
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, 58 spotkanie, które odbędzie się 

24 października 2016 (poniedziałek) o godz. 19.00  -  3501 av. du Musée  

(Konsulat RP, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji). 

Gość wieczoru: Henryk Wójcik – prezes  

Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Okręg 
Quebek oraz prezes Grupy II / X PKTWP w Montrealu. 

 
Ilustracja muzyczna: Radosław Rzepkowski – fortepian.  

Spotkanie poprowadzi organizator cyklu, Jerzy Adamuszek. 

 
Henryk Wójcik: Urodził się w 1947 w Boguszowie koło Wałbrzycha. Do 
Montrealu przybył w 1977 roku i zaraz został zachęcony przez swojego brata do 
pracy społecznej w Grupie X Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej 
Pomocy przy ul. Belair. W drugiej połowie lat 90-ych został prezesem tego 
towarzystwa, a od kilku lat jest również prezesem Grupy II. Mając wyjątkowe 
cechy łączenia ludzi, będąc osobą kreatywną, bezkonfliktową i doskonale 
współpracującą w kolektywie w 2000 roku wybrano Pana Wójcika na prezesa 
PKTWP Okręg Quebek. Przez pielęgnowanie polskiej tradycji i propagowanie 
polskości, Pan Henryk jest prawdziwym liderem Polonii w Kanadzie, a 
czterdzieści lat bezinteresownej pracy społecznej mówi samo za siebie. 
W prywatnym życiu Pan Wójcik jest właścicielem firmy budowlanej. 
 
PKTWP – historia. W 1934 i w montrealskiej dzielnicy Villa Emard, gdzie 
zamieszkiwało wówczas najwięcej Polaków, zostało założone Polskie 
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy. Formalna rejestracja tej najstarszej 
polonijnej organizacji pod pełną nazwą Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo 
Wzajemnej Pomocy, nastąpiła dopiero 26 czerwca 1939. W okresie II wojny 
nastąpił zryw patriotyczny, powstawały kolejne grupy i organizacje, zaczęto 
bardziej pomagać Ojczyźnie. Profilem PKTWP jest szerzenie Polskiej Kultury, 
wzajemna pomoc i okolicznościowe wydarzenia kulturalne – a mottem jest 
hasło: „bądźmy wszyscy Ambasadorami Polski. 

 
"Spotkania Podróżnicze": 7.11. 2016 (poniediziałek), godz. 19:00. Ania i Janek 
Bystrzyccy: Nepal - trekking 2014. Pokaz slajdów. 
Organizator, Jerzy Adamuszek  adamuszek@gmail.com        www.sawsrodnas.ca 
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