
 
SPOTKANIA PODCZAS KADENCJI PREZES  

ELŻBIETY KAŃSKIEJ, 2012-2013 
 

SPOTKANIA W OKRESIE GRUDZIEŃ 2012 – MARZEC 2013 
 

• 15 grudnia 2012 – Spotkanie świąteczne.   
• 12 stycznia 2013 – Wystawa malarstwa Ewy Matysek-Mazur i Andrzeja Mazura Światło i kolor. 
• 11 lutego 2013 – Spotkanie z Adrianną Biedrzyńską w Ruskin Art Club, Los Angeles. 
• 15 marca 2013 – Uroczystość wręczenia medali byłym prezesom i członkom zarządów Klubu 

Modrzejewskiej z okazji 40-lecia Klubu w rezydencji Konsula Generalnego RP. 

 
Witold Czajkowski, Danuta Żuchowska, Zofia Czajkowska, Maja Trochimczyk, Tadeusz Podkański, Krystyna Kuszta, 

Maria Piłatowicz, Edward Piłatowicz, Jolanta Zych, Dorota Czajka-Olszewska, Krystyna Okuniewska, Elżbieta Kański 
i Andrzej Maleski w rezydencji Konsula Generalnego RP Joanny Kozińskiej-Frybes, 15 marca 2013. 
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Po rezygnacji Mai Trochimczyk pełniącej funkcję prezesa 
Klubu do 8 grudnia 2012 roku zgodnie ze Statutem Klubu 
jako wiceprezes przejęłam ex officio jej funkcję. Zbliżało się 
tradycyjne kolędowanie, które zostało wyznaczone na 15 
grudnia. Spotkanie w domu Państwa Katarzyny i Artura 
Chmielewskich w Pasadenie rozpoczęło się od polskiej 
tradycji łamania się opłatkiem i składania życzeń. Zgodnie z 
tradycją amatorskich popisów członków Klubu, wieczór 
uświetniła grupa muzyczna, przy akompaniamencie której 
wszyscy obecni mogli zaśpiewać ulubione polskie kolędy: 
Wojtek Szeremeta (gitara, akordeon), Andrzej Warzocha 
(pianino), oraz chór w składzie – Kazia Kmak, Marek Kmak, 
Jola Siwik i Andrzej Malinowski. Kolacja obfitowała w 
tradycyjne potrawy polskie przyniesione przez klubo-
wiczów.   

Pozostałe spotkania w trakcie mojej kadencji były wcześniej 
przygotowane przez Maję oraz Zarząd, który został przez nią 
wybrany przy obejmowaniu przez nią funkcji Prezesa.  

12 stycznia 2013 roku w galerii w Pacific Palisades odbyła 
się wystawa malarstwa Ewy Matysek-Mazur i Andrzeja 
Mazura Światło i kolor. Ewa ukończyła studia malarskie i 
konserwatorskie  w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Od 1982 roku pracuje i tworzy w USA. Najwyższymi umiejętnościami, talentem i uczciwością zawodową 
zdobyła na przestrzeni lat praktyki konserwatorskiej silną pozycję i zaufanie w środowisku kolekcjonerów, 
sprzedawców dzieł sztuki i muzealników. Prof. dr hab. Andrzej Mazur po studiach w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych (w latach 1973-79) rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela akademickiego na Wydziale 
Konserwacji Dzieł Sztuki, gdzie wykłada do dzisiaj. Jego prace doktorska i habilitacyjna służą jako 
podręczniki na polskich uczelniach. Równolegle do działalności naukowo-dydaktycznej w Katedrze 
Konserwacji oraz Technik i Technologii Malarstwa Ściennego prowadzi prace konserwatorskie w obiektach 
zabytkowych. 

Zaproszenie na wystawę Ewy i 
Andrzeja Mazur w Pacific 

Palisades. 

Spotkanie z piosenką kabare-
tową, i nie tylko… Tak było 
zatytułowane kolejne spotkanie 
Klubu Modrzejewskiej, które 
odbyło się 17 lutego 2013 roku 
w Ruskin Art Club w Los 
Angeles. Piosenki kabaretowe i 
nie tylko, wykonywała w 
wypełnionej po brzegi sali znana 
w Polsce z cyklu Piosenki 
Biesiadne Pani Adrianna Bied-
rzyńska, aktorka teatralna, TV i 
kabaretowa.  Pani Adrianna jest 
absolwentką Szkoły Filmowej w 
Łodzi. Jako dziecko uczyła się gry na skrzypcach, nie została jednak – wbrew planom – skrzypaczką. Zagrała 
w wielu filmach, serialach telewizyjnych i przedstawieniach teatralnych. Pani Adrianna porwała całą salę do 

~ 288 ~



wspólnego śpiewania jak i do tańca. Spotkanie zakończyło się przy poczęstunku w bardzo radosnej i 
zrelaksowanej atmosferze.  

