
Spotkania Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
w latach

2016 – 2018

Andrew Dowen – Prezes; Krystyna Bartkowska, DDS – Wiceprezes; Danuta Żuchowska – 
Skarbnik; Małgorzata Cup – Sekretarz; Członkowie Zarządu – Maria Kubal, Krystyna 
Okuniewska, Wanda Presburger, Jacek Roszkowski.

 Teatr Fantazja z Sydney, Australia
"Damy i Huzary" Aleksandra Fredry

24 września 2016

Drodzy Państwo,

Zarząd Klubu im. Heleny Modrzejewskiej i Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles 
zapraszają na komedię Damy i Huzary pióra Alexandra Fredry, w adaptacji i reżyserii Joanny Borkowskiej-
Surucic, w wykonaniu Teatru Fantazja z Sydney, Australia i z gościnnym udziałem Zespołu Pieśni i Tańca 
Krakusy.

Spektakl odbędzie się 24 września 2016 (sobota) o 
godzinie 19.00 w Grace Ford Salvatori Auditorium, 
637 Lucas Ave., Los Angeles, CA 90017

Młodzież do lat 18 i członkowie Klubu Modrzejewskiej 
są zwolnieni z opłaty.

Cena biletów dla gości wynosi $15.00

Proszę potwierdzić swoją obecność do 20 września 2016, 
dzwoniąc do Andrzeja Dowena (818) 951-9550 
lub pisząc e-mail Prezes@modjeska.org

Spektakl odbędzie się w języku polskim.

Serdecznie zapraszamy,

Andrew Z. Dowen
Prezes



Teatr Fantazja z Sydney, Australia
„Klub Kobiet Porzuconych" Magdaleny Wołłejko

1 października 2016

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu im. Heleny Modrzejewskiej,

Zarząd Klubu im. Heleny Modrzejewskiej gorąco zaprasza na wyjątkowe spotkanie z Klubem Kobiet 
Porzuconych, czyli z Paniami: Ulą Orczykowską, Elą Chylewską, Martą Kiec-Gubala, Martą Zubek, Sarą 
Henclewską, oraz Panami, którzy porzucili wyżej wymienione, czyli: Bogusławem Szpilczakiem, 
Andrzejem Switakowskim i Michałem Maciochem. Spektakl w wykonaniu zespołu Teatru Fantazja 
wyreżyserowała Joanna Borkowska-Surucic, zaś jego autorką jest Magdalena Wołłejko. Pozostali 
członkowie zespołu to Bogumił Drozdowski i Vitek Skonieczny (scenografia), Konstancja Kotowska 
(opracowanie muzyczne), Zbigniew Słomowski i Stanisław Mikołajski (realizacja świateł). Dyrektorem 
administracyjnym Teatru jest Stanisław Mikołajski.

Spektakl odbędzie się w sobotę, 1 października 2016, o godz. 17.00
Magicopolis, 1418 4th St., Santa Monica, CA 90401

„Klub Kobiet Porzuconych” to farsa o kobietach-przyjaciółkach, które wzajemnie wspierają się w 
sytuacjach kryzysowych. Popijając dobre wino i rozkoszując się specjałami włoskiej kuchni, narzekają na 
niewłaściwe życiowe wybory.

Ale czy można żyć bez miłości? Co tak naprawdę  jest w życiu ważne? Za czym skrycie tęsknimy, na co 
czekamy? Czy potrzeba znalezienia bratniej duszy jest tak ogromna, że czasami warto stracić …odrobinę 
godności?

„Klub Kobiet Porzuconych” to sztuka pikantna w swej formie, skierowana do widza w pełni dojrzałego.

W sztuce wykorzystano piosenki „Upić się warto” do słów Mariana Hemara, „Jaka jesteś Mario”
z repertuaru Urszuli Sipińskiej, „Gdzie ci mężczyźni” z repertuaru Danuty Rin, „Brunetki, blondynki ...”     
z repertuaru Jana Kiepury oraz „Baby, ach te baby” z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego.



