
Dnia 26-ego lutego 2018 roku Dziennik Urzędowy 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej ogłosił decyzję Ministra Spraw Zagranicznych, 
Pana Jacka Czaputowicza o ponownym utworzeniu 
Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w St. Louis, 
obejmującego terytorium stanu Missouri i  kierowanego 
przez konsula honorowego.   Nowym Konsulem 
Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w St. Louis został 

Dr. Wojciech L. Golik, profesor matematyki i 

prodziekan na Lindenwood University w St. Charles, 
Missouri.   

On the 26th of February 2018, the Official Registry of the 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland 
announced the decision of the Minister of Foreign Affairs, 
Mr. Jacek Czaputowicz on the re-establishment of the 
Consulate of the Republic of Poland in St. Louis, covering 
the territory of the state of Missouri and headed by an 
honorary consul. The new Honorary Consul of the Republic 

of Poland in St. Louis is Dr. Wojciech L. Golik, Professor 

of Mathematics and Associate Dean at Lindenwood 
University in St. Charles, Missouri.  
 

 
Do obowiązków nowego konsula należeć będą: 
 

1. działanie na rzecz rozwoju przyjaznych 
stosunków oraz współpracy gospodarczej, 
kulturalnej i naukowo-technicznej pomiędzy 
Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki; 

2. sprawowanie opieki nad obywatelami polskimi, 
przebywającymi w okręgu konsularnym; 
udzielanie im pomocy oraz ochrona praw i 
interesów tych obywateli; 

3. ochrona praw i interesów Rzeczypospolitej 
Polskiej w okręgu konsularnym. 

 

The duties of the new consul will include: 
 

1. working for further development of friendly 
relations and economic, cultural and scientific-
technical cooperation between the Republic of 
Poland and the United States of America;  

2. assisting of Polish citizens residing in the consular 
district; providing help and protecting the rights 
and interests of these citizens; 

3. protecting the rights and interests of the Republic 
of Poland in the consular district. 

 

Dr. Wojciech L. Golik, prezes Oddziału Missouri 

Kongresu Polonii Amerykańskiej pochodzi z Wielkopolski.  
Na przełomie lat 70-ych i 80-tych studiował mechanikę 
teoretyczną na Politechnice Poznańskiej uzyskując 
dyplom magistra inżyniera.   W 1983 roku przyjechał do 
USA na studia doktoranckie z matematyki stosowanej na 
New Mexico State University, które ukończył w 1988.  Od 
tego czasu pracuje w St. Louis - najpierw na University of 
Missouri w St. Louis, a od 2001 roku na Lindenwood 
University.  W 2002 otrzymał nominację profesorską na 
tym uniwersytecie, w 2005 został wybrany szefem 
Wydziału Matematyki i Informatyki, a od 2015 jest 
prodziekanem w School of Sciences, Lindenwood 
University.  W 2016 wspóltworzył Oddział Missouri KPA , 
który zajmuje się działalnością kulturalną, oświatową, 
społeczną i polityczną na rzecz Polonii Amerykańskiej;  
m.in. działalnością promującą ważne sprawy dotyczące 
Polski i jej stosunków bilateralnych ze Stanami 
Zjednoczonymi.  Oddział KPA-MO zaangażowany jest 
również w organizację różnych spotkań, wykładów, 
wystaw, wyjazdów kulturalnych, społecznych i 
oświatowych w środowisku polonijnym w St. Louis. 

 

Dr. Wojciech L. Golik, President of the Missouri Division 

of the Polish American Congress comes from Wielkopolska. 
At the turn of the '70s and' 80s, he studied theoretical 
mechanics at the Poznan University of Technology earning a 
master's degree in engineering. In 1983 he came to the USA 
to pursue a doctorate in applied mathematics at New 
Mexico State University receiving it in 1988. Since then he 
has been working in St. Louis - first at the University of 
Missouri in St. Louis, and from 2001 at Lindenwood 
University. In 2002 he was nominated professor, in 2005 he 
was elected Chair of the Division of Mathematics and 
Computer Science, and in 2015 he became Associate Dean 
at the School of Sciences, Lindenwood University. In 2016 
he co-founded the Polish American Congress – Missouri 
Division, a non-profit 501(c)(4) organization focused on 
cultural, educational, social welfare, and political activities 
on behalf of the Polish American community.  PAC-MO 
promotes issues important to Poland to Polish Americans 
and supports successful bilateral relations between Poland 
and the United States.  In addition, PAC-MO organizes 
various meetings, lectures, exhibits, trips and other cultural, 
social and educational celebrations in the St. Louis Polish-
American community. 

 

  



Dr. Wojciech L. Golik, 

Honorary Consul of the Republic of Poland 

 in St. Louis 

Effective February 26th, 2018. 

 

 

 