Danuta Żuchowska, Krystyna Kuszta, 
Elżbieta Kański, Maja Trochimczyk, Andrzej 
Maleski, Dorota Czajka-Olszewska, Jolanta 
Zych, Tadeusz Podkański. 15 marca 2013. 

Z okazji 40-lecia Klubu w 2012 roku 
nadano medale Ministra Kultury 
Rzeczpospolitej Polskiej, „Zasłużony 
dla kultury polskiej”  członkom zarządu, 
byłym prezesom, założycielom i 
działaczom Klubu. Ceremonia wrę-
czenia nagród odbyła się 15 marca 2013 
r. w rezydencji Konsul Generalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej w Pacific 
Palisades. Podczas wydarzenia, Konsul 
Generalna Joanna Kozińska-Frybes 
wręczyła medale 20 byłym prezesom i 
członkom zarządu Klubu.  

Niezwykle duża liczba wyróżnień 
podkreśla wyjątkową rolę, jaką Klub odgrywa w promocji kultury polskiej w południowej Kalifornii od 
momentu powstania w 1971 roku. Założyciel i pierwszy prezes Klubu Leonidas Dudarew-Ossetyński (1910-
1989), aktor, reżyser i pisarz, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.  Pozostałe 
wyróżnienia to: dr Franciszka Tuszyńska, Jerzy Gąssowski, Wanda Baran, Stefanie Powers, Stefan Wenta, 
Tadeusz Bociański, Witold i Zofia Czajkowski, Edward & Maria Piłatowicz, Tadeusz Podkański, Jolanta Zych, 
Krystyna Kuszta, Krystyna Okuniewska, Danuta Żuchowski, Andrzej Maleski, Dorota Olszewska, Maja 
Trochimczyk i Elżbieta Kański. Nie obyło się bez stosownych toastów i eleganckiego menu.  

Elżbieta Kański, Prezes  

 
Maja Trochimczyk, Andrzej Maleski, Dorota Czajka-Olszewska, Jolanta Zych, Tadeusz Podkański, Edward i Maria 

Piłatowicz, Zofia i Witold Czajkowski w rezydencji Konsul Generalnej RP, Joanny Kozińskiej-Frybes.  
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SPOTKANIA PODCZAS KADENCJI PREZESA  

ANDREW Z. DOWENA, 2013-2014 

• 4 maja 2013  – Spotkanie z Balbiną Bruszewską, Hellada Gallery, Long Beach. 
• 2 czerwca 2013  – Koncert fortepianowy Krystiana Tkaczewskiego w rezydencji Państwa Jolanty i 

Alexa Wilk w Anaheim Hills. 
• 30 czerwca 2013  – Koncert i odczyt o pianistce-kompozytorce Marii Szymanowskiej: dr Maja 

Trochimczyk i prof. Wojciech Kocyan w Bowers Museum, Santa Ana. 
• 11 sierpnia 2013  – Pokaz filmu Wenecja Marcina Walewskiego.  
• 24 sierpnia 2013  – Spotkanie  z byłymi żołnierzami Armii Krajowej, rozmowę z Prezesem Koła 

Weteranów AK Andrzejem Stefańskim i weteranami prowadzą Dorota Olszewska i Jolanta Wilk. 
• 19 października 2013  – Spotkanie z Ryszardem Bugajskim i Marią Mamoną, prezentacja Nagrody 

im. Heleny Modrzejewskiej dla Ryszarda Bugajskiego. 
• 27 października 2013  –  Koncert fortepianowy Krystiana Tkaczewskiego, Loyola Marymount 

University, Murphy Hall.  
• 2 listopada 2013  – Krzesimir Dębski – spotkanie z Mistrzem w rezydencji Państwa Heleny i 

Stanley’a Kołodziey w Beverly Hills. 
• 10 listopada 2013  – Tajemnice Ordonki, sztukę Kazimierza Brauna przedstawia Teatr Polski z 