O autorce, Magdalenie Wołłejko:

Magdalena Wołłejko - aktorka teatralna i filmowa związana przez wiele lat z warszawskim Teatrem 
Kwadrat. Występowała ponadto w Teatrze Komedia, Na Woli, Capitol, a obecnie można ja zobaczyć na 
deskach Teatru Syrena. W filmie najlepsze swoje kreacje stworzyła w obrazach Stanisława Różewicza, ale 
większości kinomanom i tak najbardziej będzie się kojarzyła z Józką - córką Boryny, którą zagrała jako 
nastolatka w serialu Chłopi.

Teatralne i komediowe doświadczenie wykorzystuje od ponad 10 lat, pisząc scenariusze telewizyjne i 
filmowe, monologi, teksty piosenek i sztuki teatralne.

Jej „Klub Hipochondryków” ze Zbigniewem Zamachowskim, Wojciechem Malajkatem i Piotrem Polkiem, 
grany jest od 2003 roku przy pełnej widowni i doczekał się już blisko 300 spektakli i kontynuacji. Druga 
część sztuki „Coś dla ducha, czyli Klub Hipochondrykow 2” miała premierę w roku 2006.

Na realizację w Warszawie oczekuje kolejna jej sztuka. Tym razem będzie to farsa muzyczna.

Pisząc dla telewizji, zasłaniała się męskim pseudonimem Maciej Pisz, na afiszach teatralnych figuruje jako 
tajemnicza Angielka, Meggie W. Wrightt.

„Klub Kobiet Porzuconych”, to pierwsza sztuka podpisana własnym imieniem i nazwiskiem.

Po prapremierze w Sydney w przyszłym sezonie, sztuka znajdzie się w repertuarze jednego z 
najpopularniejszych warszawskich teatrów.

Spektakl tylko dla dorosłych. Członkowie Klubu Modrzejewskiej są zwolnieni z opłaty. Cena biletów dla 
gości wynosi $15.00.

Prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do 20 września 2016 e-mailowo na adres 
malgorzata_c@hotmail.com.

Spektakl odbędzie się w języku polskim.

Serdecznie zapraszamy,

Andrew Z. Dowen
Prezes

Kolędowanie
10 grudnia 2016

Drodzy Członkowie Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej,

Zbliża się magiczny okres świąteczny, czas przyspieszł, bowiem – jak co roku – wszyscy próbujemy przed 
jego końcem pozałatwiać sprawy, które dotąd bezskutecznie oczekiwały na swoją kolej. Zaczynamy 
poważnie myśleć o prezentach dla bliskich, o spotkaniach z nimi, o pięknych chwilach przed nami.



W tej przedświątecznej atmosferze Zarząd Klubu pragnie zaprosić wszystkich jego Członków do wspólnego 
kolędowania. Prosimy o zarezerwowanie w kalendarzach daty 10 grudnia br. (sobota) o godz. 18.30 na 
spotkanie przy (przed)wigilijnym stole, podzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd. Mamy nadzieję, że 
zechcecie Państwo spędzić ten wieczór w miłym gronie klubowym.

Gościny z tej okazji udzielą Członkom Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej Państwo Joanna i 
Andrzej Malescy. Adres rezydencji pp. Maleskich: 12046 Mound View Pl., Studio City, CA 91604. Bardzo 
serdecznie dziękujemy!

Jak zwykle zwracamy się z prośbą o przygotowanie potraw wigilijnych oraz zaopatrzenie bufetu w napoje. 
Prosimy o skonsultowanie się w sprawie potraw z p. Marią Kubal (tel.: 818 356 6157, 
maria.kubal@modjeska.org).

Na wigijine spotkanie zapraszamy wyłącznie Członków Klubu. Prosimy o potwierdzenie udziału pod 
adresem malgorzata.cup@modjeska.org w terminie do 5 grudnia br.

