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POLIMEX Forwarding Inc.
27 Selby Rd., Brampton, Ontario, L6W 1K5

PACZKI DO POLSKI

Firma s³u¿¹ca Polakom w Kanadzie od 1982 roku

BEZPIECZEŃSTWO i TERMINOWA DOSTAWA
najpewniej, najszybciej, najtaniej

Polski Sklep “Zofia”
3958 Fraser Street

Vancouver
tel. 604-874-3338
fax 604-430-6849

CanPol Deli
3026 Flint Street
Port Coquitlam

tel. 604-945-4420

Nickel’s Bky & Krakus Deli
10725 King George Hwy

Surrey
tel. 604-583-0466
fax 604-583-0429

tel. biuro (604) 931-7227
tel. cell    (604) 727- 8008

SPRZEDA¿ I KUPNO NIERUCHOMOŒCI 

ANDRZEJ WRZOSEK
PARK GEORGIA REALTY 

Bezp³atna pomoc przy:
•wyszukiwaniu i zakupie nieruchomoœci
•uzyskiwaniu po¿yczki na najlepszych 
 warunkach
•wycenie nieruchomoœci
•za³atwianiu formalnoœci prawnych

Fachowa pomoc przy sprzeda¿y nieruchomoœci

MAREK LEŚNIEWSKI

DUŻY WYBÓR UŻYWANYCH SAMOCHODÓW 
1560 KINGSWAY
VANCOUVER, BC

TEL. 604-551-1009
www.mlmotors.net
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   We Francji powsta³o Narodowe 
Stowarzyszenie Ofiar Katastrof, które 
pomaga ofiarom powodzi, trzêsieñ 
ziemi, huraganów itp., oraz... wypad-
ków samochodowych. Wrzucenie do 
jednego worka ¿ywio³ów przyrody i 
samochodowego transportu œwiadczy 
z jednej strony o potraktowaniu owe-
go transportu jako powa¿nego za-
gro¿enia, z drugiej zaœ o bezradno-
œci cz³owieka wobec uruchomionych 
przez siebie mocy.  Postrzeganie ich 
jako czegoœ na kszta³t si³ natury nie 
mo¿e napawaæ optymizmem. A jed-
nak Paul Virilio, francuski urbanista i 
teoretyk kultury, sk³onny jest widzieæ 
w stowarzyszeniu „zarodek przysz³ej 
partii eschatologicznej” i s¹dziæ, ¿e 
„mo¿e dojœæ nie tylko do koordynacji 
dzia³añ „zwi¹zku ofiar”, ale przede 
wszystkim partii poszkodowanych w 
wypadkach”, który to zwi¹zek zast¹-
pi³by zanikaj¹ce partie wyzyskiwa-
nych (czyli robotników), dawniej re-
prezentowanych przez socjalizm. 
  Jak widaæ rewolucyjna i racjonal-
na francuska dusza szuka podmiotu, 
jakiejœ realnej si³y, która mog³aby siê 
staæ promotorem znacz¹cych zmian 
cywilizacyjnych.  Okazuje siê, ¿e po
klasie robotniczej, ch³opach, m³odzie-
¿y szkolnej i studenckiej, intelektua-
listach, tzw. „wykluczonych”, przy-
sz³a kolej na „poszkodowanych w 
wypadkach”.  Potrzebny jest jeszcze 
tylko „piorun myœli” - chcia³oby siê 
rzec - który spadnie na „naiwn¹ glebê 
ludow¹”. 
  Czy ofiary (¿yj¹ce) mog¹ staæ siê  
tak¹ realn¹ si³¹?  Wydaje siê to ma³o 
prawdopodobne.  Pozwolê sobie 
przytoczyæ kilka przyk³adów, które 
s¹ Ÿród³em moich w¹tpliwoœci.
 Otó¿ mam s¹siada, który od lat utrzy-
muje siê z wynajmu czêœci swojego 
wielkiego domu.  W zwi¹zku z tym 
raczej siê od niego nie oddala, kr¹¿y 
codziennie wokó³ i tylko z rzadka 
wybiera siê gdzieœ swoim samocho-
dem. Zesz³ego lata pojecha³ po matkê 
na Pomorze. W drodze powrotnej 
nie uda³o mu siê wyprzedziæ wielkiej 
ciê¿arówki.  Zaczepione auto dacho-
wa³o kilka razy, po czym wpad³o do 
rowu, z rowu potoczy³o siê do lasu, 
gdzie utknê³o w krzakach. Tragedia!  
Pojazdy stanê³y. Ludzie popêdzili. 
Tragedia!  Jakie¿ by³o zdziwienie, gdy 
siê okaza³o, ¿e w³os z g³owy nie spad³ 
ani mojemu s¹siadowi, który siedzia³ 
za kierownic¹, ani jego starej matce 
siedz¹cej obok. 
- Cud! Cud! - krzyczeli ludzie. 
- Panie - powiedzia³ kierowca ciê¿a-
rówki do mojego s¹siada, gdy ten ju¿ 
trochê och³on¹³ - idŸ pan natychmiast 
do Czêstochowy!  Na kolanach! 

