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   What June would be like without all special celebrations and events that take place in that 

month? Weddings, anniversaries, graduations, reunions, vacations - are only few of many 

happenings crowding everyone’s June calendar and keeping us busy.  

   The community of Pope John Paul II Polish Center in Yorba Linda had a fair share of 

traditional June events and is celebrating all of them in style. 

   Seven children received their First Communion, with happy parents, relatives, friends and 

community praying for them. The Solemnity of Corpus Christi (Boże Ciało) was celebrated 

with the traditional procession with the Blessed Sacrament to four beautifully decorated altars. 

The bells rang for the Center’s Helena Modrzejewska Polish School for the graduation 

ceremony, and children packing their books for the closing of the school year. Many plans for 

near and far vacations are in the air as the beginning of summer is inviting us to rest, relax and 

have fun.   

   The Eighth annual “Proud to be Polish Festival” took place at the Pope John Paul II Polish 

Center on June 3rd. All who attended - an there was a crowd – admired historical and artistic 

exhibits and enjoyed the program of  folk dancing, poetry readings and contests, as well as the 

amenities of the Polish kitchen and the bar. Hats off to Mike Dutkowski and his committee for 

well organized Festival! We all felt little more proud to be Polish! 

     On a sad note: as we all know that life is a mosaic of happy and sad events, we had to bid a 

final farewell to a member of our Polish community – Antoni Rudziński - who tragically 

passed away on May 24th.  Our condolences and heartfelt sympathy are extended to his wife 

Elizabeth, daughter Monika, grandchildren and family. The Rosary and Holy Mass for the 

repose of Toni’s soul took place on June 6th at the Polish Center in Yorba Linda. The burial of 

his remains will be in Poland.  

   A loving husband, father and grandfather, patriotic Pole, man of wisdom and of integrity, a 

dear friend to many - Toni will be missed. We will all remember Toni, the photographer, who 

with his faithful video camera tirelessly followed every important Polonia event and 

interesting people. An aircraft designer by profession, Toni had a great appreciation of the 

beauty of the surroundings, loved his photographic hobby, and was very talented. Thanks to 

him, many of us have priceless souvenirs / videos of special events produced by him. He will 

be painfully missed.  

   As we are saying final goodbye, we pray that God will reward Toni with eternal happiness 

and joy. Also, we wish him an abundance of many happy, interesting videos in the Heavenly 

Land of angels and saints. May he rest in peace.    

Pożegnanie mojego męża Antoniego Rudzińskiego. 
 

   Antoni Ludwik Rudziński urodził się 3 

września, 1939 w Warszawie. Rodzice Maria i 

Ludwik Rudzińscy przenieśli się z Wilna do 

Warszawy na rok przed wybuchem wojny.  

Zamieszkali na Pradze, w biedniejszej części 

dzielnicy Warszawy, tzw. „Szmulowiźnie”. Ci 

co znają Warszawę wiedzą, że była to ponura 

dzielnica starych dziewiętnastowiecznych 

kamienic i podwórek jak studnia. 

   W pobliżu na ul. Kawęczyńskiej, znajduje się 

sławny Kościół – Bazylika Najświętszego Serca 

Jezusowego. 

   31 sierpnia 1939, na kilka dni przed 

urodzeniem dziecka, Ludwik Rudziński, 

żołnierz z Pułku Ułanów Jazłowieckich, 

poszedł, jak większość mężczyzn na wojnę, 

zostawiając brzemienną młodziutką żonę                 

w Warszawie samą, bez rodziny i przyjaciół, bo 

wszyscy bliscy zostali w Wilnie. 

   Gdy nadszedł czas porodu, Maria zgłosiła się do Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego 

AM na ul Karowej, (gdzie urodziło się większość warszawiaków) i zaraz po porodzie wyszła 

ze szpitala, bo ten został zamieniony na szpital wojskowy.  Niemcy bombardowali Warszawę 

a młoda matka, z nowo narodzonym dzieckiem szła przez ostro ostrzeliwany Most Kierbedzia 

(łaczący lewą i prawobrzeżną Warszawę).  Cała wyprawka dziecka zginęła w zamieszaniu 

wojennym, siostry zakonne dały jej w szpitalu prześcieradło i poszewkę , otuliła dziecko 

własnym żakietem, i wracała do domu, który znajdował się kilka kilometrów od szpitala.  

   Ale gdy po wielu godzinach tam dotarła, okazało się, że bomby zburzyły kamienicę,            

w której mieszkała i została z niczym, oprócz obrączki ślubnej i pierścionka zaręczynowego  

nie miała nic. Poszła więc, jak większość sąsiadów do pobliskiej Bazyliki i tam przed obrazem 

Św. Antoniego modliła się do Boga o pomoc. Nie było mleka, wody i nie miała pokarmu.  

Gdy tak prosiła Św. Antoniego, modląc się żarliwie o pomoc, podeszła do niej starsza osoba 

(znana mi póżniej Pani Maria) i zapytała „Dziecko, co się stało, dlaczego tak strasznie 

płaczesz?” 