Mając nadzieję na spotkanie 10 grudnia, pozostaję z wyrazami szacunku,

Andy Dowen
Prezes
Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej

Spotkanie z prof. dr hab. Janem Wiktorem Sienkiewiczem
29 kwietnia 2017

Szanowni Członkowie Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej,

Zarząd Klubu serdecznie zaprasza Państwa na spotkanie z prof. dr hab. Janem Wiktorem Sienkiewiczem, 
historykiem i krytykiem sztuki, który swoje wieloletnie badania poświęcił tematyce sztuki emigracyjnej. 
Wynikiem ich jest książka zatytułowana „Artyści Andersa”.

Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia br. o godz. 17.30 (5.30 pm) w Beverly Hills Library, 444 N Rexford Dr., 
Beverly Hills, CA 90210.

Jak mówi Pan Profesor: „Przeszedłem praktycznie szlak Andersa w przeciwną stronę - od Anglii poprzez 
Włochy na Bliski Wschód. To tysiące źródeł, niezwykła ikonografia a przede wszystkim opracowanie 
przynosi zmianę optyki na polską kulturę artystyczną po 1939 roku - którą w dużej mierze uratował, a 
później promował Władysław Anders.”



Spotkanie z Klubem Kultury im. Heleny Modrzejewskiej poświęcone będzie przede wszystkim sztuce w 
okresie niewoli sowieckiej, twórczości na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Afryce, na Półwyspie 
Apenińskim - po Monte Cassino - szczególnie w Rzymie, a od 1946 roku na Wyspach Brytyjskich. 
Wykładowi towarzyszyć będzie bogata ikonografia zebrana przez prelegenta.

Prof. Sienkiewicz prowadzi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedrę Historii Sztuki i 
Kultury Polskiej na Emigracji".

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,

Andy Dowen
Prezes
Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej



Koncert Joanny Różewskiej-Kulasińskiej
27 maja 2017

Szanowni Członkowie,

Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej serdecznie zaprasza Państwa na spotkanie ze znakomita polską 
pianistką młodego pokolenia, Panią Joanną Różewską-Kulasińską.

Spotkanie odbędzie się 27 maja br. o godz. 19.00 (7.00 pm) w rezydencji Pana Konsula Generalnego, Pana 
Mariusza Brymory, 817 Enchanted Way, Pacific Palisades, CA 90272.

Będzie to wspaniały wieczór poświęcony wybitnym polskim kompozytorom. W repertuarze znajdą się 
utwory Chopina, Malawskiego, Szymanowskiego i Paderewskiego.

Joanna Różewska-Kulasińska – jedna z najlepszych polskich pianistek młodego pokolenia. Absolwentka 
Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i laureatka wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych. 
Światowe uznanie zyskała po bardzo udanym występie podczas ostatniego XVI Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego, do którego została zakwalifikowana, jako jedyna kobieta wśród 7 Polaków 
reprezentujących nasz kraj z 400 startujących w eliminacjach. Od jakiegoś czasu na stałe mieszka w San 
Francisco i ostatnio koncertuje głównie poza granicami Polski.

Tego wieczoru będzie też możliwość dla członków klubu podzielić się najnowszymi wieściami.
Uprzejmie prosimy o zaopatrzenie bufetu w deserowe wypieki oraz napoje.

Spotkanie jest dostępne tylko dla członków Klubu.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, tylko osoby z potwierdzoną obecnością będą mogły uczestniczyć 
w spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy Członków Klubu!

Z wyrazami szacunku,

Andrew Dowen
Prezes, Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej



Spotkanie z zespołem Erlendis Guitar Quartet
A meeting with Erlendis Guitar Quartet

18 czerwca 2017
June 18, 2017

Helena Modrzejewska Art and Culture Club is pleased to invite all Club Members and their friends to a 
most delightful afternoon of classical, modern and flamenco guitar performances by the highly acclaimed 
Erlendis Guitar Quartet from Poznan, Poland. The ensemble consists of Anna Chorążyczewska, Adrian 
Furmankiewicz, Wojciech Jurkiewicz, and Karol Mruk. All of the artists got awards in guitar competitions 
all over Europe.