Toronto. Agata Pilitowska i Maria Nowotarska, w Teatrze Magicopolis, Santa Monica. 
• 31 grudnia 2013  – Bal Sylwestrowy – Bal Maskowy w Galleria Ballroom, Glendale. 
• 25 stycznia 2014 – Wykład prof. Marka Jana Chodakiewicza w bibliotece Santa Monica. 
• 8 lutego 2014 – Gruziński toast albo szkielet śledzia Stanisława Górki w rezydencji Państwa Audrey 

i Andrzeja Nowaczek w Sunland, 
• 15 marca 2014 – Wywiad z Bronisławem Wildsteinem w rezydencji Państwa Wilk w Anaheim Hills 
• 12 kwietnia 2014  – Astronomia z prof. Krzysztofem Górskim, Sala Von Karman, JPL/NASA. 
• 3 maja 2014 – Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w rezydencji Państwa Kołodziey, Beverly Hills. 
• 18 maja 2014 – Spotkanie z Konsulem Generalnym RP Mariuszem Brymorą w Ladera Ranch. 
• 15 czerwca 2014 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu w rezydencji Państwa 

Żuchowskich w Pasadenie. 

Po krótkotrwałej prezesurze Elżbiety Kańskiej stery w Klubie Kultury im. Heleny Modrzejewskiej objął 
Andrew Dowen wystosowując następujący list do członków Klubu: 
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Drodzy Członkowie Klubu,                                                                                                     29 kwietnia 2013 r. 

Jak wszyscy wiecie, Maja Trochimczyk zrezygnowała z prezesury w Klubie Modrzejewskiej w grudniu 2012 
roku, w wyniku czego wiceprezes – Elżbieta Kańska – objęła obowiązki Prezes Klubu. Zgodnie z wymogami 
Regulaminu Klubu i pod czujnym okiem Komisji Wyborczej rozpoczęto poszukiwania nowego Prezesa i 
Zarządu. Wysiłek ten nie przyniósł pozytywnych rezultatów. Ponieważ bardzo ważne jest, aby Klub konty-
nuował swoją znakomitą pracę w środowisku polonijnym, Zarząd Klubu Modrzejewskiej, działając zgodnie z 
Regulaminem Klubu, wybrał Prezesa spośród swojego grona.  

To prowadzi nas do dnia 2 kwietnia 2013 roku, kiedy ja, Andrew Dowen, przyjąłem nominację Zarządu i 
zostałem kolejnym Prezesem Klubu Modrzejewskiej. Wiem, że wielu z Was zastanawiało się, co się stanie z 
Klubem i jaka będzie jego przyszłość. Zapewniam, że nasz Klub jest zdrowy, żywy i ma przed sobą długą 
przyszłość. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby kontynuować działalność Klubu od teraz do czerwca 2014 
roku,  kiedy odbędą się następne regularne wybory. Teraz chciałbym przedstawić Państwu skład obecnego 
Zarządu Klubu im. Modrzejewskiej oraz harmonogram naszych najbliższych działań.  

Zarząd:  
Andrew Z. Dowen, Prezes  
Krystyna Bartkowski, Wiceprezes  
Danuta Żuchowski, Skarbnik  
Jolanta Uniejewski, Sekretarz  
Leela Chmielewska, Dyrektor ds. obsługi imprez  
Krystyna Okuniewska, Dyrektor ds. miejsc wydarzeń i dekoracji  
Wanda Presburger, Dyrektor zarządzająca wydarzeniami 
Jolanta Wilk, Dyrektor zarządzająca wydarzeniami 

 

  
Balbina Bruszewska i Danuta Żuchowska w Gallerii Hellada, maj 2013 r. 

4 maja 2013 roku członkowie Klubu mieli okazję spotkać się z Balbiną Bruszewską, znakomitą reżyserką, 
scenarzystką i autorką filmów animowanych, programów telewizyjnych i teledysków,  absolwentką 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi z dyplomem animacji filmowej i 
efektów specjalnych w kinematografii.  Pani Bruszewska pokazała nam swój 17-minutowy film Miasto płynie 
– http://www.miastoplynie.com, animowany musical dokumentalny o społecznych i politycznych podtekstach. 
W bardzo zabawny sposób ukazuje obraz życia we współczesnej Polsce i mieście Łodzi oczami dziecka, 
kompozytora, sprzedawcy i różnych innych osób. Film jest podróżą poprzez zakamarki miasta i ludzkiego 
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serca. Jest to eksperymentalne, wielowarstwowe dzieło pełne urzekającego stylu, zjadliwej satyry i piękna 
ekspresji. W 2009 roku film zdobył nagrodę jury Stowarzyszenia Filmowców Polskich dla najlepszego 
polskiego filmu na Międzynarodowym Festiwalu Animacji ReAnimacja. Spotkanie odbyło się w Galerii 
Hellada w Long Beach.  

