
SPOTKANIA PODCZAS KADENCJI  PREZES 
MAI TROCHIMCZYK, 2010-2012 

• 6 sierpnia 2010 roku – Premiera baletu Stefana Wenty Fantasy on Polish Airs do muzyki Chopina,
w wykonaniu Luminario Ballet of Los Angeles, Ford Amphitheater, Hollywood.

• 13 sierpnia 2010 roku – Premiera filmu dokumentalnego The Labyrinth o Marianie Kołodzieju, z
udziałem producentów: Ojciec Ron Schmidt, S.J., i Jason Schmidt. Arclight Cinema-Hollywood.

• 11 września 2010 roku – Kapuściński i Domosławski1. Rozmowa z Arturem Domosławskim,
biografem Kapuścińskiego i pokaz filmu dokumentalnego Poet on the Frontline: The Reportage of
Ryszard Kapuściński. Rozmawia Dorota Czajka-Olszewska, Ruskin Art Club, Los Angeles.

• 10 października 2010 roku – Koncert Muzyki Romantycznej. Marta Wryk, sopran, i Adam
Kośmieja, fortepian; z okazji 200-tej rocznicy urodzin Chopina. Biblioteka Południowej Pasadeny.2

• 16 października 2010 roku – Spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem, rezydencja Heleny i
Stanley’a Kolodziey, Beverly Hills. Przygotowane we współpracy z Polskim Konsulatem w Los
Angeles.

• 17 października 2010 roku – Spotkanie z Janem Nowickim i Małgorzatą Potocką, w rezydencji
Heleny i Stanley’a Kołodziey, Beverly Hills. Nowicki otrzymuje Modjeska Prize 2010.
Przygotowane we współpracy z Polskim Festiwalem Filmowym w Los Angeles.3

• 21 listopada 2010 roku – Kabaret Starszych Panów w wykonaniu klubu PIE, Polacy w Inland
Empire. Long Beach Petroleum Club.

• 11 grudnia 2010 roku – Koncert Kolęd i Przyjęcie Świateczne w rezydencji Państwa Alexa i Jolanty
Wilk w Orange County. Arek Niezgoda, gitara; Karolina Naziemiec, altówka i śpiew; Irina
Chirkova, wiolonczela.

• 31 grudnia 2010 roku – Bal Sylwestrowy w Long Beach Petroleum Club. „Zimowa Kraina Czaru” z
dekoracjami Krystyny Okuniewskiej

• 22 stycznia 2011 roku – Podróż do Tybetu prezentują Maria i Edward Pilatowicz, pokaz filmu,
fotografii, i rozmowa w rezydencji Moniki i Davida Lehman w Pasadenie.

1 Ryszard Kapuściński and Artur Domosławski. „PAHA Newsletter” t. 67 nr 2, 2010, s. 16. 
2 Zawiadomienie w “Polish Music Center Newsletter”, t. 16 nr 10, 8 października 2010, 
https://polishmusic.usc.edu/newsletter/2010/october-2010/ 
3 Jan Nowicki Receives the Modjeska Prize 2010, “PAHA Newsletter” t. 67 nr 2, 2010, s. 15. Sprawozdanie TV TV 
Polonia https://www.youtube.com/watch?v=hUvOOqd7ieMl; Vimeo: https://vimeo.com/16050902. 
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• 19 lutego 2011 roku – Mickiewicz Today, rozmowa z prof. Roman Koropeckyj, UCLA (specjalista 
od Mickiewicza) i z prof. Leonard Kress, Owens College (poeta i tłumacz Pana Tadeusza), po 
angielsku. Ilustrowana recytacją fragmentów z Pana Tadeusza. Ruskin Art Club, Los Angeles.4  

• 12 marca 2011 roku – Z reżyserem Janem Kidawą-Błońskim rozmawia Andrzej Maleski. Projekcja 
fragmentów filmu Różyczka. Rezydencja Heleny i Stanley’a Kołodziey w Beverly Hills.  

• 26 marca 2011 roku – Prawdziwa poezja Kosmosu. Andrew Z. Dowen i polscy naukowcy z 
NASA/JPL. Wspólne spotkanie z klubem Polacy w Inland Empire. Po angielsku.  

• 16 kwietnia 2011 roku – Miłosz in My Life, O Miłoszu opowiadają poeci, John Guzlowski i Cecilia 
Woloch (USC), z okazji Roku Miłosza. Spotkanie po angielsku w Ruskin Art Club, Los Angeles.  

• 19 czerwca 2011 roku – W drodze na Antarktydę, wideo i fotografie z Antarktyki, Argentyny i 
Chile. Bogdan Plewnia i Andrzej Jagoda oraz Witold Frączek, Prezes Klubu PIE. Biblioteka 
Południowej Pasadeny. 

 

  
Inżynierowie z dyplomami: dr Witold Sokolowski, Marek Tuszyński, Andrew Dowen, Artur Chmielewski, David Lehman 

Klub Modrzejewsiej na spotkaniu „kosmicznym” w Von Karman Auditorum, JPL/NASA, 2011. 

 
4 Dr. Mira N. Mataric, “Mickiewicz Today – Report from Los Angeles”, “PAHA Newsletter” t. 68 nr 1, 2011, s. 13-14. 
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SPOTKANIA W OKRESIE CZERWIEC 2010 – CZERWIEC 2011 
 

Szanowni Państwo,                30 lipca 2011 roku 

Ledwo zakończyliśmy bogaty w wydarzenia sezon 2010-2011 a już minęła połowa wakacji! Sytuacja ta skłania 
do refleksji o naturze czasu... „Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień…” śpiewa bohater Czterdziestolatka 
Jerzego Gruzy. My też możemy popatrzeć cztery dekady w przeszłość, przygotowując obchody rocznicowe 
naszej organizacji i zastanawiając się nad jej osiągnięciami i przyszłością. „Czas to najlepsza cenzura, a 
cierpliwość – najdoskonalszy nauczyciel” według opinii Fryderyka Chopina. Adam Mickiewicz natomiast 
ostrzega, że „Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie, Wielki pożar od wiatru tym mocniej 
wybuchnie”. Inni podchodzą do tematu filozoficznie: „Czas pozostanie ludożercą”, mawia Stanisław Jerzy 
Lec, natomiast Jan Jakub Rousseau jest eschatologicznym optymistą – „Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”. 
Cztery głosy, cztery odmienne opinie o naturze czasu.  A cóż by było, gdybym zapytała o zdanie klubowiczów?  

   
Dorota Czajka-Olszewska i Artur Domosławski w Ruskin Art Club w Los Angeles, wrzesień 2010 r. 

 

Moją kadencję prezesa rozpoczęłam od zgubienia się w drodze na Walne Zebranie i dwu-godzinnego 
spóźnienia. Jestem, jak widać, co nieco na bakier z czasem. Udało mi się jednak w naszym kalendarzu umieścić 
bardzo dużo ciekawych spotkań i wydarzeń, balansując nasze potrzeby intelektualne, nostalgiczne, 
artystyczne, rozrywkowe, i gastronomiczne. Udało mi się też na te spotkania zdążyć, tak że obca mi będzie 
maksyma z bramy do Dantejskiego Piekła – Lasciate omni speranza... Nadzieja, jak się okazało, jest.  

   
Mickiewicz Dzisiaj - prof. Koropeckyj, Beata Poźniak, pianistka Sue Zhou, prof. Leonard Kress, Maja Trochimczyk, 

Ruskin Art Club, luty 2011. Po prawej: Prof. Balcerowicz z gospodarzami spotkania, Helena i Stanley Kołodziey. 
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Opis naszych piętnastu spotkań w sezonie 2010-2011 znajduje się w internecie na nowym blogu 
(www.modjeskaclub.org). Było ich tak dużo trochę przez przypadek: zaplanowalismy cały sezon na pół roku 
z góry, a tu jadą goście, jadą, i trzeba zrobić przyjęcie dla Leszka Balcerowicza czy Jana Kidawy-Błońskiego... 
zaproszonych do Klubu przez Konsula Generalnego, Joannę Kozińską-Frybes. Kto by naszej Pani Władzy 
odmówił! Sezon zaczęliśmy jeszcze w wakacje, od wspólnej wycieczki do Teatru Forda, gdzie odbyła się 
premiera baletu Stefana Wenty do muzyki Chopina. Było kilka spotkań literackich. Wspominaliśmy Ryszarda 
Kapuścińskiego, sportretowanego w filmie Gabrielle Pfeiffer Poet on the Frontline i w słowach jego biografa, 
dziennikarza Artura Domosławskiego (11 września). Obchodziliśmy uroczyście Rok Chopina (10 
października) i Rok Miłosza (16 kwietnia), i skupiliśmy się na roli Adama Mickiewicza we współczesnej 
kulturze świata (19 lutego). W wykładzie o Mickiewiczu wzięli udział ekspert z UCLA, prof. Roman 
Koropeckyj i poeta, tłumacz Pana Tadeusza na angielski, prof. Leonard Kress. 
 

O swojej poezji mówili, oprócz prof. Kressa, dr John Z. Guzlowski i Cecilia Woloch (kwietniowe spotkanie 
o Miłoszu). To troje poetów polonijnych piszących po angielsku – dlatego właśnie dwa z naszych spotkań 
literackich były prowadzone w tym języku. Jednym z najważniejszych zadań Klubu Kultury im. Heleny 
Modrzejewskiej jest promocja kultury polskiej w Kalifornii. Włączenie języka angielskiego do  naszych 
programów należy do podstawowych sposobów realizacji tego celu. Przypomnijmy, że Polski Festiwal 
Filmowy w ogóle nie publikuje żadnych materiałów w języku polskim, gdyż jego publicznością są przede 
wszystkim Amerykanie. 

Kabaret Starszych Panów – Klub PIE i członkowie 
zarządu Klubu Modrzejewskiej. 

Według statutu naszego klubu, podstawowym 
jego celem jest edukowanie i informowanie 
członków o dorobku kultury polskiej, a ten cel 
najlepiej zrealizować można poprzez wierność 
językowi polskiemu.  

Ojczyznę-Polszczyznę reprezentowali w spotka-
niach angielskojęzycznych o Mickiewiczu i 
Miłoszu wspaniali aktorzy, Beata Poźniak-
Daniels (Mickiewicz) i Marek Probosz 
(Miłosz), mieszkający w Kalifornii, ale bardzo 
aktywni również w Polsce. Ich 15-minutowe 
występy oraz pełna inwencji, głęboko poru-
szająca publiczność deklamacja wierszy stano-

wiły najciekawsze punkty wieczoru. Prośby publiczności o więcej zachęciły nas do przygotowania dłuższych 
spotkań  z obojgiem aktorów w sezonie wiosennym 2012 roku.  

Wirtuozowskie opanowanie języka polskiego zademonstrowali również nasi znakomici goście z Polski: pisarz 
Artur Domosławski, ekonomista i polityk prof. Leszek Balcerowicz, oraz  wybitny aktor Jan Nowicki, który 
odwiedził nasz Klub podczas Polskiego Festiwalu Filmowego w towarzystwie żony, Małgorzaty Potockiej, 
tancerki i choreografa, założycielki teatru Sabat w Warszawie. Jana Nowickiego uhonorowaliśmy szczególnie: 
został laureatem nowo utworzonej Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej (Modjeska Prize 2010), która będzie 
przyznawana dorocznie za najwybitniejsze osiagnięcia w dziedzinie aktorstwa (17 października 2010). 

O karierze Jana Nowickiego można by mówić długo, ale my oddaliśmy głos samemu artyście, który zabawił 
nas dziesiątkami humorystycznych anegdotek ze sceny teatralnej i planu filmowego. Przyjemnie prowadzi się 
wywiady, gdy odpowiedzią na każde pytanie jest fascynujący monolog! (Oprócz mnie, w tym roku 
„wywiadowcami” byli Dorota Czajka-Olszewska, która rozmawiała z Arturem Domosławskim o Ryszardzie 
Kapuścińskim oraz Andrzej Maleski, który przeprowadził wywiad z Janem Kidawą-Błońskim, 12 marca).  
Świat filmu był również tematem dwóch odrębnych spotkań: premiera filmu dokumentalnego Labirynt o 
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byłym więźniu Oświęcimia, artyście Marianie Kołodzieju (13 sierpnia), oraz marcowe spotkanie z reżyserem 
Janem Kidawą-Błońskim ilustrowane fragmentami filmu Różyczka. 

  
Karolina Naziemiec i Irina Chirikova w koncercie świątecznym u Państwa Wilk. Jan Nowicki cieszy się z Nagrody im. 
Modrzejewskiej, obok: Krystyna Okuniewska, Małgorzata Potocka i Maja Trochimczyk. 
 

Urywki filmów czy wideo pokazywaliśmy też podczas spotkań z Arturem Domosławskim (11 września), prof. 
Leszkiem Balcerowiczem (16 października), o polskich podbojach kosmosu (26 marca, Prawdziwa Poezja 
Kosmosu, wykłady pięciu inżynierów ilustrowane filmami NASA),  i podróżach Polaków – członków Klubu 
– do Tybetu (22 stycznia, Edward i Marysia Piłatowicz wspomagani przez Witolda i Zofię Czajkowskich) 
i na Antarktydę (19 czerwca, Bogdan Plewnia i Andrzej Jagoda, oraz prezes zaprzyjaźnionego Klubu PIE, 
Polacy z Inland Empire, Witold Frączek).   

Dwa spotkania wypełniła nam muzyka: Wieczór Muzyki Romantycznej Chopina  i Dworzaka w wykonaniu 
znakomitej młodej śpiewaczki Marty Wryk i pianisty Adama Kośmieji (10 października) i Wieczór Kolęd 
w aranżacjach jazzowych gitarzysty-kompozytora Arka Niezgody oraz w wykonaniu Karoliny Naziemiec 
(wokalistka jazzowa i altowiolistka), z wiolonczelistką Iriną Chirikovą (10 grudnia).  Mini-koncert obejmował 
też Trio Beethovena i premierę Adelita Variations Niezgody. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolę-
dowaniem, ku radości wszystkich zebranych w gościnnej i pięknie udekorowanej rezydencji Jolanty i Alexa 
Wilków w Anaheim Hills. Wielką przyjemność sprawił też wszystkim gościom listopadowy Kabaret Star-
szych Panów, w wykonaniu amatorskiego teatrzyku Klubu PIE. Niezapomniany wieczór!  

 
Marta Wryk i Adam Kośmieja w koncercie pieśni Chopina, październik 2010. 

Oprócz Państwa Wilków gościli nas kilkakrotnie Państwo Helena i Stanley Kołodziey w Beverly Hills, za co 
jesteśmy przemiłym i szczodrobliwym gospodarzom bardzo wdzięczni.  Wiele spotkań odbyło się w dwóch 
miejscach – w historycznym 130-letnim saloniku w Ruskin Art Club w rejonie Mid-Wilshire w Los Angeles i 
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w eleganckiej sali Biblioteki Południowej Pasadeny. Dlaczego tam? Sale 
bardzo nastrojowe a wynajem mieści się w budżecie! Na Kabaret 
Starszych Panów i na Sylwestra pojechaliśmy aż do Long Beach Petro-
leum Club, gdzie oryginalne dekoracje przygotowała Krystyna Oku-
niewska, koncert życzeń starych polskich przebojów zafundował nam 
Andrzej Maleski, poloneza poprowadziła Irene Ujda, a ulubioną 
muzykę do tańca wybrał Wojciech Szeremeta. DJ Richard Mojica 
uzupełnił repertuar o amerykańskie standardy i latynoskie przeboje.  

Jeśli są Państwo trochę zmęczeni tym tempem działalności, wyobraźcie 
sobie jak czuje się zarząd! Powitaliśmy w nim Bożenę Szeremeta, więc 
działamy w składzie 9-osobowym, do którego wchodzą też: Krystyna 
Kuszta (wiceprezes), Krystyna Bartkowska (sekretarz), Danuta 
Żuchowska (skarbnik), i członkowie: Andrew Z. Dowen, Krystyna 
Okuniewska, Bogdan Plewnia i Wanda Presburger.  Doszły nas pytania: 
„A co robią nowi?” Andy Dowen zorganizował spotkanie w NASA/JPL 
i jest szefem Komisji Statutowej (rezultaty już niedługo); Bogdan 
Plewnia zorganizował spotkanie o Antarktydzie i nazbierał dotacje na 
nowy sprzęt audio-wizualny; Wanda Presburger ufundowała wspaniałe 
przyjęcie dla Leszka Balcerowicza; wszyscy karmimy Klub przynosząc 
smakołyki.  

W następnym sezonie spróbujemy przygotować nieco mniej, 10 do 12 
spotkań, ale jeśli zjawią się w Kalifornii niezwykli goście, nie 
odmówimy!  Zauważmy, że Balcerowicz i Nowicki występowali u nas 
dzień po dniu, a oba spotkania miały 100-osobową frekwencję.  Na 
koncert w Pasadenie też przyszło około stu osób, tyle że w większości z 
okolicy, a nie spośród członków. Najwięcej było nas – wraz z Klubem 
PIE ponad 200 osób – na wykładach w NASA Jet Propulsion Laboratory.  Na doroczny koncert im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w USC Centrum Muzyki Polskiej w październiku, częściowo sponsorowany przez nasz 
Klub, wybrały się od nas tylko dwie osoby – Prezes i Wiceprezes. Wniosek? Polacy wolą sobie pogawędzić! 

W nowym sezonie chcemy więcej uwagi poświęcić szerszej promocji naszych wydarzeń – i przed, i po fakcie. 
Potrzeba nam do tego celu ochotników!  W roku 2010 roku Klub rozszerzył swoją rolę promotora kultury 

polskiej w Ameryce poprzez utworzenie dwu-języcznej 
strony internetowej. Są tam linki do programów, 
plakatów i dłuższych sprawozdań opublikowanych w 
formacie PDF, które łatwo przeczytać i wydrukować.  
Życzę miłej lektury! Wersję angielską zawiadomień i 
sprawozdań zawiera blog, ilustrowany zdjęciami oraz 
linkami do dokumentacji fotograficznej (modjeskaclub. 
blogspot.com).  Odwiedziło go do tej pory 5.000 osób, 
a najbardziej popularne okazały się wiadomości o 
Polakach w Kosmosie, balecie Stefana Wenty, Marku 
Proboszu, oraz o Mickiewiczu. Informacje przygoto-
wywane są obecnie po polsku i po angielsku. 
Aktorka Ewa Boryczko i Maja Trochimczyk w ogrodzie Arden 
Heleny Modrzejewskiej.  

