Andrzej Seweryn laureatem nagrody
im. Heleny Modrzejewskiej w Los
Angeles

LOS ANGELES, 30 marca 2021 – Zarząd Klubu Kultury i Sztuki im. Heleny
Modrzejewskiej w Los Angeles, 50-letniej polskiej organizacji kulturalnej w
Kalifornii, wręczył doroczną Nagrodę im. Heleny Modrzejewskiej za rok 2020
wybitnemu polskiemu aktorowi Andrzejowi Sewerynowi. Prezentacja odbyła się 2
stycznia 2021 r. w formacie wirtualnym z wykorzystaniem Zoom. Obejmowała
obszerny wywiad ze znamienitym gościem, przeprowadzony przez członka Klubu,

znaną polską aktorkę Katarzynę Śmiechowicz. Prezes Klubu dr Maja Trochimczyk i
członek zarządu Anna Sadowska wirtualnie wręczyły nagrodę w kalifornijskim
ogrodzie Maji Trochimczyk.
Jako jeden z grona najbardziej znanych na świecie polskich aktorów, Andrzej
Seweryn wystąpił w ponad 50 filmach w Polsce, Francji i Niemczech. Obecnie
pracuje jako dyrektor naczelny Teatru Polskiego w Warszawie. Należy do elitarnego
grona zaledwie trzech cudzoziemców przyjętych do Comédie-Française. Jego cenione
przez krytyków role filmowe i teatralne przyniosły mu wiele wyróżnień i nagród.
Kilkakrotnie odwiedził Klub Kultury im. H. Modrzejewskiej, ostatnio w 2017 roku.
Prezydentem organzacji był wówczas Andrew Dowen, a Ewa Barsam, jako gospodarz
wydarzenia, udostępniła swoją elegancką rezydencję na tę okoliczność. W 2003 roku
aktor otrzymał od rządu polskiego Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej,
przyznawany cudzoziemcom i obywatelom polskim zamieszkałym poza krajem. W
tym czasie Andrzej Seweryn mieszkał na stałe we Francji. Na uroczystości, która
odbyła się w Santa Monica, ówczesna prezes Klubu, Jolanta Zych odebrała to
wyróżnienie z rąk Konsula Generalnego RP.
Podczas uroczystości przekazania nagrody im. H. Modrzejewskiej Andrzej Seweryn
omówił najważniejsze wydarzenia i wyzwania w swojej karierze, zainteresowania
artystyczne oraz refleksje dotyczące przygotowania zawodowego i umiejętności
aktorskich. Skomentował:
Jestem zaszczycony, że mogę z Państwem porozmawiać i mam zaszczyt odebrać
dziś tę niezwykle ważną nagrodę. Wiem coś o losie aktora, czy aktorki, którzy nie
pracuja w swoim własnym języku, nie w swoim kraju. Oczywiście trudno porównać
moje życie z życiem Modrzejewskiej, nigdy nie odważyłbym się zrobić czegoś
takiego, ale wiem, co to znaczy pracować w obcym środowisku. Nie wiem, ile razy
pani Helena Modrzejewska musiała powtarzać tekst przed wejściem na scenę, ale
zapewniam, że mogło to być wiele razy; dla mnie – kilka tysięcy.

Prezes Klubu Maja Trochimczyk (z prawej) i członek zarządu Anna Sadowska
wreczają wirtualnie nagrodę Andrzejowi Sewerynowi
Oprócz Nagrody im. Modrzejewskiej przed kamerą wręczono laureatowi również
dyplom i ogromny bukiet róż, z flagami Polski i USA. Maja Trochimczyk stwierdziła:
To dla nas wielki zaszczyt, tutaj w Kalifornii, mieć tak niesamowitego przyjaciela w
Polsce, który tyle razy odwiedził nas w Los Angeles, a zatem mogliśmy osobiście i
na żywo zobaczyć jego talent. Znamy i podziwiamy również jego filmy i role
telewizyjne. Niewielu z naszych członków miało kiedykolwiek okazję uczestniczyć
w jego występach w Polsce. Jesteśmy pod wrażeniem ogromnej wiedzy pana
Seweryna: nie tylko znajomości technik aktorskich, ale także całego zakresu
literatury światowej, od Szekspira po Moliera, Mickiewicza i Witkacego… Pan
Seweryn osiągnął tak wiele w jednym życiu, zwyczajni śmiertelnicy musieliby
podzielić się na kilka paralelnych egzystncji, żeby tak dużo osiagnać.
*