2 czerwca 2013 roku w rezydencji Państwa Jolanty i Alexa Wilk odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu 
Krystiana Tkaczewskiego. Mieliśmy wyjątkowe szczęście, że Pan Tkaczewski był nas w stanie odwiedzić i 
uraczyć swoim występem. Jest bardzo zajęty sędziowaniem na różnych konkursach pianistycznych i swoją 
pracą artystyczną. Maestro rozpoczął koncert nokturnem C-moll Chopina i  kontynuował mazurkami. Pierwszą 
część recitalu zakończył Wielki Polonez, którego wykonanie poruszyło do łez większość słuchaczy. Po 
przerwie zachwycano się misternym wykonaniem Obrazków z wystawy  Mussorgskiego. Mistrz Tkaczewski 
pokazał nam swoją grą i interpretacją dlaczego tylko prawdziwi wirtuozi podejmują się wykonania tej 
kompozycji. Na zakończenie i na bis wysłuchaliśmy z podziwem wariacji C-dur, KV 265 Mozarta, które 
zaczynają się jak kołysanka a kończą ogromnym wybuchem wspaniałych dźwięków. Po oficjalnej części 
wieczoru przeszliśmy do poczęstunku w przyjacielskiej i pogodnej atmosferze. 

  
Prof. Wojciech Kocyan, dr Maja Trochimczyk, Andrew Z. Dowen i Nancy Warzer-Brady w Bowers Museum. 

 

30 czerwca 2013 roku w Bowers Museum w Santa Ana w Norma Kershaw Auditorium odbył się koncert i 
odczyt o polskiej nadwornej pianistce rosyjskich carów i kompozytorce Marii Szymanowskiej (1789-1831). 
Jej salon muzyczny w Petersburgu był miejscem zgromadzeń dla arystokratów, poetów i artystów a jej 
romantyczne utwory muzyczne były inspiracją dla Chopina. Spotkanie było połączone z wystawą From the 
Tsar’s Cabinet dostępną dla uczestników spotkania. Odczyt poprowadziła dr Maja Trochimczyk, muzykolog,2 
a koncert wykonał prof. Wojciech Kocyan, profesor fortepianu w Loyola Marymount University. W trakcie 
koncertu prof. Kocyan przeprowadził quiz dla publiczności, aby podkreślić podobieństwo stylu muzyki, 
prosząc o zgadywanie kto skomponował dany utwór, Szymanowska czy Chopin.  

11 sierpnia 2013 roku  odbył się pokaz Wenecji w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego i spotkanie z Marcinem 
Walewskim w Galerii Hellada w Long Beach we współpracy Klubu z Festiwalem Polskich Filmów w Los 
Angeles. Fabuła filmu jest następująca: Marek kocha Wenecję. Dziadkowie i rodzice Marka co roku bawili w 
Wenecji. Marek ma 11 lat i zna z pamięci nazwy wszystkich ulic i placów publicznych w Wenecji, ale nigdy 
tam nie był. Nadchodzące wakacje 1939 roku  miały spełnić wszystkie jego marzenia. Niestety, niemiecka 
agresja nasila się, ojciec Marka dołącza do wojska, a chłopiec zostaje wysłany do domu swojej ciotki Weroniki 

 
2 Wykład na podstawie pracy „On Genius and Virtue in the Professional Image of Maria Szymanowska” opublikowanej 
w „Annales de Centre Scientifique de'l Academie Polonaise des Sciences a Paris”, t. 14 (2012): 256-278.  
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w Zaleszczykach niedaleko rzeki San. Wędrując po posiadłości szuka  wspomnień, które zostały mu odebrane. 
Nie jest szczęśliwy w domu swojej ciotki i nie chce tam być. Wkrótce  udaje mu się znaleźć ulgę i komfort w 
zalanej piwnicy, gdzie buduje replikę swojego wymarzonego miasta. Z pomocą rodziny i dzięki wyobraźni i 
wizji przekształca to miejsce w swoją ukochaną Wenecję. Piękny, poetycki film, w którym Kolski niezwykle 
przekształca wizję prowincji otoczonej płomieniem wojny. Kolski uważany jest za twórcę „magicznego 
realizmu" w polskiej kinematografii. Marcin Walewski,  polski aktor dziecięcy nakręcił pierwszy film w 
wieku 6 lat. Grał w wielu filmach i serialach. Marcin zagrał głównego bohatera Marka z brawurą. Za rolę 
Marka otrzymał debiutancką nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

