
OD PIERWSZEGO USŁYSZENIA - Bożena Szara (wyemitowane 5 maja 2019 - posłuchaj)  

   

PANORAMA - NOWY MONTREALSKI MAGAZYN  

Szanowni Paostwo! Drodzy Radiosłuchacze! Dobra wiadomośd dla Polonii montrealskiej! W 

przygotowaniu jest nowy miesięcznik, który będzie nosił nazwę PANORAMA i będzie to magazyn Radia 

Polonia. W tej chwili kompletowany jest Zespół Redakcyjny nowego pisma.  

O czym będzie nasz magazyn? O tym, o czym będziecie chcieli Paostwo czytad i... pisad, bo chcemy by 

tworzyło go szerokie grono dziennikarzy, fotoreporterów, informatyków, artystów, grafików i ludzi pióra. 

Co to znaczy?  

To znaczy, że zapraszamy do współpracy tych, którzy czują potrzebę wyrażania swoich myśli, opinii i 

dzielenia się nimi z innymi.  

Magazyn PANORAMA jest w przygotowaniu, a redakcja po kilkunastu rozmowach z przyszłymi 

współpracownikami. Wszyscy wyrazili chęd tworzenia nowego pisma. Wstępnie możemy zarysowad 

profil naszego nowego miesięcznika.  

W magazynie PANORAMA znajdą się więc takie oto działy:  

HISTORIA, KULTURA, POLITYKA, INFORMATYKA, EKOLOGIA, NA ZDROWIE, OD KUCHNI, SPORT, STYL 

ZYCIA, POZNAJ ŚWIAT, POZNAJ SIEBIE, Z PRZYMRUZENIEM OKA, PORTRETY, ARCHIWUM - z życia Polonii, 

NOWA GENERACJA (ten dział chcemy oddad we władanie polonijnej młodzieży), IMPREZY I 

WYDARZENIA, KOMENTARZE i OPINIE, PUBLICYSTAKA, FOTOREPORTAZE, MINIATURKI LITERACKIE, RADY 

I PORADY PRAKTYCZNE, NA ANTENIE RADIA POLONIA, CO PISZA INNI, OGŁOSZENIA, REKLAMY.  

Proporcja tekstów do reklam: 70:30 czyli 70% tekstów a 30% reklam.  

Jak Paostwo słyszycie nasza oferta jest bardzo różnorodna i bardzo bogata. Do każdego z tych działów 

mamy już współpracowników.  

Z pewnością ciekawi Paostwo jesteście kim oni są Proszę bardzo oto nazwiska osób, których artykuły 

znajdą się wkrótce na łamach PANORAMY. Podaję w kolejności alfabetycznej:  

Piotr Borowiec - dziennikarz i publicysta, znawca problematyki filmowej, Zofia Czajkowska - psycholog, 

Jerzy Depa - socjolog, Maria Dudek - psycholog, Jolanta Duniewicz - RADY I PORADY PRAKTYCZNE oraz 

korekta, Maria Elektorowicz - naukowiec, Danuta Owczarz - Kowal - felietonistka, Anna Król - dr. filozofii, 

specjalistka do spraw interkulturowości, Andrzej Krysztofowicz - grafik, Zenon Kuczera - dziennikarz 

sportowy, Bogusława Milewska - KULTURA, Krystyn Piętka - SPORT, Dodek Piltz - POZNAJ ŚWIAT, Andrzej 

Pijet - grafik, Wilhelm Płodzieo - KULTURA, Aleksandra Pruszyoska - studentka epidemilogii, Radosław 

Rzepkowski - muzykolog, Adam Skorek - naukowiec, Kasia Skorek - NOWA GENERACJA, Michał Stefaoski 

- amerykanista, dziennikarz, Witold Suryn - kompozytor, ale także piszący na temat muzyki, Marcin 

Śmigielski - publicysta, autor wspomnieo Stefana Padowicza, Katarzyna Szrodt - KULTURA, Marek 

Tucholski - informatyk, Dariusz Wiśniewski - historyk, Stefan Władysiuk - KULTURA.  

http://radiopolonia.org/szara5may19.mp3


Imponujące, prawda? Dwie osoby, które to nowe pismo wymyśliły i wprowadzają projekt w życie to: 

Andrzej Leszczewicz - wydawca, pomysłodawca i autor strony internetowej magazynu PANORAMA; 

redaktor naczelną odpowiedzialną za przygotowanie pisma oraz jego prowadzenie będzie mówiąca te 

słowa - Bożena Szara. Z pewnością będę także pisad do PANORAMY.  

Lista nie jest zamknięta. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy lubią i potrafią pisad interesująco, 

z pasją.  

Zapraszamy do współpracy biznesy do zgłaszania reklam, zaś sponsorów do wsparcia finansowego. 

Sponsorów indywidualnych także - naszych przyszłych Czytelników oraz Słuchaczy Radia Polonia. Każdy 

może dodad swoją cegiełkę, byśmy mogli mied pismo z prawdziwego zdarzenia.  

Nasze podstawowe cele to przede wszystkim informacja, edukacja, popularyzacja kultury polskiej. Naszą 

misją będzie integracja środowiska polonijnego, prezentacja wybitnych Polaków zasłużonych dla historii, 

nauki, kultury polskiej, przybliżanie sylwetek cenionych w polonijnym środowisku przedsiębiorców, 

aktywistów i artystów. PANORAMA będzie pismem apolitycznym, a jednocześnie miejscem, gdzie będą 

mogły ścierad się różne poglądy i opnie bez mowy nienawiści i obrażania przeciwników. PANORAMA 

będzie pismem przyjaznym. W PANORAMIE znajdą się artykuły pisane w 3 językach, a więc w języku 

polskim, francuskim i angielskim. Chcemy by był to magazyn, gdzie czytelnicy w każdym wieku znajdą coś 

dla siebie. Mamy więc ambicje by nasze pismo, było pismem dla wszystkich.  

Mamy już zarejestrowaną domenę. Planujemy by pierwszy numer ukazał się 1 czerwca. Na razie będzie 

to wydanie elektroniczne, a więc internetowe. Wersja papierowa ukaże się jesienią tego roku. 

Planujemy, by nowy magazyn był bezpłatny. Zarówno wersja elektroniczna jak i wydanie papierowe.  

Zachęcamy do reklamowania się w nowym miesięczniku i do jego sponsorowania. Oferty osób piszących, 

którzy chcą włożyd swoją kreatywnośd i czas w nowy miesięcznik, właściciele biznesów, sponsorzy i 

darczyocy indywidualni proszeni są o kontakt pod adresem e-mailowym: kontakt@radiopolonia.org lub 

telefonicznie: (514) 367-1224.  

Zróbmy to pismo razem! Dla siebie! Dla Polonii! Dla naszego wspólnego dobra! Serdecznie zachęcamy i 

zapraszamy do współpracy. 
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