Ofiary
ANDRZEJ KWIATEK

- Z matk¹ na plecach! - wrzeszcza³ 
ktoœ inny. 
 Oczywiœcie auto sta³o siê kup¹ z³omu 
i posz³o do kasacji. 
  Gdy kilka dni póŸniej s¹siad opo-
wiada³ o wypadku, mia³ wypieki na 
twarzy i trzês³y mu siê rêce. „Nie-
samowite” - pomyœla³em wówczas 
i g³êbiej wci¹gn¹³em powietrze do 
p³uc. Mo¿ecie sobie wyobraziæ moje 
zdziwienie, gdy po trzech dniach s¹-
siad oznajmi³, ¿e w³aœnie uda³o mu siê 
kupiæ tanio dziesiêcioletniego volks-
wagena. „ Niepojête” - pomyœla³em 
i wypuœci³em z p³uc powietrze.
  Mam równie¿ kole¿ankê, m³od¹ 
nauczycielkê, matkê dwojga dzieci. 
Nienajgorzej siê jej powodzi, bo m¹¿ 
nieŸle zarabia. Oboje maj¹ swoje auta. 
Jesieni¹ ubieg³ego roku ich trzynas-
toletnia córka zosta³a potr¹cona na 
przejœciu dla pieszych na naszej ulicy.  
¯eby by³o ciekawiej - jeden uprzej-
my kierowca siê zatrzyma³, gestem 
rêki zachêci³ dziecko do przejœcia, 
dziecko ruszy³o, niestety, facet jad¹cy 
z przeciwka mia³ uprzejmoœæ w nosie 
i waln¹³ w dziewczynkê okrutnie.  
Na szczêœcie prze¿y³a. Z³amana rêka 
i obojczyk zros³y siê doœæ szybko, 
lecz do tej pory jest k³opot z wielkim 
krwiakiem na udzie.  Odci¹gaj¹, za-
suszaj¹, aplikuj¹ najró¿niejsze leki i 
zmiany na lepsze nie widaæ.  S³owem 
- nieweso³o. Kole¿anka opowiada³a 
ostatnio o swoich i mê¿a planowanych 
wyjazdach wakacyjnych (nie mo¿na 
przecie¿ wci¹¿ rozmawiaæ o rzeczach 
przykrych) i wyjawi³a, ¿e oboje za-
mierzaj¹ zdobyæ motorowe prawa 
jazdy, gdy¿ s¹ wielkimi fanami jazdy 
na motorze. Ju¿ nied³ugo kupi¹ so-
bie „jak¹œ porz¹dn¹ maszynê”, bo 
„wielk¹ frajd¹” jest jazda na takim 
dudni¹cym rumaku. „Co jest grane?” 
-  pomyœla³em i poczu³em, ¿e g³upiejê 
coraz bardziej.  
  A propos jazdy na motorze - przyk³ad 
trzeci. Polska ¿y³a niedawno histori¹ 
pana Œwitaja, który jako osiemnasto-
latek rozbi³ siê na motocyklu i kilka-
naœcie ju¿ lat le¿y sparali¿owany od 
g³owy w dó³ z pod³¹czonym do p³uc 
respiratorem. Wystêpuj¹c do s¹du 
z proœb¹ o eutanazjê, wywo³a³ burz-
liw¹ debatê publiczn¹ w tej kwestii 
i podzieli³ spo³eczeñstwo.  Nie chodzi 
jednak o eutanazjê.  Na pytanie dzien-
nikarza, jakie marzenia zrealizowa³by, 
gdyby cudownym zrz¹dzeniem losu 
powróci³ do zdrowia, odpowiedzia³, 
¿e oprócz bycia z kobiet¹ chcia³by  
znowu „porz¹dnie daæ czadu” na 
jakimœ kawasaki. Kropka. Obawiam 
siê, ¿e pan Virilio szuka podmiotu 
spo³ecznego, który nie istnieje.

2008 r.

Westminster Hwy/ Knight Str., Richmond, 8 maja, godz. 15.30,
zginęła 44-letnia kobieta, dwie osoby ranne