24 sierpnia 2013 roku odbyło się spotkanie z byłymi żołnierzami Armii Krajowej. Rozmowę z Prezesem 
Koła Weteranów AK Andrzejem Stefańskim i weteranami prowadziły Dorota Olszewska i Jolanta Wilk. W 
rezydencji Państwa Marii i Edwarda Piłatowicz w West Hills można było również obejrzeć wystawę pod 
tytułem 69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego udostępnioną przez Konsula Małgorzatę Cup. W 
obchodach rocznicy wybuchu Powstania uczestniczyli harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego w Los 
Angeles.  W trakcie spotkania prezentowano poniższy wiersz.  

„Wspomnienia Powstańca” 
Lila Świerczyńska-Ciecek, ppor. AK pseudonim „Stefa” 

 
Rozszumiały się wierzby płaczące, 
zew do męstwa zerwał się w stolicy, 
gdy sierpniowe schylało się słońce 
rozszalały się warszawskie ulice. 
 

I wybiła pamiętna godzina, 
w polskich żyłach krew zatętniła. 
Zwycięstwo! to myśl nasza jedyna, 
Polska wolna nam się przyśniła! 
 

I ruszyła bohaterska Warszawa, 
idą dzieci, ich matki, ojcowie 
aby pomścić niemiecką nawałę, 
burzy serc ich nikt nie wypowie. 
 

O wolności piosenka zabrzmiała, 
i warszawskie śpiewają ją dzieci 
z bagnetami idące na czołgi, 
w młodych dłoniach stal broni się świeci. 
 

Ponad miastem wzniósł się Orzeł Biały 
by pokrzepiać serca w agonii, 
aby dodać nadziei na chwałę. 
I brzmi hasło: do broni! do broni! 
 

Zaszumiały sztandary zwycięstwem, 
szał ogarnął barykady i szańce. 
Oto „Pasta” zdobyta ich męstwem! 
Zachłysnęli się szczęściem powstańcy. 
 

Świszczą kule, padają granaty, 
żołnierz polski wymierza zapłatę, 
wróg natarciem zmaga młode siły. 
Na ulicach rosną mogiły. 
 

Łuną znaczy się niebo stolicy, 
gruzem kładą się dumne jej mury, 
w rękach matek płoną gromnice, 
nad Warszawą wiszą śmierci chmury. 
 

Kanałami snują się żołnierze 
ze Starówki, od Zośki i Parasola, 
męką, głodem i walką znużeni, 
Boska trzyma ich przy życiu wola. 
 

Na Krakowskim Przedmieściu pada Chrystus 
pod krzyża ciężarem, zraniony, 
oblicze zbolałe rozjaśniają pożary, 
i On cierpi z narodem skrzywdzonym. 
 

Matka Boża na barykady przybyła, 
zapłakała nad płonącą Warszawą, 
nad żołnierzem rannym czule się schyliła 
i otarła mu łzy chustą krwawą. 
 

I do Syna swego się przyczynia: 
daj im siłę Jezu dobrotliwy, 
za ich męstwo, niewolę, cierpienia 
ześlij pokój na te polskie niwy. 
 

Zmiłuj się Chryste, bo nie zasłużyli 
abyś pogromem karał ich tak srodze, 
krwią bohaterską już winy swe zmyli, 
przywróć im wolność miłosierny Boże. 
 

...Rozpłakały się wierzby szumiące, 
dumny orzeł otarł smutne lica. 
Gdy październikowe schylało się słońce 
żegnałam ukochaną stolicę... 

19 października 2013 roku. Spotkanie z Ryszardem Bugajskim i Marią Mamoną poprowadził Andrzej 
Maleski. Zadawał pytania naszym gościom i rozmawiał z nimi o ważnych filmach w ich karierach 
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zawodowych, np. o filmie Przesłuchanie. Najwięcej czasu poświęcono najnowszemu filmowi pt. Układ 
zamknięty, który mieliśmy okazję obejrzeć na tegorocznym Polskim Festiwalu Filmowym.  