Wiadomości o Klubie publikowane też były w innych 
mediach. TV Polonia nadała reportaże o Janie 
Nowickim jako laureacie nagrody im. Modrzejewskiej 
oraz o Helenie Modrzejewskiej w Kalifornii. Ta sama 
firma nagrała materiały o Karolinie Naziemiec i naszym 
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kolędowaniu. Biuletyny Polish-American Historical Association zawierały sprawozdania, m.in., ze spotkań z 
Nowickim, Domosławskim i premiery filmu Labirynt. Na czerwcowym zjeździe Polskiego Instytutu 
Naukowego w Ameryce w Waszyngtonie (PIASA), prezento-wałam referat o 40-letniej historii Klubu, który 
powtórzę na zjeździe PAHA w Chicago. Zawiadomienia o koncertach czy wykładach po angielsku ukazały 
się w „Los Angeles Times”, „Pasadena Weekly”, „Pasadena Star News” i internetowych publikacjach. 
Zabrakło jednak chętnych do pisania sprawozdań i rozsyłania ich do prasy polonijnej: „News of Polonia”, 
„Biały Orzeł”, „Polish-American Journal” i podobne im pisma czekają! Liczymy na pomoc ochotników! 

Podczas zmiany zarządu zaszły zmiany także w sferze sprzętu audio-wizualnego; straciliśmy dostęp do sprzętu 
używanego w poprzednich kadencjach, dzięki szczodrobliwości Tadeusza Podkańskiego, który sprzęt ten 
bezpłatnie przez lata pożyczał Klubowi, za co należą mu się wyrazy wdzięczności. Tymczasowym 
rozwiązaniem było zatrudnienie Emila Schultza, ale z jego pomocy musieliśmy zrezygnować.  Bogdan 
Plewnia postanowił przyjąć na siebie odpowiedzialność wyboru nowego sprzętu i nazbierania funduszy na ten 
cel.  Jego plan realizować będziemy krok po kroku, w miarę uzupełniania naszej „skarbonki” – czekamy na 
nowe donacje!  Na obecną sumę  ok. $3.000 złożyło się dotychczas ponad 40 długoletnich i nowych członków 
Klubu; dotacje obejmują także grant z The Wagner Foundation ($1.000).  

W sezonie 2010-2011 przyjęliśmy do Klubu sporo nowych członków, zaproszonych przez przyjaciół.  
Serdecznie witamy i cieszymy się, że będzie nas w Klubie trochę więcej. Zainspirowani książką Malcolma 
Gladwella The Tipping Point nie chcemy przekroczyć granicy 150 osób, gdyż cenimy sobie bardzo intymną, 
przyjacielską atmosferę w naszym Klubie. W roku czterdziestolecia liczymy na aktywne włączenie się 
nowicjuszy w różne sfery naszej działalności.  Nowe nazwiska na naszej liście to: Ewa Barsam, Urszula Oleksy 
i Marek Bazan, Bożena i Janusz Brzeziński, Gabriel Duverglas, Wiesława Jean Fried, dr Grażyna 
Gąsiorowska, Bogumiła Malinowski, Elżbieta Przybyła, Jolanta i Marek Przywara oraz Iwona i Cedomir 
Saranowic. Cieszymy się z sukcesów naszych członków; dziękujemy im za ich pracę i pomoc. W sezonie 
2010-2011 nasze Dyplomy Uznania otrzymali: Stefan Wenta, Andrew Dowen oraz Inżynierowie z NASA 
– Artur Chmielewski, David Lehman, Marek Tuszyński i dr Witold Sokołowski. Na nowy rok szykujemy 
bardzo ciekawe spotkania, trochę o Helenie Modrzejewskiej, ale dużo o nas, bo to rok naszego czter-
dziestolecia...  

Rok ubiegły był też rokiem pożegnań. Kilka osób wyprowadziło się, albo zrezygnowało z dalszego 
uczestnictwa w działalności Klubu, a dwóch ogromnie zasłużonych członków Klubu zabrała nam śmierć. Na 
Florydzie tragicznie zmarł Andrzej Łowkis (26 listopada 2010 roku), a 14 lipca 2011 roku odszedł Tadeusz 
Bociański, którego pożegnaliśmy uroczystą Mszą Żałobną i wspomnieniami Witolda Czajkowskiego, 
Andrzeja Maleskiego i Jolanty Zych.  Pożegnania, powitania... tego co Andrzej i Tadeusz zrobili dla Klubu 
nie zapomnimy, zabierając się do  intensywnej pracy nad uroczystościami rocznicowymi i programem na 
nowy, bardzo ciekawy sezon! Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za wspaniały wspólny rok. Oby tak 
dalej nam się wesoło i ciekawie podróżowało przez krainę polskiej kultury. 
 

.   
W 2010-2011 patronka Klubu występowała na plakatach w stroju Julii, pod kolumną z orłem nieco socrealistycznym. 
Później towarzyszyła nam na bombce świątecznej ze śpiewnika kolęd w 2012 r. Grafika komputerowa M. Trochimczyk. 
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Od lewej: Bogdan Plewnia, Danuta Żuchowska, Krystyna Okuniewska, prof. Leszek Balcerowicz, Maja 

Trochimczyk, dr Krystyna Bartkowska, Krystyna Kuszta, Wanda Presburger, Andrew Dowen. 16 października 2010 
  

    
Wpis Jana Nowickiego do Księgi Spotkań, w październiku 2010 z okazji Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej: 

„Dziewczęta! Chłopcy! Panie! Panowie! Z klubu Helenki Modrzejewskiej – obejmuję was; - kocham; - czekam na 
przyszłe spotkania”. Wpis Patricka Scott’a po koncercie Góreckiego, Pieśni Kamieni, 19 listopada 2011 

  
Kolędowanie u Państwa Jolanty i Alexa Wilków w Orange County, grudzień 2010 r. Jerzy Antczak, Jadwiga Barańska, 

Jan Kidawa-Błoński (gość), Maja Trochimczyk, Andrzej Maleski, 2011.  

.  

~ 233 ~

https://www.blogger.com/blog/page/edit/3627314707765501132/5374498390922506288


 
TEKST UCHWAŁY ZARZĄDU O PRZYZNANIU NAGRODY  

IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 2010 JANOWI NOWICKIEMU 
  
ZWAŻYWSZY, że Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles (Helena Modjeska Art and 
Culture Club in Los Angeles) jest organizacją charytatywną pożytku publicznego zarejestrowaną w stanie 
Kalifornia, której celem jest: promowanie wśród swoich członków wiedzy o polskim dziedzictwie i 
kulturze; organizowanie przedstawień publicznych, koncertów, wykładów i wystaw w celu zapoznania 
szerokiej publiczności z kulturą i sztuką Polski; organizowanie wystaw, wykładów, koncertów i zjazdów, 
których celem jest umożliwienie polskim artystom zaprezentowania swoich talentów; oraz  wykorzystanie 
wszystkich obecnych i przyszłych środków Klubu, aby rozszerzyć strefę wpływów Klubu i dalej 
realizować powyższe cele; oraz 
 

ZWAŻYWSZY, że Zarząd Klubu im. Heleny Modrzejewskiej, aby kontynuować tradycje patronki Klubu, 
polskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej, znanej w Kalifornii jako Helena Modjeska, ustanowił doroczną 
nagrodę „MODJESKA PRIZE”, w celu uhonorowania i promowania wybitnych osiągnięć w dziedzinie 
aktorstwa teatralnego i filmowego i, tym sposobem, realizacji określonych  zadań i szczególnej misji 
Klubu im. H. Modrzejewskiej; oraz 
 

ZWAŻYWSZY, że Jan Nowicki w czasie swojej słynnej na całym świecie kariery aktorskiej występował 
w niezliczonych produkcjach teatralnych, telewizyjnych i filmowych, a także pracując jako profesor, uczył 
zasad i rzemiosła aktorskiego kolejne pokolenia artystów w Polsce i za granicą, i że wniósł powszechnie 
znany wkład w sztukę aktorstwa poprzez swoje talenty, umiejętności, wiedzę, pasję i poświęcenie; zatem, 
niech będzie teraz 
 

ZDECYDOWANE, że Jan Nowicki otrzyma Nagrodę im. Heleny Modrzejewskiej 2010 (Modjeska Prize 
2010) od Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles; i niech  będzie dalej 
 

POSTANOWIONE, że wszyscy członkowie Klubu im. Heleny Modrzejewskiej jednogłośnie dziękują 
Janowi Nowickiemu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru, filmu i pedagogiki, które wzbogaciły  
kulturę świata. 
 

Niniejsza UCHWAŁA zostaje jednogłośnie zatwierdzona i podpisana przez Zarząd Klubu Kultury im. 
Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles, 30 września 2010: 
 

[podpisy] 
Dr Maja Trochimczyk (Prezes), Krystyna Kuszta (Wiceprezes),  

Dr Krystyna Bartkowska (Sekretarz), Danuta Zuchowska (Skarbnik) 
Andrew Z. Dowen, Krystyna Okuniewska, Wanda Presburger, Bogdan Plewnia  

 
 

   
Małgorzata Potocka, Jan Nowicki, Maja Trochimczyk, Krystyna Kuszta i Wanda Presburger, 2010 r. 
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MICKIEWICZ DZISIAJ – SPRAWOZDANIE Z LOS ANGELES 

Dr Mira N. Mataric, „PAHA Newsletter”, t. 68 nr. 1, kwiecień 2011, s. 13-14 

  
W dniu 19 lutego 2011 r. Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej zaprezentował program poświęcony 
interpretacjom poezji i życia Adama Mickiewicza (1798-1855). Goście wieczoru, prof. Leonard Kress z Owens 
College (poeta i tłumacz Pana Tadeusza) oraz prof. Roman Koropeckyj z UCLA (autor dwóch monografii 
naukowych o Mickiewiczu) opowiadali o związkach z poezją wielkiego romantyka i fascynacjach jego życiem. 
Aktorka Beata Poźniak-Daniels w towarzystwie pianistki Sue Zhou ożywiła wieczor, wykonując Koncert nad 
Koncertami z tekstem Mickiewicza, “Koncert Jankiela” z Pana Tadeusza. Utwór ten reprezentuje zapomniany 
XIX-wieczny gatunek salonowego „melodramatu”, w którym głos recytujący poezję Mickiewicza ma  
akompaniament muzyczny, napisany przez zapomnianego kompozytora z Krakowa, M. Signio.  

Dzisiaj polski wieszcz „mesjanistyczny” Adam Mickiewicz żyje nie tylko w swoim Muzeum w Paryżu.  
Wykłady o jego poezji odbywają się w ośrodkach słowiańskich, liceach, na uczelniach i na uniwersytetach w 
ramach programów literatury światowej – w 
wielu krajach europejskich a zwłaszcza 
słowiańskich. Teraz, być może bardziej niż 
kiedykolwiek, z oczywistych powodów, jego 
głos przemawia do uchodźców politycznych, 
zwłaszcza w USA. Rozumieją jego tragedię, 
dzieląc losy wygnańcze także inni uciekinierzy 
z coraz innych krajów naszego zglobalizo-
wanego świata.  

Na spotkaniu Klubu im. Modrzejewskiej 
słuchaczami byli polscy Amerykanie oraz inni 
imigranci urodzeni w Europie i niedawno 
przybyli do Ameryki, o szerokich zaintere-
sowaniach intelektualnych: pisarze, poeci, tłumacze i profesorowie. Goście spodziewali się poznać najnowsze 
badania i współczesną ocenę tego, co w twórczości Mickiewicza wciąż jest cenne. Nie byli zawiedzeni. 
Pierwszym mówcą był prof. Roman Koropeckyj (którego samo nazwisko już wskazuje na słowiańskie, 
ukraińskie pochodzenie), znany ekspert i specjalista od twórczości i biografii Mickiewicza. Jest pracownikiem 
naukowym UCLA od 1992 roku, autorem ważnych  prac: The Poetic Revitalization: Adam Mickiewicz between 
Forefathers' Eve, cz.3. i Pan Tadeusz (2001) oraz Adam Mickiewicz: Życie romantyka (2008). Zamiast suchego 
wykładu akademickiego, Prof. Koropeckyj wybrał bardziej nieformalny ton konwersacyjny, dotykając 
tematyki środowiska geopolitycznego Mickiewicza, jego pochodzenia etnicznego i dodając kilka szczegółów 
z życia osobistego, które wymagały wyjaśnienia. Nie omówił związku poety z zachodnio-europejskim ruchem 
romantycznym: Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats. Wspomniał tylko o kilku angielskich poetach. Dwa 
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odkrycia z tego wieczoru, stare i nowe, 
do zabrania ze sobą do domu jako warte 
zapamietania: pierwsze to przyjaźń 
Mickiewicza z Puszkinem, Chopinem i 
Goethem; drugie to porównanie przez 
krytyków Mickiewicza do Byrona i 
Szekspira, oceniające Mickiewicza jako 
„zdrowszego” emocjonalnie niż słynni 
Brytyjczycy.  

Beata Poźniak prezentuje poezje 
Mickiewicza z pianistką Sue Zhou. 

Drugi mówca, prof. Leonard Kress z 
Owens College w Ohio, po studiach na 
słynnym Uniwersytecie Jagiellońskim i 
Uniwersytecie Columbia, poświęcił się 

poezji, wydając sześć tomów wierszy, w tym nowe tłumaczenie uniwersalnie popularnego epickiego poematu 
Mickiewicza, Pan Tadeusz (HarrowGate Press; https://leonardkress.com/Pan%20Tadeusz.pdf). Inne książki 
Kressa to Kompleks Orfeusza i Trzynastki. Kress okazał się właściwym partnerem do dialogu z naukowcem, 
mieszkając daleko, w sensie geograficznym, ale blisko w sferze zainteresowań, pracując nad tym samym poetą, 
co Koropeckyj. Jego oryginalny przekład Pana Tadeusza na język angielski unika „realistycznej” wierności 
formie polskiego wersetu (13-zgłoskowiec), zastępując ją bardziej naturalnie brzmiącą w języku angielskim 
formą pentametru jambicznego (10-zgłoskowiec). Posłużmy się tu przykładem z wprowadzenia do “Koncertu 
Jankiela”: 

Jankiel z przymrużonemi na poły oczyma  
Milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. 
[…] Dziwią się wszyscy, lecz to była tylko próba –  
Bo przerwał i w górę podniósł drążki oba. 

Jankiel half-shuts his eyes, becomes silent, 
holding the hammers in the air a moment. 
[…] Yet this is just a test; the storm grows soft; 
Jankiel breaks off, holding the sticks aloft 

 
Wspaniałe zakończenie wieczoru po recytacji poezji Mickiewicza w pomysłowym, świeżym i czarownym 
przekładzie profesora Kressa stanowil występ młodej polskiej aktorki, artystki, poetki i aktywistki Beaty ( co 
za imię! Nomen est omen!) Poźniak Daniels. Wypełniła salę potężnym, dramatycznym głosem a recytowała 
poezję Mickiewicza z akompaniamentem znakomitej pianistki Sue Zhou, zachwycając słuchaczy.  Na 
początku występu, Pani Zhou wcieliła się w wybitną pianistkę-kompozytorkę i teściową Mickiewicza, Marię 
Szymanowską (1790-1831), która towarzyszyła Mickiewiczowi gdy improwizował poezję w jej salonie w 
Petersburgu. W salonie Klubu w Los Angeles  (a właściwie to w staroświeckim salonie Klubu im. Johna 
Ruskina), Nokturn As-dur Le Murmure Marii 
Szymanowskiej towarzyszył recytacji humo-
rystycznego wiersza Mickiewicza Lis i Kozioł.  

Maja Trochimczyk z historycznym wydaniem 
Koncertu and Koncertami. 

Szczególną atrakcją wieczoru było pierwsze od 
ponad stu lat wykonanie Koncertu nad 
Koncertami – melodramatu z tekstem z Pana 
Tadeusza a muzyką napisaną pod koniec XIX 
wieku przez nieznanego dziś kompozytora 
Mariana Signio. W tym fascynującym przy-
kładzie formy „melodramatu” (partytura została 
odnaleziona w antykwariacie przez dr Maję 
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Trochimczyk), fortepian ilustruje grę Jankiela na cymbałach, przepięknie opisaną w poezji Mickiewicza.  

Utwór zaczyna się od fortepianowej imitacji strojenia instrumentu, wypróbowania różnych melodii. Ilustracja 
z partytury pokazuje, jak głos mówiący jest tu skoordynowany z muzyką, przechodząc od obrazu 
improwizowanego strojenia do pierwszych, „triumfalnych” akordów w rytmie poloneza. W innym fragmencie, 
na wzmiankę zdrady Targowicy, tak dysonansowej jak „zgrzyt żelaza po szkle” – słynna onomatopeja 
Mickiewicza! – w partii fortepianu pojawiają się ostre, dysonansowe, mocno akcentowane akordy, po których 
następuje niespokojna cisza… 

     
W Ruskin Art Club  w Los Angeles Mickiewicz był uczczony tak, jak na to zasłużył. Cieszyłby się, z 
uśmiechem zadowolenia, profesjonalizmem i entuzjazmem swoich wielbicieli na całym świecie.  

Poezja nie zna politycznie krępujących nas granic. 
Mickiewicz musiał walczyć o wolność. Dzisiaj 
możemy świętować spokojnie, pasjonować się 
miłością do piękna i sztuki.  

Wieczór pozostanie w naszej pamięci dzięki 
wszystkim tym, o których wspominano i nie 
wspominano, którzy okazują szacunek bardom 
przeszłości, podtrzymując ich przy życiu i 
inspirując do lepszej przyszłości – coraz 
wspanialszej sztuki i kultury. Dziękujmy 
wszystkim, którzy promują sztukę i kulturę 
poprzez pokój i miłość!  

Dr Mira N. Mataric 
Ewa Barsam, Beata Poźniak i Jola Wilk w Ruskin Art Club, Los Angeles.                     Dr Maja Trochimczyk, przekład 
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CZERWIEC 2011 – CZERWIEC 2012. OBCHODY 40-TEJ ROCZNICY KLUBU 

21 lipca 2011 – Tadeusz Bociański - Msza Żałobna i Pożegnanie w Parafii Polskiej, Matki Bożej 
Jasnogórskiej, Los Angeles.  

11 września 2011 – Tour de Polonia Polskiego Muzeum Emigracji, prezentują Edi i Asia Pyrek, Ladera 
Ranch, Orange County.  

11 października 2011 – Marian Dziędziel otrzymuje Nagrodę im. Heleny Modrzejewskiej; przyznanej też 
dla Anny Dymnej (dwie Nagrody), podczas Festiwalu Polskiego Filmu, The Egyptian Theater, Hollywood.  

15 października 2011 – Polska Muzyka Filmowa, kompozytor Bartek Gliniak, śpiewająca aktorka Marta 
Honzatko i wokalistka jazzowa Anna Kostrzewska, Beverly Hills. 

24 października 2011 – Spotkanie z Adamem Michnikiem, wydawcą „Gazety Wyborczej”, Ruskin Art 
Club, Los Angeles. Spotkanie prowadzi dr Bohdan Oppenheim, Loyola Marymount University.  

20 listopada 2011 – Koncert muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu grupy Jacaranda, dyr. 
Mark Alan Hilt, we współpracy z Konsulatem RP w Los Angeles.  