Anna Chorążyczewska, Adrian Furmankiewicz, Karol Mruk, Wojciech Jurkiewicz

Hope you can join us on Sunday, June 18, 2017; 4-7 p.m. at the beautiful, private Flintridge Club in Ladera 
Ranch.

Our host is Kinga Rymsza Sarabia, daughter of our Club Member, Wanda Presburger.

After the performance, while watching the sunset, we will enjoy each other’s company as well as a delicious 
barbecue. We would appreciate your help with providing beverages and desserts. This event is for Club 
Members and their guests only. Cost of admission for the guests is $15.00. No fee for Club Members.

Serdecznie zapraszamy,

Andrew Z. Dowen
Prezes

Spotkanie z kompozytorką Hanną Kulenty
30 września 2017

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu im. Heleny Modrzejewskiej,

Zarząd Klubu im. Heleny Modrzejewskiej gorąco zaprasza na spotkanie z niezwykłą polską panią 
kompozytor Hanną Kulenty, która opowie o surrealiźmie w muzyce i... odwróconym domu.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 30 września 2017 r. o godz 17.00 (5.00 pm) w South Pasadena Public 
Library, 1115 El Centro Street, South Pasadena, CA 91030.



Hanna Kulenty – polsko-holenderska pani kompozytor. Od 1985 roku pracuje jako wolny twórca, realizując 
liczne zamówienia i korzystając ze stypendiów artystycznych. Autorka ponad stu kompozycji – od utworów 
solowych, poprzez kameralistykę, symfonikę, opery, a kończąc na muzyce teatralnej i filmowej.

Charakterystyczny styl muzyczny z jej techniką „polifonii łuków” (opracowaną w pracy magisterskiej), 
następnie techniką „transu w muzyce europejskiej” i w końcu techniką „polifonii 
czasoprzestrzeni” (opracowaną w pracy doktorskiej), jest rozpoznawalny niemalże od pierwszej nuty, a 
trzymający w napięciu do ostatniej.

Jej filozofia czasu i czasoprzestrzeni ma odzwierciedlenie w muzyce, gdyż muzyka to dla niej 
najdoskonalszy język wyrazu: „Wypadkową mojej filozofii jest język muzyczny, a nie odwrotnie”
(H.K.).

Jej utwory są wykonywane na wszystkich kontynentach. Hanna Kulenty wykłada w różnych instytucjach 
muzycznych, konserwatoriach i na kursach (m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Dania, 
Holandia, Niemcy, Hiszpania, Litwa, Polska). Uczestniczyła również w pracach jury rozmaitych konkursów 
muzycznych, także dla wykonawców.

Studiowała kompozycję pod kierunkiem W. Kotońskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie i Louisa 
Andriessena w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Uczestniczyła w kursach kompozytorskich 
organizowanych przez PTMW oraz w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie. 
W 1990 roku była przez rok guest composer Deutscher Akademischer Austauschdienst (daad) w Berlinie. 
Jest laureatką szeregu nagród, z których najbardziej ceni pierwszą lokatę na 50. Międzynarodowej Trybunie 
Kompozytorów UNESCO oraz Medal Mozartowski Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO za I 
Koncert na trąbkę i orkiestrę (2003).

Zwolenniczka wolności twórczej jednostki. Niepoddająca się trendom i modom muzycznym, które nie 
wynikają z jej filozofii. Respektująca tradycje muzyczne. Swoją muzykę nazywa „turbulencjami 
harmonicznymi” lub „muzyką surrealistyczną”.

Członkowie Klubu Modrzejewskiej, jak również nasi goście są zwolnieni z opłaty z tytułu uczestnictwa w 
spotkaniu.

Uczestników spotkania prosimy o zaopatrzenie bufetu.

Prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do czwartku, 29 września 2017 r. e-mailowo na adres 
krystyna.bartkowski@modjeska.org lub telefonicznie pod numerem 818 248 3713.

