
Montreal, 1 marca 2014 

 

  

Pan Donald Tusk 

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

Warszawa, Polska 

 

  

Petycja Kanadyjskiej Fundacji Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu o pozostawienie 

Konsulatu Generalnego w Montrealu i jego siedziby przy Avenue des Pins. 

 

  

Szanowny Panie Premierze, 

 

 Zwracamy się do Pana w imieniu Kanadyjskiej Fundacji Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego, 

istniejącej w Montrealu od 1988 roku. Celem działalności naszej fundacji jest przyczynienie się 

do lepszego poznania polsko-żydowskiej spuścizny kulturowej, jej historii i prowadzenie 

prawdziwego dialogu polsko-żydowskiego. Od szeregu lat organizujemy spotkania na tematy 

historyczne, literackie, społeczno-polityczne, które mają na celu zbliżenie, lepsze wzajemne 

zrozumienie i odrzucenie uprzedzeń i stereotypów szkodliwych zarówno dla Polaków jak i dla 

Żydów. (Przykłady naszej działalności w załączniku.) 

 

 Dzięki poparciu naszych projektów przez Konsulat Generalny RP w Montrealu mieliśmy szanse 

docierania z naszymi programami do szerokiej publiczności.  Władze konsularne stały się 

uczestnikiem i częścią tak ważnego przecież dialogu udostępniając nam lokale budynku przy 

Avenue des Pins, a w szczególności dużą salę z ekranem do prezentacji, wykładów i projekcji 

filmów, salę, która może pomieścić około 150 osób.  

 

 W tym kontekście zaszokowała nas decyzja Ministra Spraw Zagranicznych, pana Radosława 

Sikorskiego, o zamknięciu Konsulatu Generalnego w Montrealu.  

 

 Jesteśmy głęboko zmartwieni tą decyzją. Od szeregu lat nasze spotkania przyciągają wielu 

uczestników pochodzących z różnych grup etnicznych, dla których nasz dialog polsko-żydowski 

jest przykładem rozwiązywania problemów w dążeniu do pojednania etnicznych i religijnych 

społeczności. Na wielu naszych imprezach gościmy przedstawicieli licznych organizacji 

żydowskich, jak również reprezentantów kanadyjskich organizacji społecznych i placówek 

dyplomatycznych innych krajów. 

 

 Należy również podkreślić, że Konsulat Polski w Montrealu jest jedynym konsulatem 

reprezentującym Polskę na terenie francuskojęzycznej Kanady. Nasze pokazy, wykłady, 

projekcje filmów, organizowane nie tylko w języku polskim, ale i w obu oficjalnych językach 

Kanady: francuskim i angielskim, gromadzą szeroką publiczność z całego regionu. 

 

 Uważamy, że inspirującą i wspierającą rolę, jaką Konsulat Generalny w Montrealu odgrywa nie 

tylko dla tutejszej Polonii, ale szczególnie, jako instytucja reprezentująca Polskę, jej dorobek 



kulturalny, naukowy i polityczny na terenie francuskiej Kanady jest sprawą wielkiej wagi dla 

naszego państwa. 

 

 Prosimy o rozpatrzenie naszej prośby i o odwołanie decyzji zamknięcia Konsulatu Generalnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu. 

 

 Z poważaniem 

Zarząd Kanadyjskiej Fundacji Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu 

Jolanta Duniewicz, Andrea Axt, Teresa Depa, Marek Galler, Ilona Gruda, Agata Kozanecka, 

Mila Messner, Anna Ronij 

 

W załączeniu: 

Sprawozdanie z działalności Kanadyjskiej Fundacji Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w 

Montrealu w latach 2010, 2011. 2012, 2013. 

 

 