O NAGRODACH im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ (MODJESKA PRIZE):
W 2010 roku, dla uczczenia pamięci patronki Heleny Modrzejewskiej (Modjeska)
oraz uhonorowania dokonań wybitnych artystów polskiej sceny, Klub ustanowił
doroczną nagrodę za trwałe zasługi dla polskiej kultury w dziedzinie aktorskiej:
„Nagrodę im. Heleny Modrzejewską”. Nagroda ta jest nagrodą za całokształt
twórczości i obejmuje kryształową statuetkę oraz dyplom. W październiku 2010 roku
wybitny polski aktor Jan Nowicki odebrał pierwszą nagrodę. W 2011 roku nagroda
została przyznana ex aequo aktorom Annie Dymnej i Marianowi Dziędzielowi. W
2012 roku laureatką została Barbara Krafftówna. W 2018 roku Klub uhonorował
Nagrodą im. Heleny Mojeskiej wieloletniego Członka Honorowego Klubu, wybitną
aktorkę Jadwigę Barańską. W 2019 roku nagrodę otrzymały dwie aktorki z Toronto –
Agata Pilitowska i Maria Nowotarska, a w 2020 roku Andrzej Seweryn.
*

Andrzej Seweryn podczas uroczystości przez platformę Zoom
O ANDRZEJU SEWERYNIE:
Andrzej Seweryn urodził się 25 kwietnia 1946 r. w Heilbronn w Niemczech. Jego
rodzice, Zdzisław i Zofia, zostali schwytani i zmuszeni do niewolniczej pracy w
Niemczech w czasie II wojny światowej. Po urodzeniu Andrzeja wrócili do Polski. W

1968 roku ukończył PWST w Warszawie i pracował w Teatrze Ateneum, gdzie grał
do 1980 roku. Już w latach 70. zdobył sławę, występując w licznych filmach Andrzeja
Wajdy, m.in. „Ziemia obiecana” czy „Człowiek z żelaza”. Za rolę w filmie Wajdy z
1980 roku „Dyrygent” otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia dla Najlepszego Aktora na
30. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. W 1980 r. aktor
zadebiutował także na scenie we Francji, wystawiając w Théâtre NanterreAmandiers interpretację sztuk Stanisława Witkiewicza.
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w 1981 roku zastało Andrzeja Seweryna
we Francji. Jako zwolennik „Solidarności”, zdecydował się pozostać za granicą i
osiedlić się w tym kraju. Z czasem wystąpił również o obywatelstwo francuskie.
Podczas pobytu we Francji współpracował z wybitnymi reżyserami teatralnymi. Byli
wśród nich m.in. Claude Régy, Patrice Chéreau, Peter Brook, Bernard Sobel,
Deborah Warner, Antoine Vitez,, Jacquesa Rosnera i Jacques Lassalle. Od 1993 roku
aktor występuje w Comédie Française w Paryżu (otrzymując pełne członkostwo w
1995 r.) i wykłada w Konserwatorium Paryskim.
Andrzej Seweryn wcielił się w postać przywódcy francuskiej rewolucji Maximiliena
Robespierre’a w filmie i miniserialu „La Révolution française” (1989). Jego film „Kto
nigdy nie przeżył” z 2006 roku został wystawiony na 28. Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Moskwe. W 2016 roku zdobył nagrodę dla najlepszego aktora
na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno za film „Ostatnia rodzina”.
Jego nagrody to: Srebrny Niedźwiedź na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
Berlinale (1980); 1994 – Wielka Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Kairze; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP
(1997); Order National du Merite za zasługi dla kultury francuskiej (1999); Légion
d’honneur za wkład w kulturę francuską (2005); Złoty Medal Gloria Artis – Zasługi
dla Kultury (2006); Ikona Polskiego Kina / Ikona Polskiego Kina (2016) oraz wiele
wyróżnień i wyróżnień. (Na podstawie Wikipedii).
*

Katarzyna Śmiechowicz podczas uroczystości przez platformę Zoom
O KATARZYNIE ŚMIECHOWICZ
Czasami występująca jako Kasia A. Leconte – polska aktorka pracująca w Polsce i
USA. Katarzyna rozpoczęła karierę artystyczną jako nastolatka, ucząc się aktorstwa
u wielu znakomitych pedagogów. Początkowo zajmowała się baletem i teatrem; z
czasem film i telewizja stały się najbliższe jej sercu. Jej pasja do baletu i poezji
zmieniła się w aktorstwo, gdy ceniony polski aktor Wirgiliusz Gryn odkrył jej talent
aktorski i przekonał ją do wykonywania zawodu aktorskiego. Mieszka w Los Angeles
od 2000 roku, studiowała aktorstwo w Beverly Hills Playhouse oraz w Margie Haber
Studio. W swojej karierze wystąpiła w ponad 30 filmach fabularnych i serialach
telewizyjnych, współpracując z takimi reżyserami jak Steven Spielberg, Krzysztof
Krauze, Jacek Bromski, Tomasz Konecki, Andrzej Saramonowicz, Olaf Lubaszenko.
Poza filmem i telewizją zagrała na scenie wiele wspaniałych ról, m.in. Katharinę w
„Poskromieniu złośnicy” Szekspira i Różę w „Lilli Weneda” Juliusza Słowackiego.
Amerykański debiut Kasi w teatrze zagrał główną rolę Carrie w „Cafe Hollywood”.
Oprócz wielu cenionych przez krytyków ról, aktorka pisała scenariusze i pracowała
jako lektor. Jest Prezesem Studia Filmowo-Telewizyjnego Kasia Films, poprzez które
zamierza tworzyć międzynarodowe produkcje. Znana jest również z działalności
charytatywnej na rzecz chorych i potrzebujących. Katarzyna stale wspiera i promuje

