
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, 62 spotkanie, które odbędzie się 

27 lutego 2017 (poniedziałek) o godz. 19.00 - 3501 av. du Musée  

(Konsulat RP, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji). 

POWRÓT  DO  POLSKOŚCI 

Goście wieczoru: Maria i Henryk Szostak - stworzyli liczną 

rodzinę, wychowując 11 dzieci. Pan Henryk od młodości jest 
miłośnikiem sztuki i artystą malarzem, pracował jako projektant mody.  

  
Ilustarcja muzyczna: Anna Moszczyńska - fortepian. 

Spotkanie poprowadzi organizator cyklu, Jerzy Adamuszek. 

 
Ich rodzice wyemigrowali z Polski do Francji w latach 20-ych tamtego stulecia. Marysia i 
Henio urodzili się w typowo polskich rodzinach i wychowali po polsku. Pobrali się po wojnie i 
zamieszkali w Saint-Etienne. Henryk, oprócz pracy w kopalni, studiował malarstwo w Szkole 
Plastycznej. W 1954 przerwał naukę i z trójką dzieci wyemigrowali do Kanady. Z Havre do 
Quebec City płynęli statkiem, a potem pociągiem aż do Edmontonu. Henryk pracował zimą w 
kopalni a latem na budowie. Po roku dostał pracę w swoim zawodzie, jako projektant mody. 
Maria zajmowała się domem, gdyż rodzina zaczęła się powiększać. W 1966 przeprowadzili 
się do Montrealu ze względu na lepsze możliwości pracy dla Pana Henryka, który będąc już 
renomowanym i uznanym fachowcem, zdobywał kontrakty bardzo łatwo. Projektował dla 
wielu znanych firm, między innymi: Sears, Miracle&Marc, Ernest, Presentation Tailors. Mimo 
że nowych pomysłów i pracy miał pod dostatkiem, w 1990 zdecydował przejść na emeryturę, 
aby więcej czasu spędzać z rodziną i poświęcić się pracy artystycznej. Wtedy Pani Maria 
postanowiła pójść do pracy; najpierw w biurze Molsona, a potem w szpitalu. 
Jest powiedzenie, że: „na starsze lata wracamy do korzeni”. Tak było i w przypadku 
Szostaków; poznawali Polaków, chodzili na polskie zabawy i imprezy. Język polski zaczął 
„wracać do łask”. Punktem przełomowym był fakt zapisania się kilkanaście lat temu do Grupy 
X przy ul. Belair, gdzie zostali bardzo mile przyjęci. Ich znajomi i przyjaciele z grupy mówią, 
że: „Marysia i Henio są bardzo skromni i mało o Nich wiemy”. Dlatego należy przybliżyć Ich 
życie i działalność nie tylko Polonii Montrealskiej - ale i wszystkim zainteresowanym. 
 
WPHiI jest w trakcie likwidacji i będzie to ostatnie spotkanie. Dziękujmy bardzo panu Rafałowi Pawlakowi, 

szefowi tej instytucji, za udostępnienie nam miejsca. Chcę przypomnieć, że w ciągu ostatnich dwóch lat w 

WPHiI  przy 3501 av. du Musee odbyło się w sumie 35 spotkań przeze mnie organizowanych: ( 18 z cyklu 

„Są Wśród Nas” i 17 „Spotkań Podróżniczych”). O dalszej działalności będę Was informował. 

Jerzy Adamuszek  adamuszek@gmail.com           www.sawsrodnas.ca 
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