Film o trudnej tematyce, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w Krakowie w 2012 
roku. Właściciele pewnej dobrze prosperującej firmy zostali brutalnie aresztowani przez oddział anty-
terorystyczny, skuci, rzuceni na ziemię, dzieci przydeptane butami. Spędzili w więzieniu siedem miesięcy, ich 
firmy zostały zniszczone, rodziny rozbite. Dlaczego ktoś ich tak skrzywdził, dlaczego ktoś postanowił ich 
zniszczyć? Jest to film fabularny o tym w jaki sposób organy demokratycznego paǹstwa niszczą, prześladują 

zwykłych obywateli, ludzi którzy zasługują na wielki szacunek. Reżyser 
nie wnika w przyczyny dlaczego tak się dzieje, ale interesuje go psychika 
człowieka, który reprezentuje to paǹstwo.W Polsce trudno jest zbudować 
nowe przedsiębiorstwa, stworzyć nowe organizacje, bo okazuje się, że 
przeciwstawiają się one staremu układowi, takiemu który jest właściwie 
„układem zamkniętym”. Układ, który nie dopuszcza nowych ludzi i 
eliminuje ludzi, którzy temu układowi zagrażają. 

Pan Bugajski otrzymał Nagrodę im. Heleny Modrzejewskiej (Modjeska 
Prize) za całokształt twórczości artystycznej w dziedzinie filmu. Nagrody 
przyznawane od 2010 dotychczas otrzymali tacy aktorzy jak Jan Nowicki, 
Anna Dymna i Barbara Krafftówna.  

27 października 2013 roku. Koncert fortepianowy Krystiana 
Tkaczewskiego w Loyola Marymount University zorganizował prof. 
Wojciech Kocyan i Uniwersytet, we współpracy z naszym Klubem. 
Program obejmował utwory Chopina (mazurki, nokturny, Sonatę b-moll i 
Andante Spianato z Polonezem op. 22) oraz Obrazki z wystawy Modesta 
Mussorgskiego. 