Serdecznie zapraszamy,

Andrew Z. Dowen
Prezes

Spotkanie z aktorem Andrzejem Sewerynem, 
21 października 2017

Szanowni Członkowie Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej,

Zarząd Klubu gorąco zaprasza Państwa na niezwykłe spotkanie z niezwykłym człowiekiem – naszym 
gościem będzie pan Andrzej Teodor Seweryn, wybitny polski aktor teatralny i filmowy, reżyser, dyrektor 
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.



Spotkanie odbędzie się w gościnnym domu Państwa Ewy i Ephraima Barsam, 23344 Berdon Str., Woodland 
Hills, CA 91367, w sobotę, 21 października 2017 r. o godz. 18.00 (6.00 pm).

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w spotkaniu będą mogli wziąć wyłącznie ci Członkowie Klubu 
Kultury im. H. Modrzejewskiej, którzy opłacili składki członkowskie i uprzednio potwierdzili swoją na nim 
obecność.

Pan Andrzej Seweryn należy do grona najwybitniejszych polskich aktorów. Dla wielu niedościgniony wzór 
aktorskiego kunsztu i niebywałego smaku. Jego dorobek artystyczny to ponad 40 ról filmowych i 30 
teatralnych. Grał zarówno w Polsce, jak i we Francji. Jest drugim aktorem obcego pochodzenia, któremu 
zaproponowanu pracę w słynnym Comédie Française (którego nadal jest aktorem i członkiem Zarządu). 
Pracował między innymi z Andrzejem Wajdą, Andrzejem Żuławskim, Giorgio Trevesem, Stevenem 
Spielbergiem i Agnieszką Holland. Od końca lat siedemdziesiątych Andrzej Seweryn na stałe mieszka we 
Francji, gdzie jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Sztuki i Technik Teatralnych (l"Ecole 
Nationale Superieure des Arts et Techniques du Theatre) w Lyon.

O wykonywanym przez siebie zawodzie mówi: „Praca jest moją misją. Grając na scenie służymy nie tylko 
sobie samym, ale czemuś większemu od nas”. Jest utalentowany, odważny, niezwykle pracowity i szalenie 
oddany temu, w co wierzy.

Przełomową rolą w karierze filmowej Andrzeja Seweryna była kreacja Maksa Bauma w „Ziemi obiecanej” 
Andrzeja Wajdy (1974), u boku Wojciecha Pszoniaka i Daniela Olbrychskiego. Z reżyserem spotykał się 
wielokrotnie – by wymienić tylko kilka z nich – w 1978 roku zagrał w dziele Kina Moralnego Niepokoju - 
„Bez znieczulenia”, w 1979 roku stworzył nagrodzoną prestiżową nagrodą Srebrnego Niedźwiedzia kreację 
w „Dyrygencie”, a w 1980 roku zagrał kapitana Wirskiego w nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes
„Człowieku z żelaza”. Wystąpił również w szeregu filmów zagranicznych, z których szczególnie warty 
odnotowania jest udział w nagrodzonych Oscarem „Indochinach” (1992) czy „Liście Schindlera” (1993).

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. A prywatnie niezwykle ciepłym, 
bardzo interesującym rozmówcą.

Spotkanie poprowadzi dobrze nam wszystkim znany pan Leopold Konopelski, a główną jego osią będzie 
najnowszy film, w którym jedną z głównych ról odegrał pan Andrzej Seweryn „Ostatnia rodzina” w 
reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Opowiadający losy słynnego polskiego malarza Zdzisława Beksińskiego, 
jego żony Zofii oraz ich syna – kultowego dziennikarza muzycznego oraz tłumacza filmowego Tomasza, 
zostanie pokazany podczas zbliżającego się XVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Los Angeles:

- w piątek, 20 października o godz. 19.30 w California State University Northridge, 18111 Nordhoff Str.,
Northridge, CA 91330
- w poniedziałek, 23 października o godz. 21.00 w Laemmle Monica’s Film Center, 1332 2nd Str., Santa
Monica, CA 90401.

Szczegóły pokazów pod linkiem http://bit.ly/PFFLA18_Schedule .

