
„SĄ  WŚRÓD  NAS” 
to cykl spotkań pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Montrealu rganizowany od 
marca 2007. Cykl ma na celu przybliżenie działalności niektórych Rodaków z Montrealu. 

 
Serdecznie zapraszamy na kolejne, 74 spotkanie, które odbędzie się 29 stycznia 2019 

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

Gość wieczoru: Leonard (Olek) Kwitkowski – bokser, w latach 

1966-72 w polskiej kadrze narodowej, trener i działacz społeczny. 
 

Ilustracja muzyczna: wspólne śpiewanie kolęd – akompaniowała na fortepianie 
będzie Wanda Smorągiewicz. 

Spotkanie poprowadzi organizator cyklu, Jerzy Adamuszek. 
 

Leonard Kwitkowski urodził się w Bydgoszczy w 1948. Zadebiutował w boksie w wieku 
14 lat w lokalnym klubie Brda Bydgoszcz (pózniej boksował w klubie Astoria). W 1966 
został powołany do polskiej kadry narodowej; najpierw juniorów, a potem seniorów, w 
której był do dyspozycji słynnego trenera Feliksa Stamma do 1972 r. Zakończył karierę 
w wieku 33 lat z imponującym rekordem w 201 walkach amatorskich - odniósł 167 
zwycięstw, 25 porażek i 7 remisów. W 1975 został trenerem młodzieży. Jego 
największym osiągnięciem nie był tylko fakt wygrywania walk bokserskich z medalistami 
olimpijskimi i mistrzami Europy, ale również zdobyte ogromne doświadczenie podczas 
kariery bokserskiej pod okiem legendarnego „Papy”. Do Montrealu przybył w 1982. 
Dyplom trenerski z Akademii Sportu w Polsce i certyfikat czwartego poziomu 
trenerskiego w Kanadzie otworzył Mu szeroko drzwi do wszystkich klubów, ośrodków 
sportowych i reprezentacji Kanady. Obecnie jest trenerem w Akademii Sportu, klubie 
Montreal Est i w klubie Titans Boxing. Jego wychowankami są m.in.: Claude Lambert – 
trzykrotny mistrz Kanady, uczestnik Olimpiady w Atlancie w 1996 i medalista Igrzysk 
Panamerykańskich w Mar del Plata (Argentyna,1995), Adonis Stevenson - mistrz 
Quebeku i Kanady (2005 i 2006), srebrny medalista Igrzysk Wspólnoty Narodów w 2006 
w Melbourne, mistrz świata zawodowców w wadze półciężkiej w 2013, Caroline Veyre 
mistrzyni Kanady i Quebeku (2014), złota medalistka mistrzostw Pan American -Toronto, 
2015 (brązowa w 2013, Wenezuela). Pan Leonard został uhonorowany przez Okręgowy 
Związek Bokserski Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy (1998) i Polski Związek Bokserski 
(2002). „Leo”, tak nazywają Go w bokserskich kręgach Montrealu, jest wzorem 
pracowitego szkoleniowca, zawsze gotowego poświęcić się dla dobra ukochanej 
dyscypliny sportu i ludzi. Działa również dla Polonii – w klubie „Biały Orzeł” jest szefen 
od spraw gospodarczych.  

Wstęp wolny 
UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o potwierdzanie obecności pocztą 
elektroniczną na adres:  adamuszek@gmail.com . 
 
12 lutego 2019, „Spotkanie Podróżnicze”. Wanda Smorągiewicz: Wietnam – pokaz slajdów. 
Organizator cyklu: Jerzy Adamuszek  adamuszek@ gmail.com   www.sawsrodnas.ca 
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