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Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Z uprzejmą prośbą zwracam się do Pana Prezydenta o wstrzymanie zarządzenia i ponowne 

rozpatrzenie decyzji zamknięcia i zlikwidowania Konsulatu Polskiego w Montrealu przy 1500 

ave. Des Pins Ouest wydanego przez Ministra Spraw Zagranicznych Pana Radosława 

Sikorskiego, o którym to zarządzeniu przedstawiciele Polonii dowiedzieli się w dn. 28 stycznia 

b.r. z nagle zorganizowanego spotkania z Panem Ambasadorem, Panem Konsulem i 

przedstawicielem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. 

 

Prośbę moją motywuję następujaco: 

 

1. Likwidacja Konsulatu Polskiego w Montrealu będzie wielkim szokiem, i tragedią dla tutejszej 

Polonii, co pociągnie za sobą negatywne skutki w przyszłości. 

2. Konsulat Polski w Montrealu jest miejscem łączącym Polonię z Ojczyzną, z Polską. Jest 

miejscem, w którym Polacy czują się u siebie, w Polsce, w Ojczyźnie. 

3. Decyzja zamknięcia i zlikwidowania konsulatu w Montrealu jest w moim pojęciu decyzją 

błędną. 

4. Komisja t.j. osoby, które tę decyzję opracowały i podjęły jej realizację niestety niedostatecznie 

przeanalizowały i przemyślały rolę, którą konsulat spełnia w Montrealu. 

5. Wzięto jedynie pod uwagę sprawę materialną, sprawę paszportów oraz olbrzymie koszta 

utrzymania budynku i personelu konsulatu. 

6. Nie wzięto pod uwagę jaką rolę konsulat odgiywa na płaszczyźnie międzynarodowego 

promowania kultury polskiej w Kanadzie. 

7. Nie wzięto od uwagę, że Konsulat Polski w Montrealu jest jedynym konsulatem w 

Kanadzie Frankojęzycznej, w Prowincji Quebec oraz, że w Montrealu jest wiele placówek 

dyplomatycznych innych państw. 

8. Montreal nie jest stolicą Kanady; jest dużą metropolią i stolicą życia kulturalnego Kanady 

Frankojęzycznej. 

9. Konsulat Polski w Montrealu jest placówką historyczną dyplomacji polskiej. Należy do 

historii niepodległej Polski, odrodzonej po 123 latach zniewolenia. Konsulat Polski w 

Montrealu był jedną z pierwszych polskich placówek dyplomatycznych w świecie po odzyskaniu 

niepodległości w 1918 roku. Był pierwszym konsulatem w Kanadzie i na kontynencie 

amerykańskim. Ambasada w Ottawie jeszcze nie istniała. Kanada w tym okresie nie była jeszcze 

państwem w pełni niezależnym. 

10. Nie wzięto pod uwagę, że Konsulat Polski w Montrealu przyczynił się do ratowania Skarbów 

Wawelskich. 

11. Konsulat Polski w Montrealu w dni narodowych świąt urządzał spotkania dla przedstawicieli 



placówek dyplomatycznych innych państw przedstawiając i promując w 

ten sposób kulturę, historię i politykę polską. 

12. Konsulat Polski w Montrealu organizował i promował wiele koncertów ze znanymi w kraju i 

za granicą kompozytorami, muzykami, śpiewakami i artystami pochodzenia polskiego, na które 

to koncerty przychodzili nie tylko Polacy i Polonia, ale także przedstawiciele placówek 

dyplomatycznych innych państw. 

13. Konsulat Polski w Montrealu organizował i promował wiele wieczorów poetycko- 

literackich goszcząc wielu znanych w kraju i zagranicą literatów, poetów, artystów i polityków 

polskich. 

14. Konsulat Polski w Montrealu organizował i promował na swoim terenie wiele wystaw 

młodych malarzy, rzeźbiarzy, fotografików Polski Współczesnej z kraju i z zagranicy. 

15. Konsulat Polski w Montrealu prowadził szkołę polską w Kanadzie. 

16. Tak więc, zamknięciem i zlikwidowaniem Konsulatu Polskiego w Montrealu Polonia będzie 

pozbawiona polskiego życia kulturalnego, pozbawiona będzie łączności z Ojczyzną i 

bezpośrednich kontaktów z ludźmi kultury polskiej. 

17. Osoby odpowiedzialne za tę decyzję wzięły jedynie pod uwagę problem wydatków 

państwowych i sprawy paszportowe. 

18. Oszczędności można robić na wiele sposobów, ale nie wszystko należy sprowadzać do 

jednego mianownika, t.j. do pieniędzy. W tym przypadku chodzi o coś bardzo ważnego, chodzi o 

kulturę polską, o obraz Polski w świecie, na innym kontynencie. 

19. Według decyzji budynek konsulatu ma być sprzedany. Pozostawiony ma być budynek 

Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. Jaki obraz Polski i kultury polskiej przedstawiać będzie 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji na forum międzynarodowych placówek dyplomatycznych 

w prowincji Quebec w Kanadzie Frankojęzycznej? 

20. Prawdą jest, że budynek Konsulatu Polskiego w Montrealu przy 1500 des Pins nie jest 

budynkiem historycznym. Wybudowany był w latach 70-ych na zlecenie rządu PRL, ale 

zaprojektowany i wybudowany był przez architekta Polaka, znanego i cenionego w 

Kanadzie. 

21. Tak więc, do pewnego stopnia można ten budynek zaliczyć do zabytków polskich w 

Kanadzie promujących architerkturę polską. 

22. Budynek Konsulatu Polskiego będąc budynkiem obszernym, nowoczesnym, z dużą salą 

rekreacyjno-koncertową z łatwością pomieści biura i personel Wydziału Promocji Handlu i 

Inwestycji, co drastycznie zmniejszyłoby wydatki Konsulatu Polskiego. 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Przedstawiając powyżej moje uwagi proszę uprzejmie Pana Prezydenta o ponowne rozpatrzenie 

sprawy zlikwidowania Konsulatu Polskiego w Montrealu i serdecznie proszę o odwołanie 

tragicznego dla Polonii, Polaków i Polski rozporządzenia o jego likwidacji wydanego przez Pana 

Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. 

 

Z wyrazami szacunku i nadzieją pozytywnego dla Polonii rozpatrzenia niniejszej sprawy 

 

                                                                                                 

Maria Jagowd-Wolska 

 



P.S. kopie do Ambasady Polskiej w Ottawie i do Konsulatu Polskiego w Montrealu 

 


