Nowy Rok 2021

Drodzy Autorzy i Przyjaciele magazynu „Culture Avenue”!
W Nowym Roku życzę, aby nie zabrakło nam normalności, bliskości drugiego
człowieka oraz optymizmu, który tak nam teraz jest potrzebny.
Bądźmy razem, mimo wszystko, spotykajmy się na Culture Avenue, dzielmy się
swoją wiedzą i twórczością, budujmy most pomiędzy nami, Polakami, których losy
rzuciły poza ojczyznę a krajem z jego kulturą i historią.
Przypomnę, że magazyn „Culture Avenue” powstał w 2016 roku, jako kontynuacja
redagowanego przeze mnie przez 6 lat „Listu oceanicznego” – pisma literackokulturalnego wydawanego przez „Gazetę” w Toronto Motywacją dla założenia
pisma był prof. Florian Śmieja z Kanady, nestor poetów emigracyjnych, wielce
zasłużony dla kultury polskiej poza krajem. Był moim najlepszym doradcą i
współredaktorem.
Ze Śląska w świat literatury i nauki. Prof. Florian Śmieja (1925-2019) o sobie.

Ważnym momentem dla magazynu było przyznanie w 2018 r. statuetki im.
Macieja Płażyńskiego. przez Press Club Polska, za utrwalanie osiągnięć wybitnych
Polaków działających na emigracji, o których w Polsce niewiele wiadomo.
Statuetkę odbierałam w Muzeum Emigracji w Gdyni.
Nagroda dla magazynu „Culture Avenue”

W tym roku w lutym nastąpił atak hakerów na magazyn. W ciągu kilku godzin

zniszczono ponad 1300 artykułów oraz wszystkie kopie, które były na tym samym
serwerze. Potem nastąpiła pandemia, co utrudniło działania na rzecz odtworzenia
zawartości.
Po ponad półrocznej przerwie, 15 października magazyn ruszył. Profesjonalna
firma odzyskała dane i założyła zabezpieczenia. Mam nadzieje, że sytuacja się już
nie powtórzy.
W roku 2021 w magazynie „Culture Avenue” będą kontynuowane cykle: w
pierwszy poniedziałek miesiąca – wspomnienia dokumentalisty z Toronto,
Tadeusza Jaworskiego, w pierwsza środę miesiąca – felieton Katarzyny Szrodt z
Montrealu na temat sztuki emigracyjnej, we wtorki – poezja, w środy – galeria
sztuki, w piątki – wywiady.
Dziś wyjątkowo, jeszcze w klimacie sylwestrowym, ukaże się artykuł o karnawale
u Potockich z Łańcuta, zamiast wspomnień afrykańskich Tadeusza Jaworskiego.
Wspomnienia te ukażą się w poniedziałek – 11 stycznia 2021 r.
Pojawi się też nowy cykl – „Opowieści teksaskie”, ilustrowany materiałem
filmowym.
Przy „Culture Avenue” powstanie Salon Wystawowy, w którym artyści – emigranci
nie tylko będą pokazywać swoje prace, ale i będa mieli możliwość ich sprzedaży.
Powstaje też dział e-booków, z materiałami z „Culture Avenue”, które będzie
można pobrać.
Poza tym, z radością informuję, że magazyn zyskał nowych autorów z nowymi
pomysłami.
Zapraszam więc w Nowym Roku do lektury tekstów, a chętnych, którzy chcą się
podzielić swoją twórczością, do współpracy.
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