PETYCJA POLONII SPRZECIWIAJĄCA SIĘ DECYZJI MSZ-U ZAMKNIĘCIA
KONSULATU GENERALNEGO RP W MONTREALU
W imieniu społeczności polskiej w Montrealu i osób spoza środowiska Polonii zainteresowanych
utrzymaniem kontaktów z Polską i jej kulturą, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uchylenie
decyzji zamknięcia Konsulatu Generalnego RP w Montrealu i sprzedania jego siedziby. Decyzja
ta, naszym zdaniem, została podjęta w wyniku zbyt pobieżnej analizy roli, jaką spełniała ta
placówka zarówno dla Polonii jak i w środowiskach frankofońskich i anglojęzycznych. Jest to
decyzja krótkowzroczna, przykładająca miernik „opłacalności” do ośrodka o dużej roli
kulturotwórczej i integracyjnej w Kanadzie i Ameryce Północnej. Uważamy, że zamknięcie tak
prężnie działającej polskiej placówki jest krokiem biurokratycznym i destrukcyjnym.
Konsulat Generalny RP w Montrealu jest pierwszą, najstarszą w Kanadzie, otwartą w 1919 roku,
placówką dyplomatyczną. Od 1992 roku, dzięki inicjatywie demokratycznych konsuli,
montrealski konsulat spełnia, oprócz zadań urzędu, nieocenioną rolę promocji historii i kultury
polskiej na terenie Quebeku i Kanady. Drugą niezwykle ważną rolą placówki stała się
współpraca i integracja środowisk polonijnych, które przy poparciu finansowym państwa
polskiego, stworzyły w konsulacie centrum kulturowo- społeczne.
Podejmując decyzję likwidacji Konsulatu Generalnego RP w Montrealu nie wzięto pod uwagę
faktów:
- w Montrealu ma siedzibę 40 konsulatów generalnych, 58 konsulatów honorowych i
honorowych generalnych
- znajdują się tu najważniejsze przedstawicielstwa organizacji i instytucji z całego świata
- prowincja Quebec jest odrębną, francuskojęzyczną częścią Kanady, kładącą szczególny nacisk
na działalność kulturotwórczą, którą znakomicie spełnia nasza placówka.
Należy wspomnieć o niezmiernie istotnej roli Konsulatu Generalnego RP, jaką spełnia on wobec
Polonii zamieszkującej obszar od Quebeku do Halifaxu. W oparciu o dane statystyczne na
terenie okręgu konsularnego znajduje się 79 tysięcy osób pochodzenia polskiego i ważny jest dla
nich kontakt z polskim ośrodkiem.
Konsulat Generalny RP w Montrealu od 1992 roku wywiązuje się znakomicie z roli
placówki dyplomatycznej i centrum kulturowo-społecznego. W dużej, wielofunkcyjnej sali
organizowano spotkania, wystawy, koncerty, integrowano środowiska polonijne, polskie,
frankofońskie i anglojęzyczne – i w ten sposób promowano dorobek naszego dziedzictwa
narodowego. Konsulat stał się „małą Polską” dla wszystkich Polaków pragnących podtrzymać
kontakt z ojczyzną, odczuwających potrzebę współtworzenia kultury, promowania jej i
wzmacniania wizerunku Polski w Kanadzie. Jesteśmy pewni, że decyzja MSZ-u o zamknięciu
placówki i sprzedaniu budynku, podjęta została bez świadomości roli, jaką spełniała ona i
spełnia do dzisiaj. Propozycja przeniesienia aktywności kulturalnej do budynku Izby Handlowej
nie jest możliwa min. ze względu na małą przestrzeń, brak zaplecza parkingowego oraz
planowany remont.
Środowiska polonijne dowiedziały się o decyzji zamknięcia placówki z krótkiego komunikatu na
stronie internetowej konsulatu. Pan ambasador Maciej Bosacki ograniczył swoje spotkanie do
powiadomionych w ostatniej chwili kilku przedstawicieli Polonii – jednym słowem Polonia
montrealska nie została potraktowana podmiotowo i partnersko w tak ważnej i bezpośrednio jej
dotyczącej kwestii przyszłości placówki. Polonia jest gotowa do podjęcia rozmów na temat

przyszłości i ewentualnej reorganizacji funkcjonowania Konsulatu Generalnego RP w
Montrealu.
Zwracamy się uprzejmie z prośbą o cofnięcie decyzji i przystąpienie do rozmów ze
środowiskiem Polonii montrealskiej.
Petycję podpisują niżej wymienione osoby i organizacje montrealskie:
Fundacja Kulturalna im. W. Dymnego – Janusz Mazur, Bogusława Milewska, Katarzyna Szrodt
Fundacja Liliany Komorowskiej dla Sztuki – Liliana Głąbczyńska- Komorowska
Salon Poezji – filia Salonu krakowskiego Anny Dymnej
Radio Jedynka – Bożena Szara
prof. Adam Skorek, prof. Alfred Hałasa, prof. Jan Jarczyk, dr Krzysztof Biniecki, dr Jerzy
Petlicki, dr Ewa Stasiak
Barbara Sygnarska, Leszek Brzeziński, Andrzej Szrodt, Magda i Stanisław Chylewscy, Beata
Nawrocka, Justyna Gabzdyl, Katarzyna Musiał, Andrzej Stec, Mikołaj i Suzana Warszyńscy
Petycją naszą poparli w Polsce Anna Dymna – aktorka i założycielka fundacji „ Mimo
wszystko”, Krzysztof Orzechowski – dyrektor Teatru im. J. Słowackiego. Twórcy ci otworzyli
filię krakowskiego Salonu Poezji w konsulacie montrealskim i ambasadzie RP w 2011 roku.
Maciej Wojtyszko – reżyser, dramatopisarz, dziekan wydziału reżyserii w warszawskiej
Akademii Teatralnej, stypendysta Fundacji Romerów w Montrealu.

