
Montreal, 11 lutego, 2017 
 
 
Do Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy 
Do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów, Pana Mateusza Morawieckiego 
Do Ministra Spraw Zagranicznych, Pana Witolda Waszczykowskiego 
 
Gorący Apel w związku z likwidacją budynku przy 3501 Avenue du Musee w Montrealu, 
w którym mieści się Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu RP. 
 
„Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu informuje, iż z dniem 4 
stycznia 2017 r. weszło w życie Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie likwidacji 
placówki. W okresie likwidacji Wydział działa pod nazwą „Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
Konsulatu RP z siedzibą w Montrealu w likwidacji”, natomiast termin zakooczenia likwidacji 
został wyznaczony na dzieo 31 marca 2017 r. W okresie likwidacji placówka będzie podejmowad 
wyłącznie czynności związane z likwidacją Wydziału oraz czynności niezbędne do zakooczenia 
bieżących zadao promocyjnych.” 
 
Taki oto komunikat zamieszczony został w montrealskim Biuletynie Polonijnym dla diaspory 
polskiej w Quebeku, francuskiej prowincji Kanady. 
 
 
A oto nasza odpowiedź. 
 
Polacy rozsiani po świecie to już 21 milionów ludzi. 
 
Ich związek z ojczyzną lub z krajem rodzinnym ich przodków jest niezmiernie istotny nie tylko 
dla nich lecz również i dla Polski, która czerpie z Polonii korzyści materialne, polityczne i 
duchowe. Dlatego tak bardzo ważne są polonijne placówki podtrzymujące polskośd tej 
ogromnej grupy ludzi, którzy są dumni ze swoich korzeni. 
 
My, polska diaspora w Montrealu, reprezentowana przez następujące organizacje: Polski 
Instytut Naukowy w Kanadzie, Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Quebec, Fundację Społeczno-
Kulturalną, Fundację Liliany Komorowskiej dla Sztuki, Fundację im. W. Dymnego, Związek 
Kombatantów, Chelminski Family Trust, Klub Gazety Polskiej w Montreralu, wszystkie grupy 
Polsko - Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy, Sied Profesjonalistów Polskich w 
Montrealu, zdecydowanie sprzeciwiamy się likwidacji budynku przy 3501 Avenue du Musee, w 
którym mieści się Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP. Odbiera się nam ostatni 
polski przyczółek w Montrealu, który oprócz spraw urzędowych, stanowi dla naszej diaspory 
ośrodek wydarzeo społecznych, kulturalnych i rocznicowych. Nasza diaspora, licząca ponad 50 
tysięcy Polaków we francuskiej prowincji Kanady, Quebeku, trzy lata temu, decyzją ministra 
spraw zagranicznych, pana Radosława Sikorskiego, pozbawiona została placówki konsularnej, 
która spełniała nie tylko usługi urzędowe, ale była łącznikiem z ojczyzną, domem polskim, w 
którym toczyło się życie społeczno-artystyczne integrujące nas wszystkich i zbilżające do Polski. 



Zamkniecie konsulatu w Montrealu było wyrwaniem serca naszej społeczności, odłączeniem nas 
od krwioobiegu, jakim było wsparcie ze strony kraju, którego najwyższe wartości staramy się 
kultywowad na emigracji. 
 
Aby życie społeczne i artystyczne mogło rozwijad się, niezbędne jest zaplecze lokalowe i pomoc 
finansowa. Takie zaplecze odebrano nam likwidując konsulat i teraz, ponownie, likwiduje się 
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP, którego siedziba od 2014 roku była 
miejscem spotkao naszej diaspory. Budynek przy 3501 Avenue du Musee jest własnością 
paostwa polskiego, zakupiony w 1972 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W 
magicznej willi w sercu Montrealu znajduje się stylowa, reprezentacyjna Sala na około 80 osób, 
gdzie na małej scenie stoi Grand Piano. To tu organizowane były koncerty, wieczory poetyckie, 
obchody rocznic narodowych, kawiarnia literacka, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy 
plastyczne, pokazy filmowe. Chcemy nadal kontynuowad naszą działalnośd kulturalno-
artystyczną w poczuciu więzi z krajem. 
 
Gorąco apelujemy przeciwko likwidacji gmachu tej placówki. Uprzejmie prosimy o możliwośd 
rozmów z przedstawicielami władz polskich, abyśmy mogli znaleźd wspólne rozwiązanie tego 
problemu. Gmach, jako własnośd Polski, mógłby nadal spełniad rolę punktu konsularnego 
prowincji Quebeku, mógłby byd również siedzibą Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i 
Biblioteki Polskiej oraz prowadzid działalnośd społeczno-artystyczną, stanowiącą tak istotny 
element integracji diaspory polskiej z ojczystym krajem. 
 
Wierzymy, że nowo obrany rząd jest uczulony na dobro nie tylko Polaków mieszkających w 
kraju, ale również na liczną Polonię, która w ostatnich wyborach w znacznej mierze przyczyniła 
się do jego zwycięstwa. 
 
Zwracamy się z gorącą prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszego listu pisanego przez rodaków 
związanych z Polską i reprezentujących dobre imię naszej ojczyzny. 
 
 
Podpisany przez prezesów polonijnych organizacji quebeckich, ich członków oraz indywidualnych 
członków diaspory polskiej we francusko-języcznej prowincji Kanady, Quebeku. 