   A usłyszawszy historię Marysi, zabrała ją do siebie do domu, nakarmiły i przewinęły 

dziecko a następnie ochrzciły w Bazylice, nadając mu imiona, na cześć Sw. Antoniego, Antoni 

i Ludwika, po ojcu. W mieszkaniu Pani Marii, spędzili  matka z Antosiem prawie cała wojnę, 

oczekując wiadomości od Ludwika, który ucieckł z Oflagu, przedostał się do Armii 

Amerykańskiej, z którą wyzwalał Paryż.  Szukał żony i dziecka,  przez Czerwony Krzyż, nie 

wiedział gdzie są i czy przeżyli Powstanie. 

   Zdesperowany, nie czekając na dokumenty amerykańskie, wsiadł w pociąg w Paryżu i 

pojechał do Warszawy.  W mundurze żołnierza Armii Amerykańskiej, zajechał dorożką pod 

swój dawny adres. W czasie okupacji, kamienicę częściowo wyremontowano i Maria 

Rudzińska,  wraz z synkiem Antosiem, dostała jeden pokój na parterze. 

   Gdy żołnierz amerykański wysiadał z dorożki, zobaczył grupkę dzieci bawiących sie na 

ulicy.  Podszedł i zatrzymał sześcioletniego chłopca, który do złudzenia przypominał mu żonę.  

Spytał „Chłopczyku, czy wiesz, gdzie mieszka Pani Maria Rudzińska? A chłopiec 

odpowiedział rezolutnie, „A co pan chce od mojej mamy?”.   

   Ludwik Rudziński nigdy nie wyjechal do Ameryki, pracował jako mechanik w PKP.  Życie 

było ciężkie, w jednym pokoju mieszkało 4 osoby, bo po trzech latach urodziła się 

dziewczynka, Ania. 

   Gdy poznałam Toniego Rudzińskiego, mieliśmy po szesnaście lat. Jego szkoła, Tchnikum 

Energetyczne (gdzie chodzili sami chłopcy) urządziła zabawę karnawałową i zaprosiła 

dziewczęta z mojego Liceum. 

   Tańczyć to on zupełnie nie umiał ale za to jak pięknie mówił o jazzie, bluesie, Luisie 

Armstrongu i Elli Fitzgerald.  Sam grał na flecie (bo w klasie na trąbkę nie było miejsc) 

Znał się na muzyce, jak mało kto i marzył o studiach w Szkole Filmowej.  No ale rodzice 

uważali to za mżonkę i poslali do Technikum.  Pobraliśmy się po pięciu latach, ja studiowałam  

filologię na Uniwersytecie Warszawskim a on budownictwo na Politechnice Warszawskiej.  

W 1967 roku urodziła nam się córka Monika-Anna. 

   W 1975 Antoni wyjechał do Paryża a stamtąd emigrował do USA.  Długo nie mogłyśmy        

z córką dostać zezwolenia na wyjazd do Ameryki. Gdy Monika skończyła szkołę podstawową, 

otrzymała paszport i w lipcu 1981r.  pojechała do ojca do Nowego Jorku. 

   Ja dołączyłam do nich w maju 1983r.już do Kalifornii, dokąd przenieśli się rok wcześniej. 

   Jak tylko trochę „stanęliśmy na nogi” Toni kupił profesjonalną kamerę filmową, drogą jak 

na owe czasy.  Sam jeżdził starym Fordem ale kamera była „top of the line”. 

   Pracował jako kreślarz a póżniej projektant w Weber Aircraft Co. W Burbank, pózniej             

w Brea a ostatnie 8 lat w Dabico Aircraft Inc.” w Costa Mesa. Był bardzo utalentowany,             

w kilka wieczorów potrafil opanować do perfekcji najtrudniejsze programy z zakresu 

mechaniki, architektury a także videografii i fotografii. Był doskonałym grafikiem 

komputerowym. Sam też składał potrzebne nam komputery. 

   Pozostawił wiele filmów video nakręconych na potrzeby Polonii: Np. Otwarcie Konsulatu 

RP w Los Angeles i bezpośredniej linii lotniczej „Lot” z Warszawy do Los Angeles. Pierwszy 

przyjazd Prezydenta Lecha Wałęsy do Kalifornii a także filmy z wydarzeń w Ośrodku 

Polonijnym w Yorba Linda. Kręcił uroczystości 1-szej Komunii Św. W Los Angeles i Yorba 

Linda, polskie śluby i chrzty, lekcje pokazowe w Szkole Polskiej w Yorba Linda, pikniki 

polonijne i obchody jubileuszowe. 

   Panie Boże Daj Mu Wieczne Odpoczywanie a nam pamięć o Nim na zawsze, bowiem „Nie 

umiera ten kto pozostaje w sercach bliskich”. 
 

Żona      


