
„SĄ  WŚRÓD  NAS” 
to cykl spotkań pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Montrealu, organizowany od 

marca 2007. Cykl ma na celu przybliżenie działalności niektórych Rodaków z Montrealu. 
 

Serdecznie zapraszamy na kolejne, 80 spotkanie, które odbędzie się  

24 września 2019 (wtorek) o godz. 19.00  
w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu - 3501 Ave. du Musée. 

 

Gość wieczoru: Lech, Andrzej Czerwiński - oficer 

podziemia w czasie II wojny, byly członek Zarządu PINK-
u, współautor monografii pt. „Groby Żołnierzy Polskich 

Sił Zbrojnych”, inżynier.   
   

Ilustracja muzyczna: wspólne śpiewanie piosenek wojennych (teksty na 

ekranie), akompaniował na fortepianie będzie Jerzy Pasternak.  
Spotkanie poprowadzi organizator cyklu, Jerzy Adamuszek  

 
Lech, Andrzej Czerwiński urodził się w Sosnowcu 16 lipca 1922. Po ukonczeniu 

gimnazjum im. B. Prusa o profilu humanistycznym, w 39-ym zdał egzaminy do Liceum 

fizyczno-matematycznego. Wybuch wojny zmienił wszystko... Jego Ojciec, uczestnik 

Powstania Śląskiego, członek POW spodziewając się represji ze strony Niemców postanowił 

w początkach października, wraz z synem Andrzejem, przenieść się do okupowanej części 

Polski „Generalnej Guberni" tzw. GG. Zamieszkali w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie 

przeżyli wojnę. Granica Reichu została przesunięta i Zagłębie Dąbrowskie wraz z 

Sosnowcem zostało wcielone do Rzeszy. 

Pod koniec wojny został ranny i przedostał sie przez Berlin do Szwecji. Korzystając z 
pomocy znajomych, których znał jeszcze przed wojną, udało mu się zatrzymać na dłużej. 
Studiował, poznał przyszłą żonę i urodziło Im się dwóch synów. Do Kanady przybyli w maju 
1951. Z dyplomem inżyniera, po paru tygodniach, zatrudnił się w firmie Canadair, gdzie 
pracował aż do przejścia na emeryturę.  
Wraz z żoną zaangażował się w pracę społeczną również w Bibliotece Polskiej. Z 
ciekawszych Jego wyzwań, w 1965, był pierwszy w historii przejazd Citroenem przez 
Kanadę - 5 dni 17 godzin. Kompanami rajdu byli Jego koledzy - kierowcy: Leszek Chełmiński 
i  Mike Iliesku.  
Wstęp wolny. Proszę o potwierdzenie obecności na adres: adamuszek@gmail.com  
 
8.10.2019 -  „Są Wśród Nas”. Gość wieczoru: Michał Korwin-Szymanowski – inżynier, w 
1984 założył firmę NITREX działającą obecnie w 8 krajach. Ilustracja muzyczna: Roya 
Grebosz – fortepian.   
 
Organizator cyklu: Jerzy Adamuszek  adamuszek@ gmail.com   www.sawsrodnas.ca  
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http://www.sawsrodnas.ca/


 

 


