkaniach oraz sugestie. Wier-
zymy, iż ładniejsze wnętrze Klubu przyciągnie do 
Klubu szerszą rzeszę tutejszej Polonii niezależnie 
od wieku. 
Przypominam, iż od tego roku, wprowadziliśmy 
bardzej korzystne  zasady korzystania z sali 
klubowej dla innych organizacji polonijnych 
w Kolorado. W miarę możliwości, Klub Polski 
chciałby nieodpłatnie udostępniać salę klubową, 
zaplecze kuchenne oraz pełny bar innym organi-
zacjom polonijnym częściej niż tylko raz w roku.  
Zainteresowane organizacje proszę o kontakt . 
„Otwierając” Klub dla innych instytucji mamy 
nadzieją na współpracę przy organizowaniu wy-

darzeń polonijnych a w rezultacie na udowanie silniejszej i 
zjednoczonej Poloni w Denver.
Prowadzenie Klubu to wysiłek zespołowy.  Vice prezy-
dent, Iwona Salamon i ja mamy ogromne szczęście oraz 
zaszczyt pracować z zespołem bardzo utalentowanych i 
oddanych Klubowi ludzi.  W tym miesiącu chciałabym 
wyróżnić i z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować 
‘weteranom klubowym” pani Czesławie  Muniz (Dyrek-
tor Wynajmu),  panu Romanowi Sałacie (Dyrektorowi 
Członkowstwa)., panu Witoldowi Debskiemu (Dyrektor 
Budynku), jak również panu Jackowi Jendrzejewskiemu ( 
Marszałek). Poświęcaja oni bardzo dużo prywatnego czasu 
na zapewnienie sprawnego funkcjonowania Klubu, szc-
zególnie w sytuacjach nagłych jak ostatni zaciek sufitu w 
Klubie. Dziękujemy Wam serdecznie! 
20 lutego, w ramach klubowych wieczorów filmowych, 
odbyła sie przedoskarowa projekcja filmu Pawła Palikow-
skiego „Ida.”  Dziękujemy Państwu za liczne przybycie i 
zrozumienie dla nowego płatnego formatu tych spotkań. 
Klub Polski zobowiazany jest prawnie do uzyskania zgody 
posiadacza praw autorskich do jakichkolwiek publicznych 
pokazów filmów. Zakup takiego pozwolenia jest często 
bardzo kosztowny.  Większość kosztów pokrywa Klub.  
Aby pokryć całość, jesteśmy jednak zmuszeni  wprowadzić 
minimalna opłate za wstęp. 
Jest mi niezmiernie miło już dziś poinformować  Państwa, 
iż w listopadzie 2015 gościem Klubu będzie znany chica-
gowski ‘wodzirej’ DJ Marcin Kania, który poprowadzi  dla 
Państwa Zabawę Andrzejkową. Do tego czasu, zapraszam 
Państwa  na strone pana Marcina  www.marcinkania.com.  
Przy okazji serdeczne podziekowanie dla zespolu AMBER-
BAND w składzie Jerzy Kamiski i Romualdas Zableckas, 
długoletnich przyjaciół Polskiego Klubu w Denver!
Więcej informacji na temat wydarzeń klubowych znajdą 
Państwo na naszej stronie internetowej www.polishclubof-
denver.com,  na naszym fanpage’u Facebook,  w biuletynie 
parafialnym, oraz oczywiście na stronach obecnego wyda-
nia Gazetki.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Żak, Prezydent
720-233-9213
info@polishclubofdenver.com
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Walentynki 2015
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Projekcja filmu Ida
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W dniu 20 lutego, w ramach kolejnego Wieczoru Film-
owego, w Polskim Klubie  odbyl sie pokaz zdobywcy 
tegorocznego Oskara pt. “IDA” w rezyserii Pawla Pawli-
kowskiego. Wprowadzenie do filmu jak rowniez dyskus-
je po projekcji poprowadzila pani Anna Klocek z Polsko 
- Amerykanskigo Stowarzyszenia Filmowego, ktorej 
bardzo serdecznie dziekujemy.



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

PARTNERZY:
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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