11 grudnia 2011 – Kolędowanie z Markiem Proboszem. Przyjęcie świąteczne, prezentacja jego ksiązki 
Zadzwoń, jak cię zabiją, wspólne śpiewanie kolęd, Pasadena, dom Państwa Chmielewskich.  

4 lutego 2012 – Uroczysty Bal 40-Lecia, „W ogrodzie Arden...” Mountaingate Country Club, honorowy 
gość Konsul Generalny Joanna Kozińska-Frybes, przedstawiciele Miasta i Hrabstwa Los Angeles, w roli 
Heleny Modrzejewskiej, Eva Boryczko, Z Albumów Klubu – Edward Piłatowicz i Andrzej Maleski.5  

14 lutego 2012 – Difficult Questions on Polish-Jewish Relations. Spotkanie z dziennikarzami Konstantym 
Gebertem i Joanną Podolską, prowadzi Konsul Generalny RP Joanna Kozińska-Frybes. Rezydencja Heleny i 
Stanley’a Kołodziey, Beverly Hills, po angielsku.  

11 marca 2012 – Walking on Ice,  spotkanie literackie z Marią Piłatowicz, z udziałem Sue Zhou i Katisse w 
mini-recitalu, Walking on Air (J.S. Bach, Astor Piazzola, Maria Szymanowska). Ruskin Art Club.  

23 marca 2012 – Koncert Polsko-Litewski (The Polish-Lithuanian Connection) w ramach Festiwalu Premier, 
USC Centrum Muzyki Polskiej, premiery Marka Żebrowskiego i Veroniki Krausas.  

24 marca 2012 – Wizyta na wystawie Aliny Szapocznikow w Hammer Museum, UCLA. Oprowadza 
Kustosz Allegra Pesenti. Alina Szapocznikow: Sculpture Undone, 1955-1972.  

22 kwietnia 2012 – Prof. Beth Holmgren, biograf Modrzejewskiej, zorganizowane wspólnie z Bowers 
Museum i Helena Modjeska Foundation w Santa Ana,  Hrabstwo Orange.  

11 maja 2012 – Koncert pianisty Macieja Grzybowskiego, First Presbyterian Church, Santa Monica.  

19 maja 2012 – O Historii Europejskiej z prof. Normanem Daviesem. Beverly Hills, CA. Spotkanie tylko 
dla członków Klubu i gości VIP Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.6  

29 maja 2012 – Przekazanie Nagrody im. Heleny Modrzejewskiej (Modjeska Prize 2011) Annie Dymnej, w 
Krakowie, podczas konferencji w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

23 czerwca 2012 – Walne Zebranie Wyborcze. Rezydencja Wiesława i Danuty Żuchowski, Pasadena. Zarząd 
na lata 2012-2014: dr Maja Trochimczyk – Prezes, Elżbieta Kański – Wiceprezes, Danuta Zuchowska – 
Skarbnik, Leela Chmielewski – Sekretarz, Dyrektorzy – dr Krystyna Bartkowska, Andrew Z. Dowen, Krystyna 

 
5 Zob.  The Modjeska Club and Leonidas Dudarew Ossetyński, “PAHA Newsletter” t. 69 nr 1, 2012, s. 14. 
Sprawozdanie TV Polonia, https://www.youtube.com/watch?v=1er4KANCies. 
6 Video Norman Davies w Klubie im. Modrzejewskiej, https://www.youtube.com/watch?v=-z__qa0TiVw, 2012. 
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Okuniewska, Bogdan Plewnia, Wanda Presburger, Jolanta Wilk. Jednocześnie zatwierdzono poprawki do 
Statutu Klubu. 

 
Plakat na 40-lecie klubu. Projekt Lecha Majewskiego, zamówiony przez Konsul Generalną Joannę Kozińską-

Frybes z numerowanymi kopiami dla wszystkich członków Klubu, prezentacja na balu 40-lecia  
w lutym 2012. Cytat ze sztuki Szekspira Jak wam sie podoba, w dwóch językach: „Świat jest teatrem,  

aktorami ludzie, / Którzy kolejno wchodzą i znikają./  Każdy tam aktor nie jedną gra rolę,  
/ Bo siedem wieków dramat życia składa.”  
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DOROCZNY BIULETYN PREZESA – 2012 
Szanowni Państwo,           20 czerwca 2012 roku 

Po 15 spotkaniach w naszym 39-tym sezonie, planowaliśmy nieco zwolnić tempo w rocznicowym sezonie 40-
lecia Klubu, ze względu na dodatkowe zajęcia związane z naszym jubileuszem, ale nie bardzo się to udało. 
Jest po prostu za dużo ciekawych postaci w kulturze polskiej, żeby siedzieć w domu i oglądać je w TV Polonia, 
czy w innych elektronicznych mediach. Najlepiej się rozmawia osobiście, w cztery oczy (w naszym przypadku 
raczej dwieście cztery), najlepiej się słucha muzyki na żywo, ogląda dzieła sztuki obchodząc je dookoła... Tak 
też właśnie zorganizowaliśmy nasze programy—aby jak najbliżej „dotykowo” przedstawić naszym członkom 
i gościom skarby kultury polskiej. W sumie Klub sponsorował 28 wydarzeń kulturalnych w trakcie mojej 
kadencji. W jubileuszowym, czterdziestym sezonie odbyło się klubowych spotkań aż trzynaście, plus dwie 
imprezy przekazania naszych nagród im. Heleny Modrzejewskiej wybitnym polskim aktorom. Przedstawiciele 
władz lokalnych—miasta i hrabstwa Los Angeles—wręczyli Klubowi i zasłużonym jego członkom honorowe, 
jubileuszowe dyplomy. Na nagrody i medale od rządu polskiego będziemy czekać do jesieni. Napisałam w tej 
sprawie sporo podań! 

Klub i prof. Norman Davies, od lewej: 
Andrew Dowen, Jolanta Zych, 
Krystyna Bartkowska, Bożena 
Szeremeta, Dorota Olszewska, prof. 
Norman Davies, Elżbieta Kański, 
Krystyna Okuniewska, Maja 
Trochimczyk, Helena Kołodziey, 
Krystyna Kuszta, Bogdan Plewnia.  

Najsłynniejszym gościem naszego 
pierwszego sezonu był prof. 
Leszek Balcerowicz; jego odpo-
wiednikiem w 2012 roku okazał się 
znakomity brytyjski historyk i 
wielki przyjaciel Polski, prof. 
Norman Davies (19 maja 2012 r.). 
Zaproszenie obydwu gości zaw-
dzięczamy Pani Konsul Joannie 
Kozińskiej-Frybes.  
 

Cieszymy się z dalszej, inten-
sywnej współpracy z Konsulatem 

Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, który sponsorował razem z nami koncerty Henryka Góreckiego (19 
listopada 2011) i pianisty Macieja Grzybowskiego (11 maja 2012). Na pomoc konsularną możemy liczyć od 
dawna: zmienia się załoga, ale Konsulat nadal jest „nasz”!  Dalej rozszerzaliśmy grono naszych 
współpracowników wśród ważnych instytucji kulturalnych w Kalifornii: dodaliśmy do Polskiego Festiwalu 
Filmowego i Polskiego Centrum Muzycznego w Uniwersytecie Południowej Kalifornii także Hammer 
Museum w UCLA, grupę muzyki współczesnej Jacaranda: Music on the Edge, oraz Bowers Museum w Santa 
Ana. Ten ostatni nabytek zaowocuje serią spotkań i wydarzeń artystycznych szeroko reklamowanych przez 
Muzeum i umieszczanych w jego regularnym kalendarzu imprez kulturalno-edukacyjnych.  Już zaklepana jest 
data 21 października (sala i promocja za darmo!). Oczywiście nadal współpracowaliśmy z naszymi 
zaprzyjaźnionymi klubami kultury polskiej w San Diego i PIE w Riverside.  

Na pierwsze spotkanie po wakacjach, poświęcone Polskiemu Muzeum Emigracji w Gdyni, „Tour de Polonia 
– Świat oczami Polaków”, wybraliśmy się aż do Ladera Ranch w Orange County, do domu Kingi Rymsza-
Sarabia, córki członka zarządu, Wandy Presburger (11 września 2011 r). W gościnnej, domowej atmosferze, 
Muzeum reprezentowali autorzy projektu, Edi i Asia Pyrek, podróżnicy i artyści, współpracownicy „National 
Geographic”, którzy większą część spotkania spędzili nagrywając wywiady z wybranymi członkami 
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Klubu. Planowane przekazanie naszych darów do zbiorów Muzeum dokończone zostało dopiero w maju 2012 
roku, gdy zawiozłam paczkę materiałów do Polski i przekazałam je Dyrektor Muzeum, Karolinie Grabowicz-

Matyjas podczas międzynarodowej konferencji o 
emigracji w Uniwersytecie Gdańskim („East Central 
Europe in Exile: Patterns of Transatlantic 
Migrations”).   

Pierwsza duża uroczystość rocznicowa połączona z 
nadaniem nagród Klubu, Modjeska Prizes (Nagrody 
im. Heleny Modrzejewskiej), zaplanowana na 15 
października, sprawiła nam trochę kłopotu organi-
zacyjnego. Po raz drugi przyznaliśmy nagrody im. 
Heleny Modrzejewskiej za całokształt osiągnięć 
artystycznych wybitnym aktorom scen polskich.  
Najpierw okazało się, że nasza laureatka, słynna i 
bardzo zapracowana aktorka Teatru Starego im. 

Heleny Modrzejewskiej, Anna Dymna, w żaden sposób nie dojedzie do Los Angeles. Potem obiecana 
obecność Mariana Dziędziela na ceremonii wręczenia nagród również nie doszła do skutku. Pan Marian 
musiał wracać do Polski na plan filmowy, więc odebrał swoją nagrodę podczas otwarcia Festiwalu Filmowego, 
11 października 2011 r., z rąk wiceprezesa, Krystyny Kuszty. Natomiast Anna Dymna poczekała na mój 
przyjazd do Polski i otrzymała swoją nagrodę w Krakowie, podczas konferencji o emigracji w Uniwersytecie 
Jagiellońskim (29 maja 2012 r.) w obecności międzynarodowego grona profesorskiego oraz przedstawicieli 
Konsulatu amerykańskiego.  

Cóż było robić? Jak mawiał Jerzy Waldorf, 
„muzyka łagodzi obyczaje” i rozwiązuje 
wszystkie problemy... Postanowiliśmy zatem 
jako temat spotkania wybrać Polską Muzykę 
Filmową. Grono młodych artystów repre-
zentowali: kompozytor  Bartek Gliniak 
(Paweł Mykietyn nie dojechał) oraz 
śpiewające aktorki Marta Honzatko i Anna 
Kostrzewska. 

Krystyna Kuszta i Andrew Dowen prezentują 
Nagrodę im. Modrzejewskiej 2011 dla Mariana 

Dziędziela podczas Festiwalu Filmowego.  

Marta Honzatko, która wystąpiła w filmie o 
bohaterze Solidarności, zaśpiewala słynny hymn Janek Wiśniewski padł z taką hipnotyczną intensywnością, 
że klubowicze natychmiast zaczęli prosić o jej powrót i następny występ w Klubie. Oczarowała publiczność 
także wspaniała Anna Kostrzewska w mini-recitalu piosenek. Nasze wstępne obchody 40-lecia obejmowały 
też prezentację honorowych dyplomów od Miasta i Hrabstwa Los Angeles. Radny Richard Alarcón 
sponsorował rezolucję Rady Miasta a w imieniu Hrabstwa gratulował nam John Henning z  biura Nadzorcy 
Michael’a Antonovich’a. Ponadto rozdaliśmy część  dyplomów dla tych członków Klubu, którzy odważyli się 
gościć Klub im. Modrzejewskiej u siebie w domu. Wieczór zakończyliśmy urodzinowym tortem, kremowo-
truskawkowym, jak się należy biało-czerwonym.  

Tylko dziewięć dni później, 24 października, odbyła się rozmowa z Adamem Michnikiem, znanym 
dziennikarzem, redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej”, pierwszego niezależnego dziennika w Polsce, i 
współarchitektem przemiany systemu politycznego w 1989 roku.  Nasze spotkanie w Ruskin Art Club 
poprowadził prof. Bohdan Oppenheim z Loyola Marymount University a znamienitym gościem opiekowała 
się sama Pani Konsul Kozińska-Frybes. Nie był on w Klubie nowicjuszem; to już trzecia wizyta wśród nas. 
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Stanley i Helena Kołodziey, dr Maja 
Trochimczyk, Anna Kostrzewska, 
Bartek Gliniak i Marta Honzatko. 
W listopadzie odbył się koncert 
monograficzny Henryka Miko-
łaja Góreckiego, który zmarł w 
2010 roku w wieku 78 lat. 
Koncert, zatytułowany Songs of 
Stones: The Music of Henryk 
Górecki, zorganizowała grupa 
Jacaranda: Music on the Edge, 
w First Presbyterian Church w 
Santa Monica, w sobotę, 19 
listopada 2011.7 Bardzo pozy-
tywne recenzje w „Los Angeles 
Times” i innych pismach były  
dla nas nagrodą za ciężką pracę. 
Wśród grupy sponsorów koncer-
tu był, oprócz naszego Klubu, 

także Konsulat RP, świętujący w ten sposób fakt Polskiej Prezydentury w Unii Europejskiej (czerwiec – 
grudzień 2011 r.).  Podczas koncertu, utrzymanego w poważnej, uduchowionej atmosferze, ekipa filmowa z 
Telewizji Polskiej nagrywała materiały do filmu dokumentalnego o Henryku Góreckim. Program obejmował: 
Cztery Preludia Op. 1 (1955); Kwartet Nr 2 Quasi una Fantasia, Op. 64 (1991); Kwartet Nr 1 Already it is 
Dusk, Op. 62 (1988); i Kleines Requiem für eine Polka, Op. 66 (1993).  Wykonawcy: Mark Robson, fortepian; 
Calder Quartet; Lyris Quartet; Jacaranda Chamber Orchestra; Mark Alan Hilt, dyrygent. Mamy się czym 
pochwalić, bo cały program powstał z naszej inicjatywy, a planowanie zajęło ponad rok! 

 
Koncert Pieśni Kamieni (Songs of Stones) Grupy Jacaranda, 19 listopada 2011, w rocznicę śmierci Góreckiego. 

 
7 Zawiadomienia w „Santa Monica Mirror”, https://smmirror.com/2011/11/santa-monica-tribute-concert-this-weekend-
to-polish-composer-henryk-gorecki/; „L.A. Weekly” 18 listopada 2011; „Polish Music Center Newsletter” t. 17 nr 11. 
Recenzje w „Los Angeles Times” - Mark Swed, A Górecki tribute from Jacaranda, 20 listopada 2011, 
https://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2011/11/music-review-a-g%C3%B3recki-tribute-from-jacaranda.html 
November 20, 2011; „Polish Music Center Newsletter”, t. 17 nr. 12, grudzień 2011. Przedruk w naszym albumie. 
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Świąteczne spotkanie 11 grudnia 2011 
roku nazwaliśmy Kolędowaniem z 
Markiem Proboszem, dobrze nam 
znanym aktorem, reżyserem i pisa-
rzem. Przyjęcie odbyło się w w 
Pasadenie w rezydencji Państwa Kata-
rzyny i Artura (Bartka) Chmielew-
skich, pięknie udekorowanej na święta 
przez Krystynę Okuniewską. W 
programie: krótki wywiad z naszym 
ulubionym aktorem i autorem o jego 
osiągnięciach, pasjach i planach; czy-
tanie fragmentów z jego nowej książki, 
Zadzwoń, jak cię zabiją (opublikowanej w Polsce w maju 2011, mamy jeszcze jej kopie!); wspólne 
kolędowanie; i składkowe przyjęcie świąteczne w domowej atmosferze, którą jakże radośnie uświetniły nam 
cztery anielice. W tajemnicy przygotowały występ i obsypały wszystkich śniegiem biało-srebrne i uskrzydlone 
aktorki-amatorki. Sama radość!        |    Dorota Olszewska, Małgosia Złotnicki, Małgosia Chyła i Grażyna Gąsiorowski.  

 
Działacze Klubu otrzymują dyplomy od Hrabstwa Los Angeles z okazji 40-lecia podczas balu, 4 luty 2012. 

 

Nie zorganizowaliśmy w 2011 roku Sylwestra, o co sporo członków Klubu składało zażalenia. Spotkaliśmy 
się natomiast 4 lutego 2012 r. na uroczystym Balu z Okazji 40 Rocznicy Klubu w eleganckim Mountaingate 
Country Club niedaleko Getty Center w Brentwood. Pani Konsul Generalny RP Joanna Kozińska-Frybes 
była gościem honorowym a jednak sama obdarowała wszystkich pięknym prezentem: specjalnie na tę okazję 
zamówionym plakatem Lecha Majewskiego. Plakat czerwono-granatowy przedstawia Modrzejewską w 
koronie, z profilu (wygląda jak figura na szachownicy...), z cytatem Szekspira: „Świat jest teatrem, aktorami 
ludzie,/ którzy kolejno wchodzą i znikają. / Każdy tam aktor nie jedną gra rolę, / bo siedem wieków dramat 
życia składa...” z Jak wam się podoba, tłum. Stanisław Barańczak) i nazwiskami wszystkich Prezesów.   

Otrzymaliśmy wielki plakat w ramie dla całego Klubu i małe kopie dla wszystkich balowiczów! W swym 
wystąpieniu, Pani Konsul obficie cytowała pożegnalne przemówienie założyciela Klubu, Leonidasa Dudarew-
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Ossetyńskiego z 1978 roku, jakie odnalazłam w Polskim Muzeum w Ameryce w Chicago, podczas konferencji 
PAHA. Na chwilę pojawiła się wśród nas również sama Helena Modrzejewska, czyli znakomita aktorka Ewa 
Boryczko we fragmentach ulubionych ról naszej patronki.   