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wieczorze, który na pewno będzie wspaniałą ucztą dla ducha i 
jak zawsze prosimy o zaopatrzenie bufetu w desery i napoje. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu 
prosimy zgłaszać mailowo na adres malgorzata_c@hotmail.com w terminie do 17 października 2017 r.

Z wyrazami szacunku,

Andy Dowen
Prezes
Klub Kultury im. H. Modrzejewskiej



Photos by Lucyna Przasnyski



Występ Stanisława Górki oraz Kolędowanie
9 grudnia 2017

Wielkimi krokami zbliża się magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. A wraz z nim czas radości, dzielenia 
się dobrą nowiną, spotkań w gronie bliskich i najbliższych. Czas kolędowania.

Zarząd Klubu pragnie zaprosić wszystkich Członków do wzięcia udziału we wspólnym śpiewaniu kolęd już 
niebawem! Serdecznie prosimy wszystkich Państwa o zarezerowanie sobie terminu naszego świątecznego 
spotkania:

Sobota, 9 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 (6.00 pm).
Kolędowanie odbędzie się w McGroarty Arts Center, 7570 McGroarty Terrace, Tujunga, CA 91042.

Potwierdzenie udziału prosimy przekazywać do pani Marii Kubal (maria.kubal@modjeska.org).

Pani Maria będzie również przyjmowała zgłoszenia dotyczące potraw, jakie zechcecie Państwo przynieść na 
świąteczny stół Klubu.

W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem podczas tego pięknego wieczoru, pozostaję z wyrazami szacunku,

Andy Dowen
Prezes
Klub Kultury im. H. Modrzejewskiej

Spotkanie z reżyserem Lechem Majewskim
3 marca 2018

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z Lechem Majewskim, reżyserem filmowym i 
teatralnym, pisarzem, poetą i malarzem. Należy do członków Gildii Reżyserów Amerykańskich i 
Europejskiej Akademii Filmowej. Jego obecny pobyt w Los Angeles wiąże się z przyznaniem mu 
członkostwa w Amerykańskiej Akademii Filmowej przyznającej Oscary, a tegoroczna uroczystość ich 
rozdania odbędzie się 4 marca.

Różnorodność jest charakterystycznym rysem drogi artystycznej Lecha Majewskiego, ale zarazem, jest nią 
także konsekwencja i wierność młodzieńczym fascynacjom. 



Pewne wizje powracają w twórczości Majewskiego parokrotnie, przyjmując różną formę artystyczną, 
zależnie od gatunku sztuki, po który w danym momencie sięga ten wszechstronny twórca.

W naszych zainfekowanym duchem ścisłej specjalizacji czasach, osoby, które zajmują się więcej niż jedną 
wąsko określoną dziedziną zwykło się określać zbanalizowanym terminem "ludzi Renesansu". Lech 
Majewski jest człowiekiem, w wypadku, którego termin ten banalny być przestaje. Majewski jest w jednej 
osobie Ślązakiem i Wenecjaninem, Polakiem i obywatelem świata, filmowcem, pisarzem, poetą, 
producentem, kompozytorem, artystą wizualnym, człowiekiem teatru, amatorem nauk hermetycznych i 
reżyserem oper. Wyliczać dalej? Majewski to człowiek, który jednego dnia realizuje w Stanach film z 
hollywoodzkimi gwiazdami i gawędzi ze Stanleyem Kubrickiem, by nazajutrz otworzyć wystawę swoich 
instalacji w katowickiej galerii, dwa dni później wydać tomik poezji w prestiżowym krakowskim 
wydawnictwie, a po tygodniu inscenizować operę w litewskim teatrze.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 3 marca 2018 roku o godzinie 18.00 (6:00 PM) w gościnnym domu 
państwa Kasi i Artura Chmielewskich 3154, Meyerloa Lane, Pasadena CA 91107.

Rozmowę z naszym gościem poprowadzi Pani Elzbieta Kańska.

