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  Wystawę o Janie Karskim i jego mi-
sji informowania zachodnich rządów 
o Holokauście otwarto 14 listopada 
w Muzeum Wojny w Ottawie. Ekspo-
zycja „Świat wiedział” jest częścią do-
rocznego miesiąca edukacji o Holo-
kauście (Holocaust Education Month) 
w stolicy Kanady. 
 „Historia Karskiego to historia odwa-
gi i współczucia” - powiedział dyrektor 
Muzeum Wojny James Whitham, cy-
towany przez gazetę „Ottawa Citizen”. 

Wystawę „Świat wiedział” o Janie Karskim 
otwarto w Ottawie

Ambasador RP w Kanadzie Marcin 
Bosacki przypomniał, co Karski mó-
wił o sobie – że był „nieważnym, ma-
łym człowiekiem, to misja była waż-
na”. 
  Wystawa dokumentuje życiorys Kar-
skiego, jego misje, w których naraża-
jąc własne życie przemycał z okupo-
wanej Polski informacje o hitlerow-
skich zbrodniach i planach ekstermi-
nacji Żydów. Przedstawia też infor-
macje o polskim Państwie Podziem-
nym podczas drugiej wojny świato-
wej. Szczegółowo jest opisana ostat-
nia misja Karskiego, w której jako 
naoczny świadek miał zrelacjonować 
sytuację w Polsce prezydentowi USA 
Franklinowi Rooseveltowi i brytyj-
skiemu ministrowi spraw zagranicz-
nych Anthony’emu Edenowi, niedo-
wierzającym relacjom o Holokauście.
  Już sam pomysł zorganizowania wy-
stawy o Karskim był bardzo ciepło 
przyjęty w Kanadzie - powiedział PAP 
Andrzej Fąfara, pierwszy sekretarz 
ambasady RP. Dla Kanadyjczyków 
wystawa o Karskim to odkrycie po-
staci nieznanej. 
  W otwarciu wystawy w prestiżo-
wym miejscu, jakim jest Muzeum 
Wojny, wzięła udział była minister 
rządu federalnego Bev Oda. Ekspozy-

cja została przygotowana przez Mu-
zeum Historii Polski, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, ambasadę RP 
w Ottawie oraz Fundację Edukacyjną 
Jana Karskiego. Partnerami w organi-
zacji były też organizacje żydowskie 
w Kanadzie, ambasada Izraela, amba-
sada USA i Kongres Polonii Kanadyj-
skiej. 
  W niedzielę, 17 listopada, odbył się 
panel dyskusyjny poświęcony Kar-
skiemu, w którym uczestniczył minis-

ter ds. zatrudnienia, rozwoju społecz-
nego i wielokulturowości Jason Ken-
ney. W panelu wzięli też udział m.in. 
Pinchas Gutter, który przeżył Holo-
kaust, prof. Andrzej Żbikowski z Ży-
dowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie, prof. Jan Grabowski 
z Uniwersytetu Ottawy i Wanda Ur-
bańska, prezes Fundacji Edukacyjnej 
Jana Karskiego. Do gości panelu do-
łączył szef Kancelarii Prezydenta RP 
Jacek Michałowski, który prowadzi 
rozmowy w Kanadzie m.in. na temat 
możliwości płynących z zawarcia 
umowy o wolnym handlu między Ka-
nadą a Unią Europejską. 
   Listopad to w Kanadzie miesiąc 
przypominania o Holokauście. Poza 
Ottawą także w Toronto wraca się do 
tragedii europejskich Żydów, podczas
specjalnego tygodnia edukacji o Holo-
kauście.W jego ramach Polish-Jewish 
Heritage Foundation przedstawiała 
m.in. sylwetkę rotmistrza Witolda Pi-
leckiego, który dobrowolnie trafił do 
obozu Auschwitz, by przekazać infor-
macje polskiemu Państwu Podziem-
nemu i aliantom na temat obozu i or-
ganizować tam ruch oporu. 

Z Toronto Anna Lach (PAP)
Gazeta.pl

Otwarcie wystawy: (od lewej) szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałow-
ski, minister ds. wielokulturowości Tim Uppal, ambasador RP w Kanadzie 
Marcin Bosacki, dyrektor Muzeum Wojny James Whitham.

  Władze miejskie Vancouver rozpo-
częły program pilotażowy oczyszcza-
nia miasta z papierosowych niedo-
pałków. Na początek rozmieszczono 
w centrum miasta 110 pojemników 
recyclingowych, których zawartość 
opróżniana jest przez pracowników 
zatrudnionych z Downtown Eastside 
(dzielnica biedy) i odnoszona do punk-
tu skupu butelek United We Can, skąd 
trafiać będzie do firmy TerraCykle 
Canada, prowadzącej utylizację papie-
rosowych filtrów. Uzyskany z nich
surowiec wykorzystywany będzie wy-
łącznie do produkcji wyrobów prze-

mysłowych, np. plastikowych palet.
 Filtry papierosowe robione są z prze-
tworzonego na włókno sztuczne octa-
nu celulozy – materiału, który wpraw-
dzie ulega powolnemu rozkładowi 
w środowisku naturalnym, nigdy jed-
nak nie traci toksycznych właściwości 
– trafiając więc do zbiorników i cie-
ków wodnych, zawarta w nich tru-
cizna może wracać do nas w zatrutej 
żywności, np. w rybach. 
    Miasto ma jeszcze inny problem 
z utrzymaniem czystości: ilość mate-
racy, sprzętu elektronicznego i mebli, 
pozostawianych po cichu na zewnątrz 

domów, zwiększyła się w ciągu mi-
nionych siedmiu lat ponad trzykrot-
nie (6800 porzuconych rzeczy w roku 
2006 – ponad 21000 w ubiegłym 
roku).  Można by sądzić, że wynika 
to z tego, że ludzie są coraz bogatsi i 
częściej wymieniają telewizory, kom-
putery i meble – gdyby nie to, że jeśli 
chodzi o materace, to pewne jest, iż 
porzucający je w zaułkach nie chcą po 
prostu płacić 15 dolarów za ich recy-
cling, co świadczy jakby, że bogaci 
nie są (chyba że zwyczajnie są dusi-
groszami).

W trosce o czystość miasta

  Z początkiem listopada dzieci z od-
działu przedszkolnego szkoły podsta-
wowej w Aldergrove (metropolia Van-
couver) otrzymały zakaz jakiegokol-
wiek kontaktu fizycznego między so-
bą. Od 1 listopada nie wolno więc im 
się bić, popychać, trzymać się za ręcę, 
ściskać się lub palcem dotknąć. Nowe 
postanowienie obowiązuje czasowo, a 
podstawą do jego wprowadzenia – jak 
wyjaśniają władze szkolne – było kilka
niegroźnych skaleczeń dzieci, jakie 
odnotowano od początku roku szkol-
nego.

  Zdaniem „Aha!”, nie mają racji ci, 
którzy uważają, że autorzy pomysłu 
poszli za daleko. Niezadowoleni z bez-
precedensowego postanowienia peda-
gogów z Aldergrove nie dostrzegają, 
iż w swej najgłębszej istocie jest to 
decyzja oparta na wizji futurystycz-
na, mająca na celu przygotowanie 
dzieci do czekającego je wkrótce ży-
cia w świecie kontaktów na odległość 
– przekazywania informacji (w tych 
także dotyczących uczuć) za pomocą 
tekstowania, e-maili albo co najwyżej 
telefonu.
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