Cykl pt. „Spotkania Podróżnicze”
jest organizowany pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Montrealu od marca 1994.

Zapraszamy na 144 spotkanie, które odbędzie się 16 kwietnia 2019 (wtorek) o
godz. 19:00 w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu - 3501 Ave de Musée.

Wieczór z okazji 25-lecia powstania

„Spotkań Podróżniczych”
Jerzy Adamuszek - inicjator i organizator cyklu przypomni jego
historię, a w drugiej części spotkania opowie o Polonii mieszkającej w
płd. części Brazylii.
Pan Jerzy po wyprawie na najwyższy szczyt półkuli zach. Aconcaguę pojechał do płd. Brazylii odwiedzić
przyjaciela, Clovisa Jaroszewskiego, z którym studiował w Krakowie w latach 70-ych. Jego przodkowie
wyemigrowali z Mazowsza końcem XIX wieku i przekazali polską tradycję, kulturę i język swoim
dzieciom i wnukom. Jerzy spędził w stanie Rio Grande do Sul miesiąc i odwiedził miejsca mniej znane –
między innymi rodzinne miasteczko Clovisa, Guarani das Missoes, zwane „polską stolicą gauczo”.
Jerzy Adamuszek kończył geografię na UJ w Krakowie. Do Kanady przybył w 1980. Autor książek
podróżniczych: “Wyrachowane Szaleństwo”, “Kuba to nie tylko Varadero” (Cuba is not only Varadero),
“Słonie na olejno” i wielu artykułów. Jego największym wyczynem zarejestrowanym przez Księgę
Rekordów Guinnessa był samotny rajd samochodem z Alaski na Ziemię Ognistą w 1986. Przejechał
23527 km w 18 dni 11 godz i 45 min (razem pokonał 40370 km). Guinness odnotował również jego
dwa odkrycia geograficzne: najdłuższe w świecie transkontynentalne połączenie wodne z Zat.
Meksykańskiej do M. Beauforta (10682 km) oraz fakt, że Montreal jest największym w świecie
miastem-wyspą, położonym pomiędzy rzekami (432 km kw). Uczestnik wielu wypraw, organizator
imprez sportowych i spotkań, głównie w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu. Autor projektu
MonsPax (google). W 2007 za działalność odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Spotkania Podróżnicze były czasem umilane muzyką. Tym razem będą piosenki biesiadno-turystyczne –
a rozpoczniemy śpiewać już parę minut przed siódmą. Staszek Zemka będzie nam akompaniował na
gitarze, słowa na ekranie.
Wstęp wolny. Proszę o potwierdzenie obecności na adres: adamuszek@gmail.com
14 maja „Są Wśród Nas”. Gość wieczoru: Andrzej Pijet – artysta malarz, grafik.
Organizator, Jerzy Adamuszek: adamuszek@gmail.com www.sawsrodnas.ca