Członkami honorowymi Klubu zostali Stefan Wenta i Stephanie Powers, działający w pierwszej dekadzie. 
Honorowe Dyplomy od Hrabstwa Los Angeles otrzymali byli prezesi (Jolanta Zych, Andrzej Maleski,  Edward 
Piłatowicz, Witold Czajkowski, Zofia Czajkowska i Dorota Olszewska) oraz członkowie obecnego zarządu 
(Maja Trochimczyk, Krystyna Kuszta, Krystyna Bartkowski, Danuta Żuchowski, Andrew Z. Dowen, Bogdan 
Plewnia, Krystyna Okuniewska, Wanda Presburger i Bożena Szeremeta). W książce programowej znalazły się 
gratulacje od Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA), Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa 
Historycznego (PAHA), Polskiego Festiwalu Filmowego w Los Angeles, Centrum Kultury Polskiej w Nowym 
Jorku, The Polish Center of Los Angeles, Polskiego Centrum Muzycznego w USC i od naszych przyjaciół, w 
tym Państwa Jerzego Antczaka i Jadwigi Barańskiej. Bogato ilustrowaną, dowcipną prelekcję o historii Klubu 
prowadzili Andrzej Maleski i Edward Pilatowicz a oprawę graficzną albumu zdjęć przygotował Sławek 
Brzeziński. Portrety Modrzejewskiej wypożyczył Chris Ciepły (Helena Modjeska Society), dary dla pań 
ofiarowała firma kosmetyczna Thibiant Int., muzykę do tańca zapewnił DJ Richard Mojica, a reportaż dla TV 
Polonia przygotowała Matylda Liro.  Wsparcie finansowe zaoferowali POLAM i the Polish Center. Na 
zakończenie wszystkich zaskoczyły tancerki w stylu lat 70-tych (ABBA), w tęczowych perukach, okrągłych 
okularach, i błyszczących sukienkach mini. Zaśpiewały wersję piosenki Andrzeja Rosiewicza, „Czterdzieści 
lat minęło, jak jeden dzień...” 

Bal, bal i po balu… Zostało nam trochę pieniędzy na druk 
książki o historii Klubu, więc będą z tego wieczoru trwałe i 
pozytywne ślady.  A już 10 dni później, w same Walentynki, 
14 lutego 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie z gośćmi 
konsulatu. Konstanty Gebert i Joanna Podolska brali udział 
w dyskusji (tylko w języku angielskim na prośbę konsulatu), 
pt. Trudne pytania o relacjach polsko-żydowskich (Difficult 
Questions on Polish-Jewish Relations.  Rozmowę prowadziła 
Konsul Generalny Joanna Kozińska-Frybes. Gościli nas 
Państwo Kołodziey w Beverly Hills, ale wbrew tytułowi 
wielkich kontrowersji nie było: około 40 zebranych 
podziwiało pracę obydwojga zasłużonych w tej dziedzinie 
działaczy, autorów wielu książek.  

Wielką przyjemność stałym bywalcom spotkań klubowych 
zrobiło nasze ósme spotkanie rocznicowego sezonu: wieczór 
literacki Marii Piłatowicz,  z gościnnym udziałem Sue Zhou 
i Katisse, 11 marca 2012 r.               Maria i Edward Piłatowicz                                           
Rozmowę z pisarką, ostoją teatrzyków klubowych i byłym 
wiceprezesem Klubu, o jej nowej powieści, Walking on Ice (Chodzenie po lodzie, Tate Publishing, 2012 r.) 
prowadził Andrzej Maleski. Gwiazda wieczoru czytała fragmenty inspirowane wydarzeniami z okresu 
stalinowskiego w Polsce oraz podpisywała książki. Na jej prośbę, aby nikt się nie znudził, wystąpili pianistka 
Sue Zhou i flecista/saksofonista Katisse z muzyką J.S. Bacha, Miles’a Davis’a i Piazzoli. O nudzie oczywiście 
nie było mowy, tak fascynująca okazała się nowa książka, napisana w świetnym stylu. 

Nie tylko w Klubie działo się na wiosnę bardzo wiele. Postanowiłam zaprosić naszych członków na 
wydarzenia zorganizowane przez innych i zamiast wynajmować sale i płacić honoraria odwiedziliśmy  
amerykańskiw instytucje kulturalne, promujące polską sztukę. I tak, 23 marca odbył się Koncert Polsko-
Litewski, zorganizowany przez Centrum Muzyki Polskiej w USC, z udziałem kompozytorów Joanny 
Bruzdowicz, dyrektora PMC, Marka Żebrowskiego i Veroniki Krausas. Koncert był częścią Festiwalu 
Premier, a przedstawił światowe prawykonania UN-intermezzi (2012) Veroniki Krausas i Five Piano Preludes 
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(2000) Marka Żebrowskiego. Grał profesor USC, Aaron Kallay, pianista-kompozytor, który specjalizuje się w 
muzyce współczesnej. 

 
Następnego dnia, w sobotę, 24 marca, odbyła się wizyta na wystawie rzeźby, Alina Szapocznikow: Sculpture 
Undone, 1955-1972, w UCLA Hammer Museum. Artystkę przybliżyła nam kurator Allegra Pesenti, która 
koordynowała przyjazd wystawy do Los Angeles. To spotkanie  zorganizowała Joanna Szupińska. 

Kwietniowy weekend poświęcony został samej 
Helenie Modrzejewskiej. Wspólnie z Helena 
Modjeska Foundation w Orange County i z Bowers 
Museum w Santa Ana, zaprosiliśmy do Kalifornii 
prof. Beth Holmgren z Duke University. W sobotę 
21 kwietnia wygłosiła wykład dla Fundacji im. 
Modrzejewskiej w Irvine (opisany w „O.C. 
Register”) a  22 kwietnia 2012 odbył się „nasz” 
wykład w Santa Ana, w Bowers Museum. 
Spotkanie z prof.  Beth Holmgren, autorką nowej 
biografii Heleny Modrzejewskiej, Starring Madame 
Modjeska, to drugie z trzech wydarzeń kulturalnych 
w tym sezonie, zorganizowanych we współpracy z 
amerykańskimi i polskimi instytucjami kultu-
ralnymi. Reprezentuje zatem nasz wkład w promo-
cję oraz „publiczną” obecność kultury polskiej w 
Kalifornii. 

                                 Krystyna Kuszta, prof. Beth Holmgren, prof. Anna Włodarczyk w Bowers Museum.  

Kolejne ważne wydarzenie to koncert pianisty Macieja Grzybowskiego, 11 maja 2012 r., w Santa Monica, 
przygotowany we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza w Polsce oraz Konsulatem Generalnym 
Rzeczpospolitej Polskiej. Program muzyki polskich kompozytorów (Paweł Mykietyn, Witold Lutosławski, 
Paweł Szymański oraz Fryderyk Chopin), i klasyków (Johannes Brahms, Claude Debussy i Maurycy Ravel) 
był wspaniałym przeżyciem artystycznym. Zachwyciły słuchaczy zwłaszcza Dwie Etiudy Pawła Szymań-
skiego (ur. 1954). Nowoczesna dysonansowość muzyki doskonale pasowała do surowego wnętrza kościoła... 
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W tydzień później pojawił się wśród nas 
prof. Norman Davies. I już, koniec sezonu. 
Informacje o naszych programach i naszej 
historii były publikowane w: TV Polonia, 
„Los Angeles Times”, „O.C. Register”, 
„News of Polonia”, „PAHA Newsletter”, i 
in. Po dokonaniu pierwszego przeglądu 
historii Klubu podczas dorocznego zjazdu 
Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce 
(Polish Institute of Arts and Sciences of 
America) w czerwcu 2011 roku, drugi, 
pogłębiony referat o historii naszej orga-
nizacji wygłosiłam na zjeździe Polsko-
Amerykańskiego Towarzystwa Historycz-
nego (PAHA) w styczniu 2012 r. w Chicago, 
gdzie miałam też okazję zajrzeć do 

archiwum Leonidasa Dudarew-Ossetyńskiego z bardzo ciekawym skutkiem. Wraz z małym gronem 
redakcyjnym i ze wsparciem zarządu rozpoczęłam prace nad książką o historii Klubu.   

Dr Maja Trochimczyk, prof. Norman Davies, Helena Kołodziey i Konsul Generalny RP dr Joanna Kozińska-
Frybes na spotkaniu w Beverly Hills, 2011. 

Oprócz dwujęzycznej strony 
modjeskaclub.org (linki, albumy 
i dokumenty PDF), nasz  blog 
(ModjeskaClub.blogspot.com) 
nadal rósł w popularności. 
Przekroczył już 12.240 wizyt. Od 
lata 2010 r. opublikowałam tam 
42 wiadomości, przeciętnie dwa 
razy miesięcznie. Blog zawiera 
informacje o zbliżających się 
wydarzeniach kulturalnych w 
Klubie i nie tylko. Jeśli ktoś się 
zapisze, aby nasz blog śledzić 
(„follow”), będzie dostawał za-
wiadomienia do skrzynki 
emailowej.  Ponadto, z inicjaty-
wy Lucyny Przasnyskiej 
powstała grupa Facebook, a do 
niej zapisało się na  razie 12 
osób.  Serdecznie zapraszamy!  

Największy projekt, „niewidzialny” na co dzień, ale jakże ważny dla przyszłości Klubu zrealizował Andrew 
Dowen: jako przewodniczący komisji statutowej kierował pracami nad nową wersją naszego regulaminu 
(Bylaws). Bogdan Plewnia zajął się zbieraniem darów na zakup nowego sprzętu AV i doprowadził ten projekt 
do realizacji; oraz wystąpił o dotację od swej firmy, Sharp, o nowy projektor (o wartości ponad $3000).  Za 
obydwie inicjatywy i ofiarną pracę przy obsłudze technicznej spotkań serdecznie dziękuję. 

Wielką stratą dla Klubu było odejście Tadeusza Bociańskiego, który zmarł tragicznie w lipcu. Msza Żałobna 
i Pożegnanie 21 lipca 2011 roku uczciły jego pamięć w Parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles. 
Tadeusza Bociańskiego (17 sierpnia 1935 - 14 lipca 2011) wspominali Witold Czajkowski, Jolanta Zych i 
Andrzej Maleski. 
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Ponieważ kilka osób zrezygnowało z aktywnego udziału w działaniach Klubu a mamy wielu kandydatów, 
przyjęliśmy do Klubu Nowych Członków: Halina Biel, Andrzej i Elżbieta Kozłowski, Ewa Cullum, Barbara 
Nowicki, Maria Menclewicz, Ewa i Andrzej Mazur, Basia i Iwa Wójcik i Daniela Zarakowski (innych 
wspomniałam wcześniej). Powrócili: Bohdan Oppenheim, Bogusław Ziemecki i Daniela Kosiński. Jestem 
wdzięczna wszystkim naszym dobroczyńcom, w tym: Państwo Kuszta, Czajkowscy, Piłatowicze i Kane, oraz 
Konsulat RP i firmy POLAM, Sharp, Thibiant International i Wagner Foundation.  Dziękuję zwłaszcza dużej 
grupie, jaka złożyła się na zakup sprzętu AV.   

Nie udało się otrzymać większego grantu od Senatu, ale mam pisać nowe podanie do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Nie udało się też postawić Modrzejewskiej pomnika (do wyboru z trzech projektów! 
Stanisława Szukalskiego i Tomasza Misztala), ani załatwić dla naszego Klubu stałej siedziby (może ktoś ma 
dom, aby nam oddać w prezencie?). Jest zatem bardzo dużo do zrobienia w przyszłości. 

Na zakończenie wypada bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nam pomagali. W ostatnim roku 
spotkania klubowe gościli we własnych domach: Katarzyna i Artur B. Chmielewski, Helena i Stanley 
Kołodziey (wielokrotnie), oraz Jolanta i Alex Wilk, a spotkania zarządu – Danuta i Wiesław Żuchowski.  Cały 
Zarząd spisał się znakomicie; a Wanda nawet ufundowała nam kilka przyjęć!  

Cóż więcej? Oprócz pracy zawodowej i prowadzenia tak obfitej działalności w Klubie, zajmuję się pracą 
naukową i poetycką. Prezentowałam referaty na konferencjach naukowych w Paryżu, Bostonie, Waszyngtonie, 
Chicago, Krakowie i Gdańsku; publikowałam artykuły w Polsce, Francji i USA; oraz wydałam wiele wierszy 
w różnych pismach i antologię poezji, Meditations on Divine Names. Z radością też nosiłam wielkie kapelusze 
i jeździłam w paradach Święta Niepodległości, 4 lipca... Ale o tym innym razem... 

 

 

 
Przyjęcie 40-tych urodzin Klubu. Zarząd: dr Krystyna Bartkowska, dr Maja Trochimczyk, Krystyna Kuszta, Danuta 

Żuchowska, Bożena Szeremeta, Lila Dowen (gość), Bogdan Plewnia, Andrew Z. Dowen, Wanda Presburger. 
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Gratulacje od Miasta Los Angeles dla Klubu z okazji 40-lecia i dla Anny Dymnej z okazji Nagrody im. Heleny 

Modrzejewskiej, 2011. Maja Trochimczyk, Benjamin Ousley Naseman z konsulatu U.S.  w Krakowie.  
old.mimowszystko.org/pl/aktualnosci/biezace/2239,Nagroda-im-Heleny-Modrzejewskiej-dla-Anny-Dymnej.html 

     
Wpis do księgi Klubu prof. Normana Davies’a, 2012: „Pozdrowienia dla K.K. im. Heleny Modrzejewskiej. 

Przepraszam, ale jest zbyt wiele aspektów historii europejskiej, których nie znam sam”, w odpowiedzi na tytuł spotkania 
(Historia Europejska: Aspekty, o których nie-Europejczycy nie zawsze wiedzą), 19 maja 2012. Podziękowanie za 

nagrodę od Barbary Krafftównej. 9 października 2012: „Podziękowanie. Za przyznanie mi bardzo ważnej i cennej w 
moim życiu zawodowym nagrody Modjeska Prize 2012 składam serdeczne podziękowanie obecnemu zarządowi 

Modjeska Art Club – pod opieką Pani Prezes Maji Trochimczyk. Wyrazy najwyższego uznania składam wszystkim, 
którzy pielęgnują i przekazują naszą kulturę następnemu pokoleniu i światu. Z życzeniami wytrwałości”.
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TEKST UCHWAŁY RADY MIASTA LOS ANGELES W STANIE KALIFORNIA 
O KLUBIE KULTURY IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ W LOS ANGELES 

 

ZWAŻYWSZY, że założony w 1971 roku Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej jest organizacją 
pożytku publicznego o charakterze apolitycznym, zajmującą się promocją polskiego dziedzictwa 
kulturowego oraz polskiej sztuki i nauki w Kalifornii; oraz 
 

ZWAŻYWSZY, że Klub im Modrzejewskiej nosi imię polskiej aktorki szekspirowskiej, Heleny 
Modrzejewskiej (1840-1909), która po wygnaniu z okupowanej przez Rosję Polski za swoje wypowiedzi 
polityczne osiadła w Kalifornii w latach 70. XIX wieku i spędziła amerykańską część swojej kariery jako 
Helena Modjeska, wykonując główne role szekspirowskie i inne role teatralne na scenach amerykańskich i 
europejskich, często wracając do swego ukochanego kalifornijskiego domu; oraz 
 

ZWAŻYWSZY, że członkowie Klubu im. Modrzejewskiej to polsko-amerykańscy profesjonaliści, 
profesorowie wyższych uczelni, menedżerowie, artyści, muzycy, lekarze, prawnicy i właściciele firm, 
którzy poszli śladami Modrzejewskiej z Polski do Kalifornii, oraz którzy chcą promować polską kulturę w 
Ameryce, więc poświęcili tysiące godzin na działalność wolontariacką, organizację wydarzeń kulturalnych 
i przedstawień teatralnych; oraz 
 

ZWAŻYWSZY, że w ciągu czterdziestu lat swojej działalności, wspartej wolontariatem, Klub im. 
Modrzejewskiej zaprosił do Kalifornii setki wybitnych gości z Polski, poprawiając stosunki 
międzynarodowe i porozumienie, prezentując polskich artystów, aktorów, reżyserów filmowych, 
naukowców, dziennikarzy i muzyków w pełnym wachlarzu publicznych wykładów, koncertów, pokazów 
filmowych, przedstawień teatralnych i wystaw; oraz 
 

ZWAŻYWSZY, że tysiące mieszkańców południowej Kalifornii, w tym Amerykanie i Polacy, miało 
okazję uczestniczyć w wydarzeniach Klubu, poszerzać swoją wiedzę o polskiej kulturze i dziedzictwie 
oraz o międzynarodowym pokoju i współpracy; oraz 
 

ZWAŻYWSZY, że za działalność na rzecz promocji kultury polskiej Klub i jego wolontariusze zostali 
uhonorowani wieloma nagrodami państwowymi z Polski, w tym Medalem Ministra Kultury RP 1997 „za 
zasługi dla promocji kultury polskiej”, Nagrodą Specjalną 2009 od Związku Artystów Scen Polskich „Za 
promocję kultury polskiej za granicą” oraz ośmioma nagrodami dla byłych prezesów Klubu, 
odznaczonych Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi RP; oraz 
 

ZWAŻYWSZY, że w ciągu ostatnich czterech dekad swojego istnienia Klub im. Modrzejewskiej wniósł 
istotny wkład we wzbogacenie etnicznej mozaiki południowej Kalifornii, promocję polskiej kultury i 
dziedzictwa w Kalifornii oraz międzynarodową współpracę kulturalną, zacieśniając więzi kulturowe 
między oba krajami; zatem, niech będzie teraz 
 

ZDECYDOWANE, że Rada Miasta Los Angeles wysoko ocenia Klub Kultury im. Heleny 
Modrzejewskiej w Los Angeles, jego funkcjonariuszy i członków, z okazji czterdziestej rocznicy Klubu i 
przez cały rok za ich wyjątkowe zaangażowanie i służbę społeczną; oraz niech będzie ponadto 
 

POSTANOWIONE, że miasto Los Angeles potwierdzi swoje zobowiązanie do poszanowania i doceniania 
wkładu całej społeczności polonijnej w Kalifornii, w szczególności jej przedstawiciela Klubu im. Heleny 
Modrzejewskiej, w tworzenie mozaiki etnicznej w Kalifornii; oraz niech będzie dalej 
 

POSTANOWIONE, że miasto Los Angeles wyraża uznanie dla tych mężczyzn i kobiet, którzy poświęcili 
swoje wysiłki na rzecz poprawy międzynarodowych stosunków kulturalnych oraz promocji polskiej 
kultury i dziedzictwa w Kalifornii, poświęcając swój czas i wysiłek na programy i działalność Klubu 
Kultury  im. Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles. 

[Podpisy] 
Członkowie Rady Miasta Los Angeles, Sekretarz i Przewodniczący Rady 
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Walne Zebranie Klubu 23 czerwca 2012, w ogrodzie Państwa Żuchowskich w Pasadenie: Edward Piłatowicz, Tadeusz 

Podkański, Andrzej Bartkowski, Andrzej Maleski, Jan Achrem, dr Witold Sokołowski oraz Zbigniew Nyczak. 

   
Andrzej Maleski rozmawia z Marią Piłatowicz. Publiczność w Ruskin Art Club, P. Kamińscy oraz dr Andrew i Jadwiga 

Inglis na pierwszym planie, marzec 2011. 
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GÓRECKI BŁYSZCZY W JACARANDZIE 
Krysta Close, „Polish Music Center Newsletter”, t. 17 nr 12, grudzień 2011 

Przekład Maja Trochimczyk 

 

   
 

W sobotę 19 listopada (a także w niedzielę 20 listopada) seria muzyczna Jacaranda przyniosła nam kolejny 
znakomity koncert z udziałem najbardziej utalentowanych muzyków z Los Angeles. Zatytułowana Muzyka na 
brzegu (Music at the Edge), seria Jacaranda jest naprawdę najlepsza, gdy przedstawia ambitne programy z 
rzadko słyszaną muzyką z taką łatwością i wdziękiem, że nawet najbardziej „nieoświeceni” słuchacze czują 
się komfortowo, a jednocześnie są zaintrygowani. Program koncertu Pieśń Kamieni (Song of Stones) nie był 
wyjątkiem. 
 

