PETYCJA KONGRESU POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG QUÉBEC
SPRZECIWIAJÇCA SIÊ DECYZJI MSZ-U
ZAMKNIÊCIA KONSULATU GENERALNEGO RP W MONTREALU

Wielce Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu Kongresu Polonii Kanadyjskiej okreg Quebec, ktorej mam zaszczyt byd Prezesem,
apeluje do Pana Ministra o uchylenie decyzji w sprawie zmiany struktury Konsulatu Generalnego RP
w Montrealu i przeznaczeniem na sprzedaz jego siedziby, usytuowanej przy 1500, Avenue des Pins
Ouest.
Polonijne srodowiska opiniotwórcze w Montrealu wyrazily już pisemnie swój bol i
dezaprobate w obliczu tak dramatycznej decyzji, mnie pozostaje poprzec z cala determinacja
argumenty, które przemawiaja za pozostawieniem status quo tej najważniejszej polskiej placowki we
francuskojęzycznej Kanadzie.
Jak wiemy, zmiana struktury KG RP w Montrealu wiaze się w rzeczywistości z jego likwidacja,
co będzie nieoszacowana strata dla Polski i Polonii. W ostatnich dzisiecioleciach Konsulat Generalny
pelnil role nie tylko Urzedu, ale i Instytucji promującej kulture polska w Prowincji Quebec i Kanadzie,
placowki propagującej wybitnych Polakow i ich osiągnięd zarówno w Polsce, jak w Kanadzie i w
swiecie. Konsulat wspolpracuje dzis z trzema generacjami polonii montrealskiej, oraz z francusko i
angielsko-jezycznymi Kanadyjczykami. Pozbawienie około 40-to tysiecznej Polonii montrealskiej tej
najważniejszej placowki dyplomatycznej w Prowincji Quebec wiaze się również z uniemożliwieniem
kontynuowania otaczania opieka starzejącej się Polonii, dla ktorej spotkania organizowane w
Konsulacie sa jedyna możliwością uczestniczenia w zyciu kulturalnym Polonii i zapewniaja kontakty z
Polska.
Konsulat Generalny RP laczy i wspiera aktywnośd i kreatywnośd ludzi zaangażowanych w
promocje Polski i Polakow, integruje społecznośd polonijna zawsze żadna wiedzy o wszystkim, co z
Ojczyzna związane. Nie można nie liczyc się z potrzebami tak licznego i wartościowego środowiska,
które, zawsze gdy sytuacja w Polsce tego wymagala (stan wojenny, okres transformacji, powodz w
1997r.) jednoczylo się, żeby finansowo wspierac polskie organizacje rzadowe i pozarządowe,
pomagac poszkodowanym. Polonia nigdy nie była obojetna na losy Polski i dzis nie można odbierac
jej tego skrawka ziemi, na ktorej czuje się jak w domu, jak w swojej Ojczyznie.
Wiemy, ze Wydzial Promocji Handlu i Inwestycji pelni inna funkcje, podlega bowiem
Ministerstwu Gospodarki i zdajemy sobie sprawe, ze nie będzie kontynuowal działalności Konsulatu
Generalnego.
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Montreal jest stolica kulturalna Kanady francuskojęzycznej i tu wlasnie znajduja się liczne
placowki dyplomatyczne promujące swoje kraje i interesy narodowe oraz kulture i sztuke na arenie
miedzynarodowej. Przy aktywnej współpracy organizacji polonijnych, Konsulat organizuje i promuje
wystawy, koncerty, odczyty, wieczory literackie, spotkania popularyzujace historie Polski.
I wlasnie ponieważ KG RP w Montrealu jest nie tylko Urzedem służącym do wykonywania
czynności konsularnych, ale również placowka sluzaca podtrzymywaniu tożsamości narodowej
Polakow za granica i wspierajaca ich dazenia i talenty, dlatego ponownie apeluje do Pana Ministra o
odwolanie tak dramatycznej dla Polonii i Polakow za granica decyzji, jaka jest likwidacja tej bardzo
waznej i potrzebnej w tej czesci Kanady polskiej placowki dyplomatycznej.

Edward Śliz
Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Okręg Québec
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