2 listopada 2013 roku. Prywatne spotkanie z 
kompozytorem, dyrygentem i wirtuozem 
Krzesimirem Dębskim i jego żoną, wokalistką 
Anną Jurksztowicz na rzecz  Centrum Muzyki 
Polskiej w USC odbyło się w rezydencji Państwa 
Heleny i Stanley’a Kołodziey w Beverly Hills. 
Krzesimir Dębski wygłosił doroczny Wykład im. 
Paderewskiego w USC 20 października 2013 roku. 
Skomponował ponad sześćdziesiąt utworów 
symfonicznych i kameralnych, w tym operę, dwie 
symfonie, dzieła religijne i dziewięć koncertów 
instrumentalnych. Napisał muzykę do ponad 
siedemdziesięciu filmów, otrzymał osiem platy-
nowych albumów i skomponował muzykę do 
najbardziej kasowego filmu w historii polskiej 
kinematografii Ogniem i mieczem. Zrobił również 
błyskotliwą karierę jako jazzman; jest liderem grupy 
„String Connection”. Anna Jurksztowicz to popu-
larna wokalistka jazzowa. W wieku szesnastu lat 
stała się profesjonalną artystką, dzieląc scenę z 
najsłynniejszymi polskimi artystami.  Jej głos można 
usłyszeć na licznych ścieżkach dźwiękowych do 
filmów, w tym W pustyni i w puszczy.  Nagrywała 
również dla seriali telewizyjnych King Size, Matki, 
żony i kochanki, Na dobre i na złe i Rancho. Wiele jej piosenek stało się wielkimi i trwałymi przebojami dla 
kolejnych pokoleń młodych słuchaczy.  
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10 listopada 2013 roku Klub gościł ponownie Teatr Polski z Toronto, który zaprezentował nam sztukę 
Kazimierza Brauna Tajemnice Ordonki. Główne role grały, znane już nam z poprzednich spektakli, Maria 
Nowotarska i Agata Pilitowska. Ich życiorysy i osiągnięcia zostały dokładnie opisane w poprzednich latach  
Wspaniale wyreżyserowana sztuka, pokazuje nam Ordonkę w dwóch odsłonach: o historii jej życia opowiada 
nam jej starsza przyjaciółka, aktorka i autorka tekstów Zofia Bajkowska, a jej wspomnienia są przerywane 
legendarnymi piosenkami Ordonki. Widzimy wtedy Hankę Ordonównę w pełnej krasie i pełni talentu; 
podziwiamy jak pięknie potrafiła śpiewać o miłości, jak potrafiła wzruszać widzów kabaretów i teatrów. Przez 
sztukę przewijają się kabarety Warszawy okresu międzywojennego: Sfinks, Miraż, i oczywiście Qui Pro Quo, 
którego została gwiazdą. Ordonówna reprezentuje filar tradycji polskiej kultury i sztuki czasu Polski wolnej i 
Polski walczącej o niepodległość. Na początku była zwolenniczką swobodnego stylu życia, ale pod wpływem 
wojennych przeżyć, dojrzała wewnętrznie. Żyła w oblężonej Warszawie pod okupacją niemiecką a w Wilnie 
pod okupacją sowiecką. Następnie była więziona przez Niemców a potem została zesłana do więzienia przez 
Sowietów. Te wszystkie życiowe doświadczenia dokonały w niej wielką przemianę duchową oraz zmianę 
hierarchii wartości. Z pozycji wielkiej gwiazdy, uwielbianej, egocentrycznej, przyzwyczajonej do hołdów, 
odnajdujemy kobietę, która swoim życiem daje przykład innym: śpiewa przede wszystkim dla polskich 
żołnierzy (armia generała Andersa), opiekuje się polskimi wygnańcami i ratuje polskie sieroty na tej 
nieludzkiej ziemi. Z wielkiej gwiazdy rodzi się wielki człowiek. Nie dane jej było wrócić do Polski; jako żona 
polskiego dyplomaty, a na dodatek hrabiego oraz jako uosobienie wolnej ojczyzny nie była mile widziana 
przez komunistyczny reżim. Dopiero w wolnej Polsce zwrócono jej miejsce w historii, przypomniano jej życie 
i osiągnięcia. Wróciła do panteonu wielkich Polek i Polaków. Dzięki wspaniałej grze aktorskiej Marii 
Nowotarskiej i Agaty Pilitowskiej warto było wrócić do Hanki Ordonównej. “ARTIFICEM COMMENDAT 
OPUS”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 
31 grudnia 2013 roku odbył się elegancki Bal Sylwestrowy w Galleria Ballroom w Glendale. Oryginalne 
dekoracje zaprojektowała Krystyna Okuniewska. Tematem był „bal maskowy”, więc wszyscy uczestnicy 
poproszeni zostali o przyniesienie własnych masek. Szampańską zabawą powitaliśmy Nowy Rok 2014. 

25 stycznia 2014  roku. Wykład prof. Marka Jana Chodakiewicza miał miejsce w Santa Monica Library, 
Martin Luther King Auditorium. Profesor Chodakiewicz jest polskim historykiem, specjalizującym się w 
historii Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XX wieku. Jest szczególnie zainteresowany post-sowiecką 
strefą, drugą wojną światową i czasem powojennym, historią Polski, cywilizacją Zachodnią i jej intelektualną 
tradycją, myślą konserwatywną, badaniem stosunków polsko-żydowskich, polityką środowiskową oraz 
nurtami ekstremalnymi takimi jak komunizm i faszyzm. Urodził się w 1962 roku w Warszawie i mieszka teraz 
w okolicach Washington, D.C. Licencjat uzyskał na stanowym uniwersytecie w San Francisco w 1988 roku, 
tytuł magistra zdobył na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku a tytuł doktora zdobył na uniwersytecie 
Columbia w 2001 na podstawie pracy doktorskiej pod tytułem: Accommodation and Resistance: A Polish 
County Kraśnik during the Second World War and its Aftermath,1939-1947. Otrzymał też wiele nagród i 
wyróżnień, np. grant Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (2001), grant The Earhart Foundation 
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Fellowship; (2004), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2007) i grant Smith Richardson Fellowship 
(2009-2010).  

   
Marek Chodakiewicz w bibliotece Santa Monica. Z Wildsteinem rozmawiają Sławek Brzeziński i Jolanta Wilk. 