Z tej okazji wielkie sanktuarium Pierwszego Kościoła Prezbiteriańskiego w Santa Monica wypełniła w całości 
muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego (1933-2010), upamiętniając rocznicę śmierci tego giganta polskiej 
muzyki współczesnej. Podczas gdy kompozytor zyskał międzynarodową sławę przede wszystkim dzięki 
sukcesowi III Symfonii na listach przebojów, program Song of Stones Jacarandy skoncentrował się na szerszej 
gamie twórczości Góreckiego, prezentując utwory w różnych kameralnych oprawach z prawie 40 lat.  
 

Po krótkim przemówieniu dyrektora artystycznego Jacarandy Patricka Scott’a – którego treść została 
dopracowana z doskonałymi szczegółami w dłuższych notatkach programowych – koncert rozpoczął się „od 
początku”, czyli od Op. 1. Wykonywanie wczesnych utworów jakiegokolwiek kompozytora może być 
wyzwaniem, ale pianista Mark Robson nie  miał za co przepraszać podczas wykonywania Czterech Preludiów 
(1955). Gdy tylko Robson przejął władzę nad klawiszami, muzyka wypełniła każdy zakątek szeroko otwartego 
sanktuarium. Chociaż chwilami wydawało się, że pianista odrzuca delikatną muzykę, nigdy nie było to 
lekceważące, ale raczej tak, jakby rzucał te rzadkie klejnoty w świat, żądając, aby zostały wysłuchane i 
docenione. Muskularne podejście Robsona dało siłę płynnym i efektownym przebiegom czwartego Preludium, 
a ogólnie jego poczucie balansu i budowy pomogło zapewnić prawidłową strukturę czasu i narracji muzycznej 
przez cały utwór. Pod koniec, publiczność miała poczucie, jakie bogate emocje Górecki może „zmieścić” w 
ośmiu minutach solowej muzyki fortepianowej, a także zdała sobie sprawę z intensywności uwagi, jaką 
musieliśmy poświęcić, aby uchwycić każdy dowcipny niuans muzyczny w pozostałej części programu.  
 

Calder Quartet wszedł na scenę w swoim debiucie w serii Jacaranda, aby wykonać II Kwartet smyczkowy 
Quasi una Fantasia op. 64 (1991). Po dyplomach z USC Thornton School of Music, a następnie studiach i 
rezydenturach w Colburn School i Juilliard School, nie ma wątpliwości, dlaczego ten zespół stał się 
ulubieńcem sceny kameralnej w Los Angeles. Tak samo utalentowani jako soliści – skrzypkowie Benjamin 
Jacobson i Andrew Bulbrook, altowiolista Jonathan Moerschel i wiolonczelista Eric Byers – wykazali pięknie 
wyważoną grę między elementami zespołu i dzielili jednakowo głęboki szacunek dla muzyki. 
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Podobnie jak słynną III Symfonię (1976), Górecki rozpoczyna swój Drugi Kwartet smyczkowy nawiedzonym 
pulsowaniem niskich strun, które pozostają emocjonalnym rdzeniem całego utworu. Chociaż altówka czasami 
brzmiała metalicznie, zwłaszcza w taktach otwierającego Kwartet tematu secco, została zrównoważona 
wspaniałym brzmieniem skrzypiec i ciepłą barwą wiolonczeli. W powrocie tematu otwierającego Kwartet w 
ostatniej części  utworu, ton altówki był dopasowany do tonów jego partnerów. Górecki dostarcza momentów 
rytmicznej żwawości i harmonicznej transcendencji w całym czteroczęściowym dziele, a jednocześnie nigdy 
nie pozwala słuchaczowi oddalić się od źródła bólu, które zdaje się napędzać tę muzykę. Calder Quartet okazał 
się potężnym i biegłym przewodnikiem w tej emocjonalnej podróży. 
 

    
 

Po przerwie, Kwartet Lyris wszedł na scenę aby wykonać Kwartet Smyczkowy Nr 1 Już się zmierzcha, Op. 
62 Góreckiego (1988). To ambitne dzieło mogło wejść do repertuaru Lyris dzięki wiolonczeliście Timothy 
Loo, który wykonał go znakomicie jako członek Denali Quartet podczas Paderewski Lecture-Recital (Los 
Angeles) i Paderewski Festival (Paso Robles) w 2009 roku. Chociaż Lyris nie wykazywał takiego samego 
zaangażowania jak Denali w 2009 r., czy Calder wcześniej, w Drugim Kwartecie, ciepłe brzmienie grupy 
wydobyło poetyckie cechy stroficznej struktury utworu. Grając jak jednolity, spójny zespół, skrzypaczki 
Alyssa Park i Shalini Vijayan, altowiolista Luke Maurer i wiolonczelista Loo umieli stworzyć przytłaczające 
ściany dźwięku w najbardziej uderzających momentach tego pełnego intensywnej energii utworu muzycznego. 
 

Zwieńczeniem urozmaiconego programu koncertu było wykonanie Kleines Requiem für eine Polka Op. 66 
(1993) przez Jacaranda Chamber Orchestra. Jak zauważył Patrick Scott w swoich uwagach w programie, 
powstaje pytanie, czy Requiem Góreckiego jest napisane dla bezimiennej Polki, czy też dla XIX-wiecznej 
formy tańca (reprezentowane tym samym słowem po polsku). To poczucie klarownego humoru przenika cały 
utwór, choć zestawione jest z momentami prostej, boleśnie pięknej melodii. Na początku: partia solowa na 
fortepianie w wykonaniu ponownie przez Marka Robsona, którego wcześniejsze ostre brzmienia przeszły w 
znacznie łagodniejsze, ale nie mniej przekonujące. Wkrótce dołączył do niego cudownie czysty ton pierwszych 
skrzypiec – Alyssa Park z Lyris Quartet – która wydawała się grać intuicyjnie, ledwo widząc dyrygenta Marka 
Alana Hilta, a jednocześnie pozostając w doskonałej synchronizacji z Robsonem. 
 

Kleines Requiem zapewnia tak satysfakcjonującą różnorodność faktur – od rzadkiej kombinacji otwierającego 
utwór fortepianu, skrzypiec i dzwonów rurowych, przez sekcje ze smyczkami, instrumentami dętymi 
drewnianymi i blaszanymi, po dzwoniącą eksplozję unisono pełnej orkiestry kameralnej – i ten zespół 
znakomitych solistów był dobrze przygotowany do tego zadania. Dzieło to pokazuje również talent Góreckiego 
do tworzenia harmonii, w które publiczność może się zatopić, nawet gdy jest przeplatana drażniącymi 
dysonansami. To właśnie te niesamowicie piękne harmonie trwały, gdy publiczność opuściła salę na hojne 
przyjęcie zorganizowane przez Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej, świętując kolejny sukces serii 
muzycznej Jacaranda. 

Krysta Close 
Centrum Muzyki Polskiej  
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Sala z zespołem Jacaranda, dyryguje Alan Hilt. Maja Trochimczyk i Patrick Scott.  

 
 

  
Kolędowanie w grudniu 2011. Po prawej: Małgorzata Miller, Ewa Barsam, Elżbieta Przybyła i Lila Dowen. 

  
 

  
Przewodniczki w Historycznym Domu Modrzejewskiej, Arden, listopad 2012. 
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W ogrodzieArden . . . 

In the Garden of Arden . . . 
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Program Balu  
~ Koktajle & Cocktails ~ 

Kolacja &Dinner 

Prezentacja Nagród &Awards Presentation 
Maja Trochimczyk, Prezes/President, Jolanta Zych, Przewodnicząca 

Balu/Chairperson & Helena Modrzejewska/Modjeska (Eva Boryczko) 

Gość Honorowy & Guest of Honor 

Konsul Generalny R. P., Consul General of the Republic of Poland Joanna Kozińska-Frybes 

Członek Honorowy & Honorary Member 
Stefan Wenta 

Gratulacje Miasta & Hrabstwa Los Angeles 

Commendations by the City and County of Los Angeles 

Modjeska Art & Culture Club, Witold Czajkowski, Zofia Czajkowska, Andrzej Maleski, Dorota Olszewska, 
Edward Piłatowicz, Jolanta Zych, Krystyna Bartkowski, Andrew Z. Dowen, Krystyna Kuszta, Krystyna 

Okuniewska, Wanda Presburger, Bogusław Plewnia, Bożena Szeremeta, Maja Trochimczyk & Danuta Zuchowski 
 

Dyplomy Uznania za Gościnę Klubu &Diplomas of Appreciation for Hosting the Club 

Katarzyna & Artur B. Chmielewski, Elżbieta & Jan Iwańczyk, Halina & Andrzej Jagoda, Helena & Stanley 
Kolodziey, Monika & David Lehman, Joanna & Andrzej Maleski, Krystyna & †Artur Okuniewski, 

Dorota & Witold Olszewski, Maria & Edward Piłatowicz, Zofia & Witold Tchaikovsky, Jolanta & Alex Wilk 

Anegdoty i zdjęcia z naszego albumu 

Quips and Pics From Our Photo Album 
Andrzej Maleski & Edward Piłatowicz, with assistance by Maria Piłatowicz & Sławomir Brzeziński 

 

~ ~ & ~ ~ 

Bal do Północy &Dancing till Midnight 
Mijo Entertainment, Richard Mojica 

 

~ Menu (po angielsku) ~ 
MountainGate Salad - Assorted Mixed Greens with Diced Apples, Dried Cranberries, Candied Pecans, 

Crumbled Blue Cheese and added Yellow Tomatoes with Balsamic Vinaigrette Dressing & Warm Assorted Bread 

Main Entrée - Herb Crusted Stuffed Chicken Breast (Breast of Chicken Stuffed with Mushrooms, 

Artichokes, Bell Peppers & Provolone Cheese Drizzled with a Dijonese Sauce Accompanied with Herb Risotto and 
Green Beans) OR Grilled Filet of Atlantic Salmon topped with a Roasted Pepper Chardonnay Butter served 

atop a Lemon Herb Risotto, with Asparagus (Red & White Wine Served throughout Dinner) 

Dessert - A Trio of Miniature Venetian Desserts, Served with Coffee & Hot Tea 
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Klub Kultury 

im. Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles 

HELENA MODJESKA 
ART AND CULTURE CLUB 

Szanowni Państwo, 4 lutego 2012 roku 
 

W imieniu Zarządu Klubu i wszystkich organizatorów serdecznie witam 
Państwa w Mountaingate Country Club na uroczystości 40-tej rocznicy Klubu. 
Nasz Bal jest kulminacją całej serii wydarzeń, rozpoczętych w październiku 2011 
roku. Nadaliśmy wówczas Nagrody im. Modrzejewskiej wspaniałym aktorom, 
Annie Dymnej i Marianowi Dziędzielowi. Obchody rocznicowe kontynuowaliśmy 
podczas spotkań poświęconych polskiej muzyce filmowej (Bartek Gliniak, Anna 
Kostrzewska i Marta Kostyrko), polityce (Adam Michnik), muzyce współczesnej 
(koncert Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu grupy Jacaranda), oraz 
literaturze i tradycjom świątecznym (Marek Probosz i... anioły). Szczególną rolę w 
naszej historii odgrywa Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej a naszym Gościem 
Honorowym jest dziś Pani Konsul Joanna Kozińska-Frybes. 

Przez czterdzieści lat może się wiele zdarzyć i nasza bogata historia jest 
tego najlepszym dowodem. Przedstawią ją Panowie Prezesi Andrzej Maleski i 
Edward Piłatowicz, a za przygotowanie rocznicowego programu dziękujemy Marii 
Piłatowicz i Sławkowi Brzezińskiemu. Piękne dekoracje zaprojektowała Krystyna 
Okuniewska. Nasz uroczysty Bal umożliwili POLAM, Thibiant International, Polish 
Center in Los Angeles, a sponsorami medialnymi są TV Polonia i Moonrise Press... 

Bawmy się więc dobrze promując polską kulturę przez następne 40 lat! 
 

Ladies and Gentlemen, 4 February 2012 roku 

On behalf of the Board of Directors of Modjeska Club and all organizers of 
tonight’s festivities, I welcome you to our 40th Anniversary Ball at the elegant 
Mountaingate Country Club. This is a culmination of a series of events, initiated in 
October 2011 with the awarding of our Modjeska Prizes to two distinguished 
actors, Anna Dymna and Marian Dziędziel. Our anniversary celebrations featured 
events dedicated to Polish film music (Bartek Gliniak, Anna Kostrzewska & Marta 
Kostyrko), politics (Adam Michnik), contemporary music (a concert of Henryk 
Mikołaj Górecki by Jacaranda: Music on the Edge), literature and holiday 
traditions (Marek Probosz & the angels). In recognition of the significant role 
played in our history by the Consulate of the Republic of Poland, our Honorary 
Guest tonight is the honorable Consul General, Joanna Kozińska-Frybes. 

A lot can happen in forty years ... as proven by our rich history, presented 
by Past Presidents, Andrzej Maleski & Edward Piłatowicz, with the assistance of 
Maria Piłatowicz and Sławomir Brzeziński. Beautiful decorations were designed 
by Krystyna Okuniewski. Our Ball was made possible by sponsors POLAM, 
Thibiant International, and the Polish Center in Los Angeles. Media sponsorship is 
by TV Polonia, Polskie Radio w Chicago, and the Moonrise Press... 

Let’s enjoy promoting Polish culture for the next 40 years! 

 

 
Maja Trochimczyk, Prezes/President 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARZĄD 
BOARD OF DIRECTORS 

 
 

Maja Trochimczyk 
Prezes / President 
prezes@modjeska.org 
818-555-5555 

 
Krystyna Kuszta 
Wiceprezes /Vice President 
818-555-5555 

 
Danuta Żuchowski 
Skarbnik / Treasurer 
626-555-5555 

 
Krystyna Bartkowska 
Sekretarz / Secretary 
818-555-5555 

 
Andrew Z. Dowen 
Członek Zarządu/Director 
818-555-5555 

 
Krystyna Okuniewski 
Członek Zarządu/Director 
818-555-5555 

 
Bogusław Plewnia 
Członek Zarządu/Director 
949-555-5555 

 
Wanda Presburger 
Członek Zarządu /Director 
310-555-5555 

 
Bożena Szeremeta 
Członek Zarządu /Director 
949-555-5555 

 
 

P.O. Box 4288  
Sunland, CA 91041-4288 
prezes@modjeska.org 

 
 

www.modjeska.org 
www.modjeskaclub.org 
modjeskaclub.blogspot.com 
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Gość Honorowy & Guest of Honor 
 KONSUL GENERALNY R.P. JOANNA KOZIŃSKA-FRYBES 

Pani Joanna Kozińska-Frybes została powołana na stanowisko Konsula Generalnego RP w Los 
Angeles z dniem 30 września 2009 roku. Jest członkiem Polskiej Służby Cywilnej oraz Polskiej 
Służby Zagranicznej, od 2008 roku pełni funkcję Ambasadora lub Konsula Generalnego. Joanna 
Kozińska-Frybes ukończyła w 1985 roku Instytut Studiów Ibero-amerykańskich na Uniwersytecie 
Warszawskim, a w 1991 roku uzyskała dyplom w Instytucie Studiów Latynoskich w Paris III, 
Sorbonne Nouvelle. 

W latach 80-tych Pani Kozińska-Frybes była aktywną działaczką studenckiego ruchu 
antykomunistycznego w Polsce. W 1985 roku pod wpływem nacisków politycznych na męża 
Marcina Frybesa wyjechali razem z Polski do Paryża, gdzie Kozińska-Frybes podjęła studia 
podyplomowe z XVI-wiecznej historii Ameryki Łacińskiej na uniwersytecie Sorbonne Nouvelle. 
Podczas pobytu w Paryżu wraz z mężem współtworzyła Komisję Europy Środkowo-Wschodniej, 
organizację w ramach Międzynarodowego Ruchu Studentów Katolickich (IMCS - Pax Romana), 
której celem było umożliwienie międzynarodowych kontaktów polskim studentom w czasie, gdy 
polski rząd zabronił działania wszystkim organizacjom niekomunistycznym. W trakcie i po 
studiach Kozińska-Frybes korzystała z możliwości badawczych w archiwach Francji i Hiszpanii, a 
także w archiwach i społecznościach tubylczych Meksyku, Gwatemali i Peru. Jej teksty były 
publikowane w międzynarodowych czasopismach historii latynoskiej, prowadziła wykłady na 
uniwersytetach i seminariach w całej Europie i Ameryce Łacińskiej. 

Po przemianach politycznych 1989 roku, Kozińska-Frybes wróciła do ojczyzny, by zaoferować 
swoje międzynarodowe doświadczenie w odbudowie nowej, niepodległej i demokratycznej Polski. 
Jej wkład w MSZ rozpoczął się od pełnienia funkcji współzałożyciela Polskiego Komitetu 
Narodowego 500-lecia Spotkania Dwóch Światów. W 1992 roku Kozińska-Frybes została 
sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO, którym kierowała przez dwa lata. W 
1993 roku została powołana na stanowisko Ambasadora RP w Meksyku. Po powrocie do 
Warszawy, w latach 1999-2002 kierowała Departamentem Współpracy Kulturalnej i Naukowej w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2001-2006 była Konsulem Generalnym RP w 
Barcelonie. Po pobycie w Hiszpanii, aż do ostatniej nominacji do Los Angeles, pełniła funkcję 
zastępcy dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonijnego w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. Pani Joanna Kozińska-Frybes biegle posługuje się językami: polskim, hiszpańskim, 
francuskim i angielskim. Jest mężatką i ma jedno dziecko. 

Ms. Joanna Kozińska-Frybes has been appointed Consul General of the Republic of Poland in Los 
Angeles, effective September 30, 2009. She is a member of the Polish Civil Service and the Polish 
Foreign Service, holding the rank of Ambassador since 2008. Ms. Joanna Kozińska-Frybes 
graduated in 1985 from the Institute of Ibero-American Studies at Warsaw University, and in 1991 
obtained her post-graduate diploma from the Institute of Hispanic Studies at Paris III, Sorbonne 
Nouvelle. In the 1980s, Ms. Kozińska-Frybes was an active member of the student anti-communist 
movement in Poland. In 1985, due to political pressures on her husband Marcin Frybes, they left 
Poland together for Paris, where Kozińska-Frybes undertook postgraduate studies in sixteenth-
century Latin American history at Sorbonne Nouvelle University. While in Paris, she and Frybes 
co-founded the Central and Eastern European Commission, an organization within the 
International Movement of Catholic Students (IMCS - Pax Romana) whose purpose was to enable 
international contacts for Polish students at a time when the Polish government prohibited all 
non-communist organizations. During and following her studies, Kozińska-Frybes pursued 
research opportunities in the archives of France and Spain, as well as in archives and indigenous 
communities in Mexico, Guatemala and Peru. Her writing has been published in international 
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Hispanic history journals, and she has delivered lectures at universities and seminars throughout 
Europe and Latin America. 