Spotkanie dla członków klubu jest bezpłatne, dla gości członków klubu opłata wynosi $25.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,

Andrew Dowen
Prezes, Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej



Lalka też człowiek
Spotkanie z dyrektorem teatru lalek

Markiem Chodaczyńskim
10 marca 2018

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej,

Zarząd Klubu ma ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na spotkanie z postacią absolutnie 
nietuzinkową, której dorobkiem artystycznym można byłoby szczodrze obdzielić kilka osób i która potrafi 
przybierać różne twarze w tej samej chwili. Mowa o panu Marku Chodaczyńskim, jednym z najbardziej 
aktywnych i najlepiej rozpoznawalnych lalkarzy polskich.

Spotkanie pod hasłem „Lalka też człowiek” odbędzie się w sobotę, 10 marca br. o godz. 17.30 (5.30 pm) w 
Beverly Hills Library, 444 North Redford Drive, Beverly Hills, 90210.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o sekretnym życiu lalek, o historii teatru 
lalkowego czy tajemnicach form animowanych, pan Marek Chodaczyński bez wątpienia jest najlepszą 
osobą, od której tę wiedzę można pozyskać. W załączniku znajdziecie Państwo obszerniejszą notkę 
poświęconą bohaterowi naszego kolejnego spotkania.

W trakcie wieczoru pan Chodaczyński uraczy nas ponadto krótką formą teatralną zatytułowaną „Balaam, 
czyli problem winy obiektywnej”, która powstała w oparciu o twórczość prof. Leszka Kołakowskiego. Do 
nabycia będą także materiały audiowizualne poświęcone działalności teatralnej i festiwalowej pana Marka 
Chodaczyńskiego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w terminie do 8 marca br. u Pani Krystyny Bartkowskiej 
(tel.: 818 248 3713 lub mailowo pod adresem krystyna.bartkowski@modjeska.org).

Wszystkich gości prosimy o zapewnienie małego poczęstunku – mile widziane ciasta i ciasteczka oraz 
napoje bezalkoholowe.

Z wyrazami szacunku,

Andy Dowen
Prezes
Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej





Spotkanie z piosenkarzem Stanem Borysem
17 marca 2018

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej,

Zarząd Klubu ma przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na spotkanie z artystą wybitnym, którego 
twórcza wrażliwość budziła piękne emocje kilku pokoleń Polaków. Stan Borys to piosenkarz, autor tekstów, 
aktor, reżyser i poeta. Człowiek o pięknej duszy, którą chętnie dzieli się z nami.

Spotkanie ze Stanem Borysem odbędzie się w sobotę, 17 marca br. o godz. 17.00 (5.00 pm)

Nasz gość to legenda polskiej sceny, postać charyzmatyczna, przyciągająca tych, którzy szukają w życiu 
wrażliwości, dla których pożywką jest piękna muzyka, słowa sięgające serca, światło w oczach. Wszystkim 
wrażliwym i pragnącym subtelnych doświadczeń osoba Stana Borysa na pewno jest doskonale znana. 
Zapraszamy zatem na spotkanie niemal mistyczne, pełne wspaniałej, wysokogatunkowej sztuki.

Stan Borys zaprezentuje wieczór poezji składający się z dwóch części. Pierwsza będzie podkreślała klimat 
patriotyczny z poezją C. K. Norwida i Jana Pawła II, doskonale tym samym wpisując się w klimat 
zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie zaprezentowane zostaną 
ponadto pieśni i wiersze autorstwa Artysty z tomiku „Daleko do Nikąd”. Program Stana Borysa opiera się 
na trzech wartościach odzwierciedlających doświadczenie historyczne Polaków: wolności, poszanowaniu 
godności człowieka i jego praw oraz solidarności rozumianej jako „duch polskiego patriotyzmu”.

Spotkanie wyłącznie dla Członków Klubu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 15 marca 
br. u Andy Dowena mailowo pod adresem prezes@modjeska.org.

Wszystkich gości prosimy o zapewnienie poczęstunku i napojów.

Serdecznie zapraszamy! 

Z wyrazami szacunku,

Andy Dowen
Prezes
Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
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