
„SĄ  WŚRÓD  NAS” 
to cykl spotkań pod patronatem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, organizowany  

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

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne, 68 spotkanie, które odbędzie się 20 lutego 2018 

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

Gość wieczoru: Jan Dyner– członek Solidarności (1980-83), 

wspierał działania na rzecz Solidarności. 
 

Ilustracja muzyczna: Przemysław Dyner – gitara, Radosław Dyner – fortepian. 
Spotkanie poprowadzi organizator cyklu, Jerzy Adamuszek 

 
Jan Dyner - ur. w Częstochowie w 1957 w rodzinie robotniczo-rzemieślniczej. Z zawodu 
jest elektro-mechanikiem, a w młodości był instruktorem ZHP. Do I Solidarności wstąpił, 
kiedy powstawała, czyli we wrześniu 1980. W ZPL „Wigolen" w Cżęstochowie-Gnaszyn 
pełnił funkcję męża zaufania do czasu zmiany pracodawcy w listopadzie 1981r. W stanie 
wojennym kolportował podziemną prasę i lietraturę w organizacji „Ciąg Dalszy Nastąpi”. 
Za współorganizowanie i udział w jednej z największych manifestacji stanu wojennego, 
pochodu 1 maja 1983, który zgromadził na błoniach jasnogórskich 15-20 tys. osób, 6 maja 
został aresztowany (zwolniony na mocy amnestii w lipcu 1983).  Wrócił do pracy w 
przedsiębiorstwie Budex (w którym pracował od jesieni 1982) – ale po krótkim czasie 
został znowu zaaresztowany i zwolniony. W drugą rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego 13 grudnia 1983, z paszportem „w jedną stronę", opuścił Ojczyznę i przybył na 
stałe do Montrealu. Na emigracji, jako wolontariusz, pomagał w wysyłce paczek do Polski 
organizowanej przez Kongres Polonii Kanadyjskiej i inne organizacje polonijne oraz 
współpracował z Grupą Działania na rzecz Solidarności. Przez wiele lat pracował jako 
kierowca-magazynier oraz pracownik ochrony. 31 sierpnia 2017 w Konsulacie RP w 
Montrealu na wniosek prezesa IPN-u i postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pan 
Jan Dyner został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.  
Ma żonę, Urszulę, i trzech synów: Radosława, Przemysława i Jaromira. Interesuje się 
historią, literaturą faktu, geopolityką oraz pisze wiersze – na razie, do szuflady. 
 
6 marca, SP; Krzysztof Tumanowicz - „Przygody z kuchnią w Afyce i u Inuitów (Eskimosów) – 
pokaz slajdów.  
 
UWAGA: W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu proszę o przesłanie zgłoszenia 
(imię i nazwisko uczestników spotkania) na mój adres adamuszek@gmail.com . Proszę 
zabrać ze sobą jakiś dokument. 
 

Organizator cyklu: Jerzy Adamuszek  adamuszek@ gmail.com   www.sawsrodnas.ca 
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