After the political changes of 1989, Kozińska-Frybes returned to her homeland to offer her 
international experience toward the rebuilding of a new, independent and democratic Poland. Her 
contribution to the Ministry of Foreign Affairs began with her position as a co-founding member of 
the Polish National Committee of the 500th Anniversary of the Encounter of Two Worlds. In 1992, 
Kozińska-Frybes was appointed Secretary General of the Polish National Commission for UNESCO, 
which she directed for two years. In 1993, she was appointed to the post of Ambassador of the 
Republic of Poland to Mexico. Following her return to Warsaw, she directed the Cultural and 
Scientific Cooperation Department in the Ministry of Foreign Affairs from 1999 to 2002. From 
2001 to 2006, she served as Consul General of the Republic of Poland in Barcelona. Following her 
time in Spain, and until her latest nomination to Los Angeles, she served as the Deputy Director of 
the Consular and Polish Communities Abroad Department in the Ministry of Foreign Affairs in 
Warsaw. Ms. Joanna Kozińska-Frybes is fluent in Polish, Spanish, French and English. She is 
married and has one child. 

Helena Modjeska – Eva Boryczko 

Eva Boryczko to polska aktorka i pisarka, która stworzyła solową sztukę o życiu i karierze 
Modrzejewskiej i zagrała ją w wielu miejscach w Kalifornii. Zatytułowany Modrzejewska! Sen 
artysty, spektakl oparty jest na pamiętnikach i listach Modrzejewskiej. W tym utworze, Eva 
Boryczko interpretuje niezwykłą podróż słynnej polskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej, która 
przybyła do Ameryki w 1876 roku z marzeniem występu na amerykańskiej scenie. Kostium 
wypożyczony od Helena Modjeska Society of Orange County (dzięki Krisowi Ciepły) jest wierną 
reprodukcją jednego z własnych kostiumów scenicznych Modrzejewskiej. 

Eva Boryczko is a Polish actress and writer, who created a solo play about Modjeska's life and 
career and performed it in a series of venues throughout California. Entitled Modjeska! An Artist's 
Dream, the play is based on Modjeska's diaries and letters. In this work, Eva Boryczko interprets 
the extraordinary journey of the famous Polish actress Helena Modjeska, who came to America in 
1876 with the dream of performing on the American stage. The costume, on loan from Helena 
Modjeska Society of Orange County (thanks to Kris Ciepły), is a faithful reproduction of one of 
Modjeska's own stage costumes. 

W Podziękowaniu za Gościnę dla Klubu 

In Appreciation of Hosting the Club (1971-2011) 

Katarzyna & Artur B. Chmielewski, Irina & Andrzej Dąbrowski, Teresa Domańska, Leonidas 
Dudarew-Ossetyński, Sefan Grubiński, Wanda Gwoździowska, Jolanta & Krzysztof Hiller, 
Elżbieta & Jan Iwańczyk, Ewa Jasińska, Halina & Andrzej Jagoda, Helena and Stanley 
Kolodziey, Zofia & Jerzy Korzeniowski, Renata & Maciej Krych, Monika & David Lehman, 
Joanna & Andrzej Maleski, Monika & Iwan Nesser, Dorota & Witold Olszewski, Krystyna & 
Artur Okuniewski, Stefan Pasternacki, Maria & Edward Piłatowicz, Longina Postal, Stephanie 
Powers, Muzia Sierotwińska & Dionizy Rewicki, Jerzy Stefański, Zofia & Jan Szewc, Liliana & 
Stefan Sznajder, Zofia & Stanisław Szweycer, Zofia & Witold Tchaikovsky (Czajkowski), 
Franciszka Tuszyńska, Stefan Wenta, Jolanta & Alex Wilk, Wanda & Stefan Wilk, Diane Wilk 
Burch & Michael Burch, Hanna Roman Wojciechowska, Krystyna & Bolesław Wydżga. 

~ 258 ~



Honorowy Czlonek Klubu im. Modrzejewskiej 

Honorary Member of the Modjeska Club 

STEFAN WENTA 

Stefan Wenta to polsko-amerykański tancerz i choreograf z wybitną karierą na dwóch 
kontynentach. Był głównym tancerzem i choreografem Baletu Opery Warszawskiej, gdzie 
występował w takich baletach jak Romeo i Julia, Jezioro łabędzie i Coppelia. Po otrzymaniu 
stypendium na studia w Paryżu, wraz z innymi polskimi znakomitościami, takimi jak Roman 
Polański, Zbigniew Cybulski i Krzysztof Komeda, Stefan został partnerem primabalerin Opery 
Paryskiej Yvette Chauvire i Lycette Darsonval. Jako pierwszy tancerz Theatre d’Art du Ballet 
występował w Indiach, Indonezji, Chinach, Afryce i całej Europie. W 1960 przyjechał do 
Ameryki, gdzie został dyrektorem artystycznym Western Ballet of Los Angeles, a później 
Wenta Ballet of Los Angeles. Był autorem choreografii do wielu baletów i wielu filmów, takich 
jak Logan’s Run, Our Man Flint, Fantastic Voyage i Warren Beatty’s Reds. Obecnie wykłada w 
studio MIMODA w Hollywood, pracując nad swoją powieścią, która ukaże się jeszcze w tym 
roku. Pan Wenta jest jednym z założycieli Klubu im. Modrzejewskiej i zasiadał w Zarządzie 
Klubu w latach 70-tych. Prowadził wiele imprez klubowych w swoim studio tańca i 
przeprowadził kilka prezentacji o swoich projektach dla Klubu. W sierpniu 2010 roku Pan 
Wenta zaprezentował swój balet Fantazja na tematy polskie z okazji 200. urodzin Chopina i do 
utworu Chopina o tym samym tytule (Fantaisie brillante na tematy polskie A-dur op. 13). 
Premiera baletu dana przez Luminario Ballet z Los Angeles odbyła się w ramach programu 
Taking Flight w amfiteatrze Ford w Hollywood.  

Stefan Wenta is a Polish-American dancer and choreographer with a distinguished career 
spanning two continents. He was a principal dancer and choreographer of the Warsaw Opera 
Ballet where he performed in such ballets as Romeo and Juliet, Swan Lake and Coppelia. After 
receiving a scholarship to study in Paris, along with other Polish notables such as Roman 
Polański, Zbigniew Cybulski and Krzysztof Komeda, Stefan became a partner of the Paris 
Opera’s prima-ballerinas Yvette Chauvire and Lycette Darsonval. As the premier dancer of the 
Theatre d’Art du Ballet he performed in India, Indonesia, China, Africa and all over Europe. In 
1960 he came to America where he became the Artistic Director of the Western Ballet of Los 
Angeles and later the Wenta Ballet of Los Angeles. He choreographed numerous ballets and a 
number of films such as Logan’s Run, Our Man Flint, Fantastic Voyage and Warren Beatty’s 
Reds. Currently, he is teaching at the MIMODA studio in Hollywood while working on his novel 
which is to be published later this year.Mr. Wenta is one of the founding members of the 
Modjeska Club and served on the Club’s Board in the 1970s. He hosted many club events in 
his dance studio and made several presentations about his projects for the Club. In August 
2010, Mr. Wenta presented his ballet “Fantasy on Polish Airs” celebrating Chopin's 200th 
birthday and set to Chopin’s piece of the same title (Fantaisie brillante on Polish Airs in A 
major, Op. 13). The ballet was premiered by the Luminario Ballet of Los Angeles, as part of 
the “Taking Flight” program at the Ford Amphitheater in Hollywood. 

CZŁONKOWIE HONOROWI KLUBU  &  HONORARY MEMBERS OF THE CLUB 

Gwiazdy/Stars: Jerzy Antczak, Jadwiga Barańska, Stefan Wenta; Konsulowie/Consuls: Roman 
Czarny, Krzysztof and Marta Kasprzyk, Maciej and Renata Krych, Wojciech Siewierski, Jan 
Szewc, Tomasz Trafas; Prezesi i Działacze/Presidents & Activists: Tadeusz & Elżbieta 
Bociański, Teresa Domańska, Jerzy Gąssowski, Dr. Bogdan & Krystyna Kuszta, Tomasz  & Anna 
Kachelski, Krystyna Okuniewski, Edward & Maria Piłatowicz, Tadeusz & Jolanta Podkański, 
Jacek & Eva Świder, Witold & Zofia Tchaikovsky (Czajkowski), Adam & Jolanta Zych. 
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Klub Kultury  
im. Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles 

HELENA MODJESKA  
ART AND CULTURE CLUB 

HISTORIA KLUBU 
Założony w 1971 roku przez Leonidasa Dudarewa-Ossetyńskiego i jego krąg 
przyjaciół, Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej jest organizacją 
apolityczną, dedykowaną promocji polskiego dziedzictwa kulturalnego, oraz 

nauki i sztuki polskiej w Kalifornii.  W 2011 
roku obchodzi swoje 40-lecie. Jako 
organizacja charytatywna typu  501(c)(3), 
z zatwierdzonym przez IRS numerem EIN 
20-3491956 (od 2006 roku), Klub jest
sponsorem ważnych wydarzeń
kulturalnych w Los Angeles i okoli-
cach.  Finansowany dochodami ze składek

członkowskich oraz indywidualnych donacji, Klub organizuje spotkania z 
artystami i naukowcami, oraz prezentuje publiczne koncerty, pokazy, przedstawienia teatralne i filmy. 
Zaprasza wybitnych gości z Polski i współpracuje z takimi instytucjami akademickimi i kulturalnymi 
regionu, jak Polski Festiwal Filmowy w Los Angeles, czy Centrum Muzyki Polskiej w Uniwersytecie 
Południowej Kalifornii. Członkowie klubu to profesjonalisci (lekarze, prawnicy, profesorowie 
uniwersytetów, biznesmeni, artyści, muzycy i in.), 
którzy często biorą aktywny udział w przygotowaniu 
spektakli.  Działalność Klubu i jego władz została 
nagrodzona wieloma polskimi odznaczeniami 
państwowymi. 

Powyżej: Czesław Miłosz i prezes Tadeusz Bociański. Plakat na 40-
lecie klubu; po prawej: Prof. Leszek Balcerowicz, były prezes Banku 

Narodowego Polskiego z zarządem Klubu (2010). 

Przez czterdzieści lat aktywności, Klub zorganizował 
setki wydarzeń kulturalnych,  w tym: publiczne 
spotkania z zasłużonymi przedstawicielami kultury i 
nauki polskiej, wykłady, projekcje filmów, koncerty 
muzyki klasycznej i jazzowej, oraz prezentacje sztuk 
teatralnych, monodramów, i spektakli kabaretowych.  W wydarzeniach sponsorowanych przez Klub 
wzięło udział tysiące widzów i słuchaczy, a publiczność składała się w równej mierze z przedstawicieli 
Polonii i szerokiej publiczności amerykańskiej. 

GOŚCIE KLUBU 
Gośćmi Klubu byli, między innymi, przedstawiciele następujących dziedzin: 

Teatr i film: Piotr Adamczyk, Jerzy Antczak, Filip Bajon, Jadwiga Barańska, Ryszard 
Bugajski, prof. Janusz Degler, Jan Englert, Robert Gliński, Agnieszka Holland, Marta 
Honzatko, Alina Janowska, Krzysztof Janczar, Zbigniew Kamiński, Emilian Kamiński, 
Janusz Kamiński, Jerzy Kopczewski, Barbara Krafftówna, Jan Machulski, Jan Nowicki, 
Anna Nehrebecka, Daniel Olbrychski, Marian Opania, Jan Pietrzak, Małgorzata Potocka, Beata Poźniak, 
Marek Probosz, Zbigniew Rybczyński,  Omar Sangare, Zofia Saretok, Beata Ścibakówna, Andrzej Seweryn, 
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Anna Seniuk, Justyna Sienczyłło, Jerzy Skolimowski, Stefan Szlachtycz, Danuta Stenka, Jerzy Stuhr, Danuta 
Szaflarska, Grażyna Szapołowska, Joanna Szczepkowska, Teatr Gardzienice, Teatr Provisorium, Teatr ZAR, 
Jerzy Trela, T.E.O.R.E.M.A.T, Andrzej Wajda, Wrocławski Teatr Lalek, Krzysztof  Zanussi,  Janusz Zaorski, 
Zbigniew Zamachowski, Magda Zawadzka, i Wiktor Zborowski. 

Krzysztof Zanussi i J. Zych |  Andrzej Wajda, T. Podkański, A. Szwaglis, i Zych. |  Agnieszka Holland i A. Maleski 

Literatura: Jarosław Abramow‐Neverly, prof. Jerzy Bralczyk, Olgierd Budrewicz, Leszek Długosz, Artur 
Domosławski, dr John Z. Guzlowski, red. Julita Karkowska, Jan Kott, prof. Leonard Kress, prof. Roman 
Koropeckyj, Wiesław Kuniczak, red. Michal Maliszewski, Czesław Miłosz, Jan Nowak‐Jeziorański, prof. Iwo 
Cyprian Pogonowski, Edward Redliński, Harvey Sarner, Jan Tadeusz Stanisławski, Adrianna Szymańska, 
Olga Tokarczuk, Teresa Torańska, Cecilia Woloch, i Adam Zagajewski.  

Muzyka: Piotr Anderszewski, Michał Białek, Ewa Błaszczyk, Jacek Cygan, Halina Czerny‐Stefańska, 
Urszula Dudziak, Krzesimir Dębski, Bartek Gliniak, Barbara Hesse-Bukowska, Elżbieta Jodłowska, Jan A.P. 
Kaczmarek, Kevin Kenner, Adam Kośmieja, Wojciech Kocyan (3 razy), Róża Kostrzewska‐Yoder, Anna 
Kostrzewska, Kwartet „Calder”, Kwartet „Lyris”, Jacaranda Music Ensemble, Konrad Mastyło, Wojciech 
Młynarski, Karolina Naziemiec, Arkadiusz Niezgoda, Darek Oleszkiewicz, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Maciej 
Piątkowski, Jan Pietrzak, Marta Ptaszyńska, Kazimierz Rosiewicz, Beata Rybotycka, Andrzej Sikorowski, 
Joanna Trzeciak, Stanisław Skrowaczewski, Grzegorz Turnau, Magda Umer, Jacek Wójcicki, Marta Wryk, 
Aga Zaryan, Maciej Zembaty, i Marek Żebrowski. 

Polityka: Prof. Leszek Balcerowicz,  Konsul Roman Czarny, Ambasador Przemysław Grudziński, Maciej 
Henzler, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kaczyńska, Jan 
Karski, Jacek Kalabiński, Konsul Generalny Krzysztof Kasprzyk, Krzysztof 
Kozłowski, prof. Andrzej Korboński, Antoni Macierewicz, Aleksandr 
Małachowski, Adam Michnik (3 razy), Leszek Moczulski, Ks. Biskup Tadeusz 
Pieronek, Małgorzata Piętkiewicz‐Jedynak, Witold Osiatyński, Ambasador 
Janusz Reiter, Władysław Siła-Nowicki, Jerzy Surdykowski, Janusz 

Zawadzki, Minister Bogdan Zdrojewski.                      Andrzej Seweryn, 2003. 

Sztuka: Magdalena Abakanowicz, Danuta Künstler‐Langer; Monika 
Lehman, prof. Andrzej Rottermund. Wystawy:  Fotografie Ojca Świętego 
Jana Pawla II - (Adam Bujak, Grzegorz Gałązka, Arturo Mari, Ryszard 
Rzepecki), Witold Kaczanowski, Polski Plakat (we współpracy z the Autry 
Center), Tomasz Misztal, Rafal Olbiński, i Leszek Szurkowski - „Bruno 
Schultz” (we współpracy z San Diego Muzeum). 

MODJESKA PRIZE - NAGRODA IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 
W 2010 roku, aby upamiętnić swoją patronkę Helenę Modrzejewską i uhonorować osiagnięcia wybitnych 
artystów scen polskich, Klub ustanowił doroczną nagrodę za zasługi dla kultury polskiej w dziedzinie 
aktorstwa, „Nagroda im. Heleny Modrzejewskiej” (The Modjeska Prize). W październiku 2010 pierwszą 
nagrodę otrzymał aktor Jan Nowicki.  W październiku 2011 drugą nagrodę otrzymali Anna Dymna i 
Marian Dziedziel.  
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ODZNACZENIA DLA KLUBU 
Lista odznaczeń i  nagród dla Klubu im. Modrzejewskiej i członków Zarządu, którzy włożyli poważny i 
istotny wkład w promocję kultury polskiej obejmuje następujące pozycje. 

Odznaczenia dla Klubu im. Heleny Modrzejewskiej: 
• 1997 – Medal Ministra Kultury „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
• 2009 – Specjalna Nagroda Związku Artystów Scen Polskich ZASP "Za propagowanie

polskiej kultury na obczyźnie" dla Klubu im. Heleny Modrzejewskiej
• 2011 – Proklamacja i Rezolucja Miasta Los Angeles, podpisana przez wszystkich radnych miasta i

innych członków lokalnych władz, z gratulacjami z okazji 40-lecia Klubu
• 2011 – List pochwalny od Hrabstwa Los Angeles z okazji 40-lecia Klubu

Odznaczenia indywidualne dla Prezesów i Członków Zarządu: 
• 1994 – Witold Czajkowski (Prezes Klubu w latach 1990-1993), za zasługi dla szerzenia kultury

polskiej za granicą, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej, został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

• 1998 – za zasługi dla szerzenia kultury polskiej za granicą, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej,
Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

• Tadeusz Bociański (Prezes w latach 1983-1989, w Zarządzie wiele lat)
• Zofia Czajkowska  (Wiceprezes w latach 1984-1994, Prezes, 1994-1995)
• Maria Piłatowicz (Wiceprezes i członek Zarządu przez ponad 16 lat, organizatorka wielu

amatorskich przedstawień teatralnych)
• Edward Piłatowicz (Prezes w latach 1996-1998, w Zarządzie, 1981-1986)

• 2000 – Tomasz Kachelski (wieloletni Skarbnik Klubu) został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla szerzenia kultury polskiej za granicą

• 2003 – Jolanta Zych (Prezes Klubu w latach 1998-2006), odznaczona Krzyżem Kawalerskim
Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla szerzenia kultury polskiej za granicą

• 2009 – Dorota Olszewska (Prezes Klubu w latach 2006-2008) otrzymała nagrodę Związku
Artystów Scen Polskich ZASP "Za propagowanie polskiej kultury na obczyźnie"

• 2011 – Maja Trochimczyk (Prezes klubu od 2010 r.), Proklamacja i Rezolucja Miasta Los Angeles,
podpisana przez wszystkich radnych miasta i innych członków władz.