polską kulturę w USA. Z domem na obu kontynentach i mężem w USA. Większość
czasu spędza w Los Angeles, ale pracuje zarówno w Europie, jak w Stanach. Jej mąż
Dominik J. Leconte jest dyrektorem wykonawczym w Sony Pictures. 3 lipca 2010
Kasia i Dominik powitali na świecie swoich bliźniaków, Antoniego i Fabiana w
Centrum Medycznym Cedars-Sinai w Los Angeles. Wszechstronnie utalentowani
dziesięcioletni synowie zyskują uznanie jako dziecięcy aktorzy i modele.

Andrzej Seweryn z prezydentem Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej w Los
Angeles, Anrew Dowenem, 2017 r.
O KLUBIE KULTURY IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ
Założony w 1971 roku Helena Modjeska Art and Culture Club to apolityczna
organizacja zajmująca się promocją polskiego dziedzictwa kulturowego oraz polskiej
sztuki i nauki w Kalifornii. Jako kalifornijska korporacja non-profit pożytku
publicznego, Klub sponsoruje ważne wydarzenia kulturalne w Los Angeles i

okolicach. Nazwa klubu pochodzi od Heleny Modrzejewskiej (Helena Modjeska),
legendarnej polskiej aktorki, która wyemigrowała do Kalifornii w latach 70. XIX
wieku i wystepowała w Stanach Zjednoczonych w wielu sztukach Szekspira i innych.
W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat swojego istnienia Klub wniósł znaczący wkład w
wzbogacenie etnicznej mozaiki południowej Kalifornii. Klub, finansowany ze składek
członkowskich i darowizn indywidualnych, zaprasza wybitnych gości z Polski oraz
organizuje spotkania z artystami, aktorami, reżyserami, naukowcami,
dziennikarzami, muzykami i urzędnikami państwowymi. Prezentuje koncerty, pokazy
filmowe, spektakle i wystawy. Klub zorganizował setki wydarzeń kulturalnych, w tym
publiczne spotkania i wywiady z wybitnymi przedstawicielami polskiej nauki i sztuki
(m.in. laureatem Nagrody Nobla, poetą Czesławem Miłoszem, zdobywcami Oscarów,
reżyserami Andrzejem Wajdą i Januszem Kamińskim); wykłady wybitnych uczonych,
polityków i sportowców (m.in. prof. Leszka Balcerowicza i Ireny Szewińskiej,
medalistki olimpijskiej); pokazy filmowe; koncerty muzyki klasycznej i jazzowej; a
także prezentacje sztuk teatralnych i występów kabaretowych. Tysiące mieszkańców
południowej Kalifornii – Amerykanie i Polacy, miało okazję uczestniczyć w
wydarzeniach Klubu.
Za swoją działalność na rzecz promocji kultury polskiej Klub i jego wolontariusze
zostali laureatami wielu odznaczeń państwowych z Polski, w tym Medalu Ministra
Kultury RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a także Nagrodę Specjalną Związku
Artystów Scen Polskich 2009. Założyciel Klubu Modrzejewskiego, aktor, reżyser i
scenarzysta Leonidas Dudarew-Ossetyński odebrał pośmiertnie Krzyż Kawalerski
Orderu Zasługi RP w 2012 roku. W przygotowaniu jest album o historii klubu.
*
Więcej informacji na temat Nagrody im. Modrzejewskiej dla Andrzeja
Seweryna:
https://modjeskaclub.blogspot.com/2020/12/virtual-presentation-of-modjeska-prize.ht
ml
Uroczystość wręczenia nagrody im. Heleny Modrzejewskiej na YouTube:

*
KONTAKT DLA MEDIÓW:
Dr Maja Trochimczyk, Prezes
Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
prezes@modjeska.org; Tel. 818 384 8944
*
Zobacz też:
W cudzysłowie