 

8 lutego, 2014 roku W pięknej i gościnnej rezydencji Audrey & Andrew Nowaczek w Sunland nasz 
wielokrotny gość Stanisław Górka przedstawił monodram Gruziński toast albo szkielet śledzia, który 
przeniósł nas w czas przeszły, do okupowanej Polski, do Rosji i do lat dziecięcych. Opowieść przesycona jest 
faktami, ale jednocześnie pozwala odnaleźć uniwersalne refleksje nad współczesnością i losem człowieka. Są 
to liryczne wspomnienia nie pozbawione lekkiego humoru, gęsto poprzetykane piosenkami Agnieszki 
Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Bułata Okudżawy, Juliana Tuwima oraz Włodzimierza Wysockiego. 

15 marca 2014 roku w rezydencji Jolanty i Alexa Wilków odbyła się sesja  pytań i odpowiedzi  z 
Bronisławem Wildsteinem prowadzona przez Sławka  Brzezińskiego  i Jolę Wilk. Bronisław Wildstein to 
były polski dysydent, dziennikarz, publicysta i pisarz. Współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności 
(SKS) związanego z Komitetem Obrony Robotników (KOR). W latach 1980-1989 mieszkał za granicą, gdzie 
pracował jako dziennikarz dla  polskiego magazynu „Kontakt” i dla Radia Wolna Europa. Po powrocie do 
Polski został dyrektorem Radia Kraków a w 1993 przeniósł się do Warszawy i pracował w gazecie „Życie 
Warszawy”. Od 11 maja 2006 do 28 lutego 2007 był dyrektorem generalnym Telewizji Polskiej.  Pracował 
również w gazecie „Rzeczpospolita” i jako niezależny autor publikował artykuły w wielu gazetach i 
czasopismach. Obecnie swój czas poświęca Niezależnej Telewizji S.A. i jej stacji Telewizja Republika, gdzie 
możemy obejrzeć jego program Bronisław Wildstein Wprowadza. Jest autorem kilku książek, takich jak Jak 
woda (1989), Brat (1992), Mistrz (2004), Dolina nicości (2008), Czas niedokonany (2011) i Ukryty (2012).  

12 kwietnia 2014 roku Spotkanie  z prof. dr hab. 
Krzysztofem Górskim, polskim astrofizykiem z 
Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, który obecnie pracuje jako Senior 
Research Scientist w NASA Jet Propulsion 
Laboratory w Pasadenie, odbyło się w sali wykła-
dowej Von Karman w JPL. Prof. Górski podzielił 
się z nami pięknymi zdjęciami naszego Wszech-
świata, ilustrującymi najnowsze osiągnięcia astro-
nomicznych misji satelitarnych oraz podkreślił 
wkład polskich uczonych do astronomii, od 
Kopernika po dzisiaj. Spotkanie odbyło się w 
języku angielskim. 

3 maja 2014 roku spotkanie z Krzysztofem Zanussim miało miejsce w rezydencji Państwa Heleny i 
Stanley’a Kołodziey w Beverly Hills. Wybitny reżyser opowiadał o swoich filmach, estetyce twórczej, filozofii 

~ 296 ~



sztuki i karierze. Rozmowę prowadził Andrzej Maleski, a w spotkaniu, zorganizowanym we współpracy z 
Festiwalem Polskich Filmów w Los Angeles, brali udział wybitni aktorzy, goście festiwalu, m. in. Piotr 
Adamczyk i Katarzyna Śmiechowicz, oraz Konsul Generalny RP w Los Angeles, Pan Mariusz Brymora. 
Muzyczne interludium zaprezentowała 17-letnia Dominika Geier. Sprawozdanie prasowe opublikowała 
Jadwiga Inglis.3 
 

   
Krzysztof Zanussi. Leela Chmielewski, Wanda Presburger, dr Krystyna Bartkowska, Jolanta Uniejewski,  

Andrew Dowen, Danuta Żuchowska w Beverly Hills, maj 2014. 
 

 
Krzysztof Zanussi, Konsul RP Mariusz Brymora, Katarzyna Śmiechowicz, Piotr Adamczyk, Helena Kołodziey. 

 
15 czerwca 2014 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu, tylko dla członków z opłaconymi 
składkami w gościnnej rezydencji Danuty i Wiesława Żuchowskich, Pasadena. Wybór Prezesa Andrew 
Dowena i zarządu na następną kadencję. 

 
3 Jadwiga Inglis, „Art of Krzysztof Zanussi. Helena Modrzejewska Art and Culture Club Meeting, May 3, 2014”, w 
„The Post Eagle”, 28 maja 2014, s. 7. 
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