Jan Englert i Tadeusz Bociański (2000). Jerzy Antczak, Jan Kidawa-Błoński i Jadwiga Barańska (2011).  
Dr Maja Trochimczyk i dyplomy od miasta i hrabstwa Los Angeles (2011).
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POLSKI SALON ARTYSTYCZNY W SAN DIEGO 
Polish Art and Culture Society of San Diego 

Directors: Jerzy Barankiewicz, Zygmunt Belza, Maria Szmidt, Irena Wlodkowski, Henryk Wlodkowski 

12457 Carmel Cape, San Diego, CA 92130, 

tel. 513-739-7293 ext. 121, fax. 513-841-0080, e-mail: jbaranki@aol.com 

San Diego, 18 stycznia 2012 

Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej 

W Los Angeles 

Maja Trochimczyk 

Prezes 

„Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” – 

tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień...” (James Madison) 

Zarząd Polskiego Salonu Artystycznego w San Diego (PSASD) pragnie przekazać gorące 

gratulacje dla Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej, który pochwalić się może  nie tylko 

osiągniętym przez czterdzieści lat dorobkiem, lecz także godną podziwu konsekwencją w 

jego pomnażaniu. 

Serdecznie zatem gratulujemy Klubowi Kultury im Heleny Modrzejewskiej dotychczasowych 

osiągnięć i mamy nadzieję, że kolejne lata będą owocować dalszą naszą współpracą w 

kultywowaniu polskiej kultury w Południowej Kalifornii. 

Za Zarzad PSASD 

Jerzy Barankiewicz, Ph.D. – Prezes 
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SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW NASZEGO BALU 40-LECIA 

IN APPRECIATION OF THE SPONSORS OF OUR 40TH ANNIVERSARY BALL 

POLAM Polish American Credit Union 

Polish Center in Los Angeles 
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ALBUM 40-LECIA – ANEGDOTY I ZDJĘCIA 

Andrzej Maleski i Edward Piłatowicz 
Pokaz slajdów prezentowany na Balu 40-lecia Klubu  

w Mountainside Golf Course, Brentwood, 4 lutego 2012 
 

 
Prezes Maja Trochimczyk: Czterdzieste urodziny to poważny wiek.  Z tej okazji poprosiłam dwóch naszych 
weteranów o przypomnienie nam najciekawszych momentów z historii Klubu.  Przedstawiam Państwu Pana 
Andrzeja Maleskiego, czyli Pana A. i  Pana Edwarda Piłatowicza, czyli Pana E.! 

 

Pan E.:  Dziękujemy, dziękujemy serdecznie Pani Prezes! (Maja schodzi ze sceny)  

Pan A:  Oj były momenty, były... 

Pan E.: Co Ty możesz wiedzieć na ten temat, smarkaczu. 

Pan A.: Tylko bez epitetów, Panie Weteranie.... Wojny 
Koreańskiej. 

Pan E.:  Przez szacunek  powinieneś mówić do mnie „Panie 
Edwardzie”.  Kiedy tu przyjechałeś, my mężczyźni, staliśmy 
twardo u sterów Klubu.  Jak pamiętasz Tadeusz Bociański, 
Witek Czajkowski, wreszcie ja. Tylko Zosia Czajkowska 
wkradła się w nasze męskie szeregi prezesów Klubu. (Zdjęcie 
Zosi z orkiestrą)   

Pan A:  (aż wybrzmi muzyka) Wybraliście ją z powodu urody.... 

Pan E:  ...której towarzyszyła wybitna inteligencja, ale zauważ, że z kolei przez ostatnie piętnaście lat 
prezesowały nam same kobiety z wyjątkiem Ciebie.   

Pan A.:  Nie mów  mi, że znalazłem się w ich towarzystwie z powodu urody.  
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Pan E.:  Nie narzekaj, to piękne towarzystwo. Mogło Ci się gorzej trafić. Ja na przykład spędziłem ostatnie 
trzy lata mego życia wśród Chinek i tylko przybyło mi na wadze. 

Pan A.:   Właśnie to zauważyłem.  Ten smoking to też jest chyba sprzed piętnastu lat i nawet widać gdzie 
musiałeś przesunąć guziki.  

Pan E.:  Przywdziałem strój archiwalny, po tym kiedy Pani Prezes zatrudniła nas do przeglądu archiwum 
klubowego. Podczas tego przeglądu sporządziłem pewne podstawowe statystyki:  Otóż w ciągu ostatnich 32. 
lat (zapis spotkań klubowych zaczyna się od 1979 roku) odbyło się w Klubie ponad 300 spotkań, w tym trzy 
bale plus bal Sylwestrowy i szacując przeciętną frekwencję  na 60 osób na każdym zebraniu – to przez Klub 
przewinęło się 18.000 osób plus goście. Czyli wypełnilibyśmy spory stadion. 

Pan A:  A celebrytów byłoby tam więcej niż na uroczystosci wręczania Golden Globe Awards.  

Pan E.:  Wróćmy do statystyk.  Pozwól, że zajrzę do ściągawki.  Czy wiecie Państwo,  że aż 87% spotkań 
klubowych w ostatnim 15-to leciu odbyło się – jak to powiedział modnie mój przedmówca –„z celebrytami” 
sceny i filmu.  Być może, jest to rezultat wpływów z zaświatów naszej patronki Klubowej.... 

Pan A.:  ...albo też sąsiedztwa  Hollywoodu. Z olbrzymiego wachlarza naszych  spotkań klubowych 
chcielibyśmy przypomnieć Państwu najbardziej pamiętne wieczory oraz naszych specjalnych gości. 
(Zaczyna się pokaz  zdjęć  z napisami i cicha muzyczka jako podkład: Skolimowski, Pietrzak, Hoffman, 
Agnieszka Holland – 2 zdjęcia + portret – pauza).  

Spotkanie z Agnieszką Holland pamiętam jak dziś.  Odbyło się tuż po jej debiucie w Hollywood filmami  
Tajemniczy ogród i Całkowite zaćmienie i miało wyjątkową temperaturę.  Cieszymy się z jej sukcesów. W 
tym roku jej nowy film W ciemności reprezentujący Polskę został nominowany do Oskara w kategorii 
filmów zagranicznych. (pojawiają się dwa zdjęcia Magdy Zawadzkiej – chwilowe zatrzymanie). 

Pan E.: Magda Zawadzka – była to niewątpliwe atrakcja dla panów, ale szkoda, że zapowiedziany wraz z nią 
Gustaw Holoubek wówczas nie dojechał.  

Pan A.: Chcesz powiedzieć, że Basieńka z Pana Wołodyjowskiego nie przypadła Ci do gustu? 

Pan E.: W roli Basieńki jak najbardziej, ale podczas naszego spotkania w Klubie jej rozmówca, Tadeusz 
Bociański, zdominował ją intelektem i dowcipem.  

(Zdjęcie Olbrychskiego) O… Daniel Olbrychski! (Zdjęcie Olbrychskiego z kwiatami). Czy pamiętacie 
Państwo wizytę Daniela Olbrychskiego? Był w Klubie bodajże dwa razy (film z deklamacją Lokomotywy). 

Pan A.: To oczywiście była parodia wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima. 

Pan E.: Szczególnie utkwiła mi w pamięci jego pierwsza wizyta. Był jeszcze młody i jak pamiętamy bardzo 
sprawny.  Chciał  zaimponować paniom i  po spotkaniu rzucił się na posadzkę i zaczął demonstrować 
pompki (zdjęcie ze spotkania). Panie były zachwycone. Otoczyły go ciasnym kółkiem prosząc o wspólne 
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zdjęcia i autografy. Podczas kolejnej wizyty, po upływie lat dwudziestu, o pompkach nie było już mowy. 
(Zdjęcie Olbrychskiego w fotelu. Następne zdjęcia: Gajda, Szczepkowska, Stuhr, Zanussi, Krafftówna. 
Zatrzymanie na zdjęciu Basi Krafftównej i Antczaków oraz Basi zbiorowe z innymi aktorami). 

  
Pan A.:  Pani Barbara Krafftówna była jednym z najczęstszych gości w naszym Klubie. Nie tylko dlatego, że 
przez ponad dwadzieścia lat mieszkała w Los Angeles.  Pani Barbara występowała w Klubie w różnych 
rolach: gościa, artystki, reżysera...  Była ambasadorem Klubu w Polsce; do dziś pozostaje jego przyjacielem.  
Tu oglądamy ją podczas jej pierwszego koncertu w Los Angeles, który prowadził nasz niezastąpiony 
Tadeusz Bociański. (Film ze spotkania z Tadeuszem. Następnie zdjęcie Jana Englerta z Jolą Zych i grupowe 
z kolekcji Plewni).  

 
Pan E.:  Jan Englert również zaskarbił sobie tytuł specjalnego gościa i przyjaciela Klubu. Nasza przyjaźń z 
nim zawiązała się w zamierzchłych czasach, gdy przyjechał do Kalifornii z inscenizacją Pana Tadeusza. 
Zawsze czuł się świetnie w naszym towarzystwie i wracał do nas wielokrotnie wraz z bocianami.  

Pan A.:  Chciałeś powiedzieć „za sprawą naszego Klubowego Bociana”.  

Pan E.:  Podczas jednego pobytu, na leżaku przy basenie, napisał adaptację Dziadów Mickiewicza dla Teatru 
Telewizji.  Po zrealizowaniu widowiska przywiózł nam na pamiątkę kasetę video z nagraniem, która obecnie 
znajduje się w archiwach klubowych. (Zdjęcia Szaflarskiej i Janowskiej – po dwa – zatrzymanie). 

Pan A.:  Czy pamiętacie Państwo dwie wielkie gwiazdy polskiej sceny: Danutę Szaflarską i Alinę Janowską, 
które niedawno odwiedziły nasz Klub? Kto z Państwa pamięta w jakim filmie wystąpiły razem? (Zakazane 
piosenki) (Pauza na odpowiedzi i zdjęcia ze spotkań: Kamiński, Szapołowska, Machulski, Seweryn – 
zatrzymanie na zdjęciu Wajdy). 
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Pan E.:  Gościliśmy również w Klubie laureatów Oskara. Andrzej Wajda zawitał do Klubu tuż po wręczeniu 
mu Oskara za “całokształt twórczości” w 2000 roku. Ach, co to było za wydarzenie! (Zdjęcia Wajdy z 
zarządem i Wajdy z publicznością) jakie napięcie, panie w etolach, tłok taki, że oddechu głębszego wziąć się 
nie dało. (Zdjęcia Oskara). Sam Oskar też był obecny, owszem  godnego wymiaru, nie powiem, stał przy 
drzwiach jakby go zamurowało. O…o…proszę niech Państwo sami zobaczą jak to wyglądało! (filmowy 
urywek z przemówienia Wajdy). 

  
Pan A.:  Wtedy po raz pierwszy przekonałem się, że w Hollywood istnieje również polskie lobby. Nad tym, 
aby uhonorować Andrzeja Wajdę Oskarem rozpętała się na rok wcześniej wielka kampania promotorska w 
Hollywood.  Jej inicjatorami byli Agnieszka Holland, Janusz Kamiński  oraz inni polscy operatorzy 
pracujący w Hollywood, później za sprawą Janusza Kamińskiego  dołączyli do tej grupy Steven Spielberg 
oraz David Lynch.   

Naszymi gośćmi byli również inni laureaci Oskara. (Padają nazwiska, pokazują się zdjęcia z podpisami) 
Janusz Kamiński, dwukrotny laureat Oskara, czterokrotnie nominowany do tej nagrody, w tym roku za 
zdjęcia do filmu War Horse Spielberga.  Jan A.P. Kaczmarek,  kompozytor, otrzymał Oskara za muzykę do 
filmu Finding Neverland  oraz Zbigniew Rybczyński, który otrzymał Oskara w 1983 roku za krótki film 
animowany Tango (zdjęcia Kaczmarka a później Rybczyńskiego w tenisówkach). 

  
Pan E.: Tu mogą Państwo zobaczyć z bliska stopy laureata, które zbulwersowały Hollywood.  Otóż nasz 
wielce utalentowany rodak, Zbigniew Rybczyński, nie znając słowa po angielsku pojawił się na Oskarowej 
gali w tenisówkach. Po odebraniu Oskara wymknął się  na papierosa przez drzwi, na których widniał 
czerwony napis EMERGENCY EXIT. Kiedy już zaspokoił swój głód nikotynowy i chciał wrócić na salę, 
strażnik nie chciał wpuścić gościa w tenisówkach. Nie pomogły tłumaczenia po polsku kim jest i co tu robi, i 
fakt, że spiorunował go wzrokiem laureata Oskara, że po polsku głośno mu powiedział, co myśli o jego 
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mamusi – strażnik ze spokojem zaaresztował go za zakłócenie porządku.  Dama, z którą przyszedł na 
uroczystość Oskarową, przetańczyła całą noc z jego Oskarem, a rano wykupiła go z aresztu.  

Pan A.: Nie możemy pominąć laureatów Nobla, którzy zaszczycili nas swoją obecnością (zdjęcie z archiwów 
Tadeusza z Miłoszem plus z podpisem Miłosza). W 1984 roku Tadeusz Bociański zorganizował spotkanie z 
Czesławem Miłoszem. Miało ono miejsce w cztery lata po otrzymaniu przez Miłosza literackiej nagrody 
Nobla.  

  
(Zdjęcia Szymborskiej i zaraz dwa zdjęcia ze spotkania z Rusinkiem.)  Trzy  lata temu, ja  z kolei zaprosiłem  
do nas  noblistkę w dziedzinie literatury Wisławę Szymborską. Już wówczas nasza poetka nie czuła się 
najlepiej i wydelegowała do nas swego osobistego sekretarza Michała Rusinka. Jak zapewne wiecie Państwo, 
Wisława Szymborska odeszła od nas w tym tygodniu a  nam pozostały wspomnienia o tym spotkaniu i tomik 
jej niepoważnej twórczości pt. Rymowanki dla dużych dzieci, który nam zadedykowała.  Było to jedno z 
zabawniejszych spotkań poetyckich. Oprócz anegdot o legendarnej już skromności Szymborskiej i jej 
poczuciu humoru, Rusinek z pamięci cytował limeryki – ulubioną formę poetycką Szymborskiej. Panie 
Edwardzie (skoro Pan tak każe siebie nazywać) czy pamięta Pan choćby jeden? 

Pan E.: Akurat wtedy byłem w Chinach, ale ze sprawozdania klubowego na stronie internetowej Klubu 
wyłowiłem pewien limeryk, który dotyczy nowych realiów w stosunkach politycznych z Chinami.   

Pewien juhas z Pękowego Brzysku 
przyszłość zobaczył w proroczym błysku: 
Szumi piknie Dunajec, 
a na mostku Kitajec, 
Jasinecka pierze po pysku.   
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Pan A.: Po laureatach może warto wspomnieć naszych gości, którzy byli nominowani do literackiego Nobla, 
i to nawet kilkakrotnie.  

Pan E.: (Zdjęcie Herberta) Pośmiertny wieczór o twórczości Zbigniewa Herberta przygotowaliśmy sami. 
Długo polowaliśmy na Adama Zagajewskiego (3 zdjęcia Zagajewskiego). Moja żona i Jola Zych tak długo 
go  tropiły i napastowały, że w końcu uległ i przyjechał do nas  z Uniwersytetu w Houston, gdzie co roku 
prowadził wykłady jako urzędujący poeta. 

Pan A.: Oprócz laureatów i nominowanych do Nobla gościliśmy również wielu innych pisarzy i poetów, 
(zdjęcia w kolejności wymieniania) jak  Olgierd Budrewicz, Omar Sangare, Adriana Szymańska, Jacek 
Cygan i Leszek Długosz. 

Pan E.: Zapomniałeś o Wojciechu Młynarskim? (Zdjęcie Młynarskiego z Jolą Zych)  

Pan A.: Wojciech Młynarski mieści się w specjalnej kategorii przyjaciół Klubu. Bywał w Klubie częstym 
gościem i bawił nas swoimi piosenkami oraz wierszykami pisanymi ad hoc. (Fragment piosenki z archiwów 
Tadeusza). W ostatnich latach Wojciech Młynarski spoważniał i też, tak jak Ty, musiał sobie w smokingu 
przesunąć guziki. (zdjęcie Młynarskiego czytającego własne wiersze). Pisze mniej piosenek, ale za to 
rekompensuje swoim wielbicielom wierszem.  Podczas ostatniej wizyty w Klubie podarował nam swój tomik 
poezji pt. Róbmy swoje. 

Pan E.: Z tego właśnie tomiku pochodzi  Apel do rodaków, który nam zadedykował: 
Róbmy swoje, 
Pewne jest to jedno, że 
Róbmy swoje, 
Bo jeśli ciut się jeszcze chce, 
Drobiazgów parę się uchowa: 
Kultura, sztuka, wolność słowa, Rodacy, 
Róbmy swoje, 
Może to coś da?  Kto wie…  

 

Pan A.:  Jest w poezji nie tylko mądrość, rytm, ale i muzyka. Skoro mówimy o muzyce, to ja najbardziej 
pamiętam nasze jazzujące spotkania z kolejnymi  przyjaciółmi Klubu (na ekranie zdjęcia w kolejności 
wymieniania) Krzesimirem Dębskim, Dariuszem Oleszkiewiczem oraz z  Urszulą Dudziak,  a także recital 
literacki Grzegorza Turnaua. 

  
Pan E.:  Zaraz,  zaraz,  w pierwszym rzędzie powinieneś mówić o  muzyce poważnej.  Sam niedawno 
organizowałeś wspólnie z Towarzystwem Muzycznym im. Paderewskiego koncert z okazji 200-lecia urodzin 
naszego Fryderyka. (dwa zdjęcia artystów w akcji, jedno zdjęcie publiczności na sali).  Impreza bardzo 
okazała, wybitni artyści i do tego koncert prowadziła gwiazda polskiego pochodzenia, Jane Kaczmarek, 
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recytując wiersze, m.in. Mai Trochimczyk. Chciałbym również przypomnieć dwa  spotkania z kompozytorką 
Martą Ptaszyńską (trzy zdjęcia –dwa z kompozytorką, jedno z wykonawcami), która godnie reprezentuje 
polską muzykę współczesną w Ameryce… 

Pan A.:  …i na świecie.  Sami również często promowaliśmy polską muzykę poważną współpracując z 
Centrum Muzyki Polskiej przy USC. Ot, choćby nasz koncert polskiej muzyki barokowej, który odbył się 
dwa lata temu – bardzo udane spotkanie bez celebrytów i wielkiej pompy.  (Zdjęcia wykonawców i 
publiczności).  

Pan E.: Wydaje mi się, że w natłoku tych wyliczanek coś nam dowcip przysiadł.  

