Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna z przyjemnością zawiadamia Polonię, że
dzięki ofiarności Pani Anny Bortnowskiej zostaje otworzony fundusz
stypendialny imienia jej zmarłego męża, Andrzeja Bortnowskiego.
Jest to nasz czterdziesty fundusz, którym zostaje upamiętnione życie i działalnośd osoby, dla
której szeroko pojęte dobro powszechne było sensem, jakiemu poświęcał swój czas i swoje
umiejętności.
Krótki tekst nie odda wszystkich jego zasług, ale pozwoli przybliżyd dokonania jego życia.
Andrzej Bortnowski (1925-2014) urodził się w Wilnie. Uciekając z Matką i bratem przed pożogą
wojenną już w 1941 znalazł się w Kanadzie. Po ukooczeniu gimnazjum, mając 18 lat zgłosił się
do szkoły lotniczej w Medicine Hat w Albercie. Ukooczył ją z odznaczeniem, jako pilot i został
wysłany do Anglii na dalsze szkolenie na nowych samolotach bojowych II wojny światowej Spitfire, co było dużym osiągnięciem. Ukooczył je celująco, ale wojna się skooczyła i na loty
bojowe już nie zdążył. Po demobilizacji wrócił do Montrealu i ukooczył studia ekonomiczne na
uniwersytecie McGill.
Większośd swojego życia zawodowego spędził, jako analityk finansowy, ale nie ograniczał się
tylko do pracy zawodowej. Przeżył 89 lat bardzo aktywnie pracując na rzecz Polski oraz tutejszej
Polonii, często na funkcjach skarbnika, lub w komisjach rewizyjnych. Działał m.in. w
Stowarzyszeniu Polskim, w Kongresie Polonii Kanadyjskiej (okręg Québec), w Związku
Weteranów im. Marszałka J. Piłsudskiego, w Stowarzyszeniu Lotników, w Grupie V PKTWP i w
wielu innych organizacjach społecznych. Studiował i poznawał zagadnienia rynków
inwestycyjnych i chętnie tą wiedzą dzielił się z innymi. W Polsce i w Kanadzie pisał teksty i
tworzył grupy dyskusyjne na temat nowych systemów zarządzania. W miarę możliwości
prowadził spotkania inwestycyjne w gronie zainteresowanych, gdzie był cenionym głosem
przestrogi. Dążył do tego, aby wśród Polonii było wielu więcej specjalistów, którzy mogliby
kompetentnie poruszad się na światowych rynkach inwestycyjnych.
Fundusz stypendialny im. Andrzeja Bortnowskiego będzie przeznaczony dla studentki lub
studenta wyższych studiów o kierunku – bankowośd, zarządzanie aktywami lub finanse.