Pan A.:  Mów za siebie. (Na ekranie pojawia się zdjęcie Olbińskiego z Jolą i Leosiem). Kto rozpozna tego 
Pana ? Nie tego w okularach, to nasz Klubowy artysta Leonard Konopelski, ale kim jest ten Pan z lewej? 
(Następne zdjęcie Olbińskiego z plakatem).  

Pan E.:  Spotkanie z nim odbyło się w moim domu, więc pamiętam. To Rafał Olbiński – znany plakacista, 
malarz o tematyce może nieco pikantnej, ale dzięki temu chodliwej. (pojawiają się zdjęcia jego prac –3 
zdjęcia – przeważają nagie kobiety). To było wspaniałe spotkanie, podczas którego sprzedał wiele swoich 
prac. (Następne zdjęcie jak sprzedaje prace). Nic dziwnego, jego skojarzenia twórcze bardzo mi 
odpowiadają.  

   
Pan A.: Mówimy tu o sztuce, ale przecież nasz Klub przez wiele lat był zdominowany przez inżynierów i 
naukowców, choć dopiero niedawno przebili się oni do głosu. Oto właśnie taki temat: Cosmos – The Real 
Poetry. Na zdjęciu sami technokraci i Pani Prezes (Zdjęcie technokratów i dwa zdjęcia astronoma) a potem 
jeszcze  Aleksander Wolszczan – astronom.  

Pan E.: Ci panowie trafili do nas, bo interesują ich głównie tematy nie z tej ziemi.  
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Pan A:  A my sprowadzaliśmy ich na ziemię przez lata aplikując spotkania polityczno-społeczne (Ciąg zdjęć  
z wymienionych spotkań z napisami): z Biskupem Pieronkiem, Adamem Michnikiem, Krzysztofem 
Kozłowskim, Jego Ekscelencją Ambasadorem Januszem Reiterem, Ministrem Kultury Bogdanem 
Zdrojewskim, a ostatnio z  profesorem Leszekiem Balcerowiczem, byłym Prezesem Narodowego Banku 
Polskiego, byłym Ministrem Finansów i wicepremierem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.  

Pan E.: Chciałbym tu przypomnieć równie pamiętne spotkanie z Pierwszą Damą Polski, Panią Marią 
Kaczyńską, która zginęła tragicznie w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. (3 zdjęcia Kaczyńskiej, 
jedno z Heleną  Kołodziej i grupą).   

Pan A.: Wielu z naszych gości odeszło od nas na przestrzeni ostatnich lat.  

Pan E.: Odszedł filar naszego Klubu – Tadeusz Bociański... (zdjęcie Tadeusza). 

Pan A.: ...również kolega, członek Klubu, pisarz i dramaturg, Henryk Rozpędowski (zdjęcie Henryka). 

Pan E.: ...oraz przedwcześnie i niespodziewanie Andrzej Łowkis – anglista, tłumacz, wieloletni członek 
Zarządu oraz aktor i entuzjasta naszego Teatrzyku Dyletantów (dwa zdjęcia Łowkisa z Piernikalii –pierwsze 
w todze, drugie w cylindrze). Teatrzyk został stworzony przez naszych członków  i działał przez lata pod 
patronatem Klubu Modrzejewskiej. 

Pan A.:  W Teatrzyku Dyletantów (zdjęcie zespołu z napisem), proszę Państwa, miały okazję wypłynąć 
ukryte talenty artystyczne naszych członków – a ile zabawy przy tym było – boki zrywać!   

Pan E.: Najpierw wystawiliśmy Piernikalia... 

Pan A.: W których przykładnie brałeś udział (Zdjęcia ze spektaklu, jedno za drugim, wolno).  

Pan E.: Tu Kolega Kachelski, klubowy skarbnik, u boku ciepłej wdówki Ewy Świder. 

  
Pan A.: A tu właśnie Pan Edward we własnej osobie romantycznie związany z babcią na hulajnodze... oraz 
mistrz konferansjerki zaangażowanej – Jacek Świder. 

Pan E.: ...Tu  koledzy Łowkis i Kachelski z moją żoną w oczekiwaniu na pociąg z Koluszek do Przymerskiej 
Guberni. (film zaczyna sie od solo Jadzi).  

Pan A.: Nasz teatrzyk przygotował również wieczornicę wigilijną pt. Historyjki Grudniowe (kolejno lecą 
dwa zdjęcia z Historyjek i jedno całego zespołu z Pastorałki) oraz  Pastorałkę Leona Schillera, którą 
większość z Państwa pewnie jeszcze pamięta. I tu kilka prześmiesznych zdjęć naszych koleżanek i kolegów 
z tej produkcji. Fragment jej trafił z czasem do programu TV Polonia. (szereg zdjęć ze śmiesznymi 
komentarzami – wolno).  

Pan E.: Czy to Adam z w raju ? Nie, nie... to Jacek Świder, unikat biologiczny.   

Pan A.: Tu moja żona opiera się pokusom.  
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Pan E.: Pierwszy pastuch klubowy, Kleo Rundzio no i Kolega Kachelski w swojej pierwszej dramatycznej 
roli kobiecej. 

Pan A.: Ta scenka to nieporozumienie małżenskie Państwa Świdrów – pan Świder w pozycji uniżonej i ten 
oto portret małżeństwa Piłatowicz – Pan Edward pierwszy z prawej. Na zakończenie trzech archaniołów – 
słusznego wzrostu i w okularach. (pojawiają się zdjęcia Teatrzyku Śnieżynka). 

  
Pan E.: Jak wynika z Klubowego Archiwum, nasi członkowie mają silnie rozbudzone pasje teatralne. Aby 
dać upust nowym talentom aktorskim powstał również „Teatrzyk Śnieżynka” pod kierownictwem Doroty 
Olszewskiej, który bawił publiczność programem świątecznym. 

Pan A.: Nasza prezentacja ma się już ku końcowi, ale jeżeli  odczuwają Państwo niedosyt wspomnień – to 
dobrze, bo zgodnie z życzeniem naszej Pani Prezes, mieliśmy za zadanie pokazać lata naszej dzialałności 
Klubu w 15-minutowej kapsułce. Na następną okrągłą rocznicę spróbujemy się sprężyć i zmieścić nasz 
program w 30-sekundowej reklamówce, którą zamiast prezentacji na balu umieścimy na YouTube i 
Facebook.  

 
Pan E.:  Życzymy Państwu wspaniałej zabawy, ale zanim spotkamy się wszyscy na parkiecie mamy dla 
Państwa niespodziankę. 

Pan A.:  Pragniemy Państwa zapewnić, że duch twórczy w Klubie nie ginie! Oto grupa wokalna Kwiatuszki 
Sisters, która stawia sobie za ambicje kontynuowanie tradycji Teatrzyku Dyletantów! Zapraszamy! 
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SPOTKANIA PODCZAS KADENCJI PREZES 
MAI TROCHIMCZYK, JESIEŃ 2012 

30 września 2012 – Opowieści Poli Negri Kazimierza Brauna po polsku, wyk. Agata Pilitowska i Maria 
Nowotarska. Teatr Polski z Toronto, w Teatrze Magicopolis, Santa Monica. 

11 października 2012 – Barbara Krafftówna otrzymuje Nagrodę im. Modrzejewskiej podczas galowego 
otwarcia Polskiego Festiwalu Filmowego, Kino Egipskie (Egyptian Theater), Hollywood. 

13 października 2012 – Spotkanie z Barbarą Krafftówną z okazji otrzymania Nagrody im. Heleny 
Modrzejewskiej. Rozmawia Andrzej Maleski w rezydencji Państwa Iwańczyk. 

27 października 2012 – Z Leszkem Jażdżewskim rozmawia Marcin Frybes w Galerii Hellada, Long Beach. 

24 listopada 2012 – Wycieczka do Historycznego Domu Heleny Modrzejewskiej, Arden i piknik w parku. 

2 grudnia 2012 – Anna Seniuk w sztuce Stanisława Balińskiego Wieczór w Teatrze Wielkim – z muzycznym 
akompaniamentem Magdaleny Maleckiej. Teatr Magicopolis, Santa Monica. 

8 grudnia 2012 – Rezygnacja Prezes Klubu, Mai Trochimczyk. Prezes ad interim Elżbieta Kański i Zarząd 
kontynuują działalność Klubu. 

Barbara Krafftówna. Danuta Żuchowska, Bogdan Plewnia, Maja Trochimczyk i Andrzej Maleski. 
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SPOTKANIA W OKRESIE OD CZERWCA 2012 DO 8 GRUDNIA 2012 

   
Przyjęcie z gwiazdami: Maja Trochimczyk, Maria Nowotarska, Ewa d’Angelo, Agata Pilitowska i Halina Jagoda. 

 

Sezon jesienny rozpoczęło przedstawienie teatralne, Opowieści Poli Negri, zagrane po polsku przez Teatr 
Polski z Toronto w Magicopolis, 30 września 2012. Sztuka Kazimierza Brauna, oparta na biografii słynnej 
aktorki filmu niemego, narzeczonej Rudolfa Valentino, otoczonej kontrowersjami, zachwyciła widzów dzięki 
mistrzowskiemu wykonaniu Agaty Pilitowskiej w roli głównej oraz Marii Nowotarskiej. Spektakl 
ilustrowały fragmenty filmów Negri, gdzie można było zobaczyć jej urodę i sposób gry oraz posłuchać jej 
śpiewu. Przyjazd teatru umożliwił grant Senatu RP.  W tym czasie 
zamknięta była autostrada 405 z powodu remontu mostu, więc 
dojazd był bardzo trudny, ale publiczność i tak dopisała!  
 

11 października 2012 roku Nagrodę im. Heleny Modrzejewskiej 
za całokształt osiągnięć artystycznych otrzymała Pani Barbara 
Krafftówna, genialna aktorka związana blisko z Klubem i 
Kalifornią. Krafftówna otrzymała nagrodę podczas galowego 
otwarcia Festiwalu Filmowego w Los Angeles, w sali Egyptian 
Theater w Hollywood. Nagrodę wręczyła Prezes Klubu, dr Maja 
Trochimczyk.1  
 

Dwa dni później, 13 października 2012, uroczystość klubowa i 
spotkanie z laureatką miały miejsce na przyjęciu u Państwa Elżbiety 
i Jana Iwańczyk. Rozmowę poprowadził zaprzyjaźniony z gwiazdą 
Andrzej Maleski, a ona sama zaprezentowała wielką klasę kome-
diową w przygotowanym programie kilku wdzięcznych jedno-
aktówek. Krafftówna rozpoczęła karierę aktorską w 1946 roku, 
występując na deskach scenicznych, w filmie i telewizji. Na jej 
dorobek składają się 62 wybitne role teatralne (w teatrach w Gdyni, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie i Los 
Angeles), 33 role w teatrze telewizji i ponad 43 role filmowe (w filmach Wojciecha Hasa – Jak być kochaną, 
1962; Andrzeja Wajdy – Popiół i diament, 1958; oraz filmach Jana Nowickiego, Kazimierza Kuca, i innych). 

 
1 Zob. Modjeska Art And Culture Club Gives and Receives Awards, „PAHA Newsletter”, t. 70 nr 1, 2013, s. 13. 
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Jej zasługi dla kultury polskiej, dla naszego Klubu i dla historii teatru w Los Angeles są szczególnej rangi. 
Specjalizowała się w repertuarze teatru groteski i absurdu (Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, 
Eugene Ionesco, i in.). W 1983 roku grała tytułową rolę w sztuce Witkacego Matka, wyreżyserowanej przez 
założyciela Klubu, Leonidasa Dudarew-Ossetyńskiego w Los Angeles; sztukę tę uhonorowano 11 nagrodami. 
Krafftówna otrzymała ponad 20 nagród i odznaczeń, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
Medal Gloria Artis, i in. 

Marcin Frybes, Marek Dzida, Maja Trochimczyk i Leszek Jażdżewski, Hellada Gallery, Long Beach, 2012. 

Po dwóch tygodniach, czas na następne spotkanie. W Hellada Art Gallery Marka Dzidy w Long Beach, 
rozmowę z młodym aktywistą z Polski, Leszkem Jażdżewskim przeprowadził historyk Marcin Frybes (27 
października 2012 r.). Tematem spotkania była przyszłość Polski w Unii Europejskiej oraz nowe tematy 
nurtujące Polaków w tym okresie. Widzowie zwiedzili też wystawy grafiki i malarstwa w galerii.  

Klub im. Heleny Modrzejewskiej w salonie w dworku Modrzejewskiej, Arden – na pierwszym planie replika rzeźbionego 
stołu z lwami ufundowana przez Państwa Płochockich, sponsorów wielu elementów wyposażenia dworku aktorki, w 

ramach prac naszej bratniej organizacji, Fundacji im. Heleny Modrzejewskiej. 

Ogromną przyjemność sprawiła wszystkim bardzo udana wycieczka do domu Heleny Modrzejewskiej 
„Arden” w Santiago Canyon w Hrabstwie Orange, 24 listopada 2012 roku. Wycieczka (z ograniczoną liczbą 
miejsc) miała w programie obejrzenie filmu o dziejach Historycznego Domu i Parku Modrzejewskiej, 
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zwiedzanie dworku, ogrodu, i parku z przewodniczkami w stylowych kostiumach z Fundacji im. Heleny 
Modrzejewskiej oraz piknik po drugiej stronie ulicy, w parku imienia aktorki.  
 

Ostatnim projektem w 2012 roku, który zrealizowałam jako Prezes 
Klubu był spektakl teatralny Anny Seniuk, z muzyką w wykonaniu 
córki artystki, altowiolistki Magdaleny Maleckiej. Wieczór w 
Teatrze Wielkim Stanisława Balińskiego to komiczny i senty-
mentalny hołd złożony artyście i muzykom tamtych czasów, 
przedwojennej Warszawy. Poeta romantyczny opowiadał o czasach, 
w których teatr porównywano do religii oraz o ogromnym znaczeniu 
i szacunku, jakim teatr cieszył się w społeczeństwie. Anna Seniuk po 
mistrzowsku zaangażowała publiczność w komicznym i ujmującym 
spektaklu w Teatrze Magicopolis.  

Osobiście przygotowałam i przywiozłam na to przedstawienie 
dekoracje, plakaty, programy, sprzęt nagłośnieniowy, oraz 
ormiańskie przysmaki i napoje na przyjęcie po spektaklu. Sama 
wszystko transportowałam małym Saturnem, w deszczu na szpilkach 
rozładowałam, a po bardzo udanym wieczorze załadowałam, 
przełożyłam sprzęt do garażu i... postanowiłam zrezygnować z 
zaszczytnej, ale jakże trudnej roli Prezes Klubu.  

Po rezygnacji w dniu 8 grudnia 2012 r. obowiązki Prezesa ad interim 
spoczywały w rękach Elżbiety Kańskiej, dotychczasowej Wiceprezes Klubu. Następujące wydarzenia zostały 
już zaplanowane i mogły być realizowane według uznania nowej administracji: 

• 15 grudnia 2012 – Wigilia z Wojtkiem Szeremetą i grupą Kolędników (tylko dla klubowiczów) u Państwa 
Katarzyny i Artura Chmielewskich w Pasadenie; zostały już wysłane zaproszenia i gotowy był śpiewnik. 
• 12 stycznia 2013 – Wystawa i wykład Ewy Matysek-Mazur i prof. Andrzeja Mazura w galerii sztuki w 
Pacific Palisades. 
• 9 lutego 2013 – Uroczystość wręczenia nagród byłym Prezesom i aktywistom zarządu Klubu Modrzejewskiej 
w Rezydencji Konsulatu RP (tylko laureaci i zaproszeni członkowie klubu). Przeniesione na 15 marca. 
• 23 lutego 2013 – Spotkanie z Balbiną Bruszewską o nowym pokoleniu w polskim filmie w Galerii Hellada 
w Long Beach. 

• 9 marca 2013 – Studencki Kabaret 
Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego z 
recitalem poetycko-pieśniowym, z 
Dominiką Świątek – spotkanie odwołane 
przez Klub, natomiast sponsorowane przez 
Moonrise Press w czerwcu w Ruskin Art 
Club, Los Angeles. 
• maj 2013 – Spotkanie z Marcinem 
Frybesem i Andrzejem Sikorą, prezesem 
Instytutu Literackiego w Paryżu, o 
Leonidasie Dudarew-Ossetyńskim, zało-
życielu Klubu (i pośmiertna nagroda od 
rządu RP). Spotkanie zostało odwołane. 
 

Katarzyna i Artur Chmielewski oraz Monika 
Chmielewski Lehman otrzymują dyplomy za 
udzielanie domów na spotkania Klubu, 2013. 

W trakcie prac nad jubileuszem 40-lecia Klubu napisałam nominacje o przyznanie medali za promocję kultury 
polskiej za granicą następującym działaczom i członkom Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej: Leonidas 
Dudarew-Ossetyński, założyciel Klubu; dr Franciszka Tuszyńska, pierwszy Wiceprezes; Jerzy Gąssowski, 
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członek Zarządu oraz trzeci Prezes; Państwo Wanda Baran, Stefanie Powers, i Stefan Wenta aktywni do 1978 
roku, Tadeusz Bociański, Prezes w latach 80-tych; Zofia i Witold Czajkowscy, aktywni jako Prezes i 
Wiceprezes w latach 80-tych i 90-tych; Edward i Maria Piłatowicz, Prezes i Wiceprezes Klubu w latach 90-
tych; Tadeusz Podkański specjalista od technologii i Wiceprezes Klubu; Jolanta Zych, Prezes przez cztery 
kadencje; Krystyna Kuszta wieloletni Wiceprezes oraz Sekretarz Klubu; Krystyna Okuniewski, wieloletni 
Dyrektor Artystyczny; Danuta Żuchowski, wieloletni Skarbnik; Andrzej Maleski, Prezes w latach 2008-10, 
Dorota Olszewska, Prezes w latach 2006-08 i prelegent, oraz Elżbieta Kański, wieloletni Sekretarz i 
Wiceprezes Zarządu.  Nie zabrakło nominacji i dla mnie, Prezesa w latach 2010-12 i wieloletniego organizatora 
spotkań i prelegenta w Klubie. Ceremonia przekazania medali odbyła się 15 marca 2013 w rezydencji Konsul 
Generalnej RP dr Joanny Kozińskiej-Frybes, gdy aż 20 działaczy zostało uhonorowanych medalami, bijąc, 
tym samym, wszelkie polonijne rekordy.  
 

  
Nagroda im. Modrzejewskiej dla Barbary Krafftówny podczas otwacia Festiwalu Filmowego, 2012. 

 

 
Prezentacja dyplomów od Hrabstwa Los Angeles dla Państwa Heleny i Stanley Kołodziey za użyczanie gościny Klubowi 

przez wiele lat. Helena Kołodziey, reprezentant Los Angeles, dr Maja Trochimczyk i Stanley Kołodziey. 

~ 286 ~




