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NICKEL’S BAKERY
(istnieje od 1961 r.)

1816 Lonsdale Avenue, North Vancouver
tel. 604-987-4711

poniedziałek - piątek   9.00 - 18.00
sobota          9.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI

poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00

Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,

drożdżówki, rogale itp.

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WĘDLINY OD POLSKICH PRODUCENTÓW
(International Sausage House, Polonia Sausage House, Sunshine Deli)

Od wartości zakupu 10-procentowy bonus 
w postaci pieczywa

www.nickelsbakery.ca

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBANICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

` `

  Po przeczytaniu artyku³u nasuwa siê 
pytanie, czy rzeczywiœcie jesteœmy tak 
spiêci, ¿e nawet na urlopie nie mo¿e-
my siê wyluzowaæ? A mo¿e, jednak to 
narzekanie sprawia nam przyjemnoœæ, 
jak twierdzi wy¿ej cytowany pilot 
wycieczek. Niestety, swoim zacho-
waniem, malkontenci czêsto mog¹ 
zepsuæ podró¿ pozosta³ym uczestni-
kom i zepsuæ atmosferê w grupie. 

  Ostatnio, na masow¹ skalê, do wy-
ra¿enia swego niezadowolenia mal-
kontenci u¿ywaj¹ Internetu, wylewa-
j¹c swoje ¿ale na ró¿nych forach. Po-
zorna anonimowoœæ czêsto dodaje im 
animuszu, i wtedy zwyk³e narzekanie
mo¿e przerodziæ siê w chamskie, 
czêsto naruszaj¹ce czyj¹œ godnoœæ 
osobist¹ komentarze. Czasami a¿ w³os 
siê je¿y na g³owie.  Co wiêcej, powsta-
j¹ specjalne strony internetowe, gdzie 
mo¿emy ponarzekaæ: niecierpie.pl 
czy narzekaj.pl. Jak reklamuje siê 
pierwsza z podanych stron: „Jest to 
serwis, gdzie ka¿dy mo¿e wyraziæ 
swoje niezadowolenie. Denerwuje 
Ciê s¹siad, jakiœ durnowaty przepis, 
nie rozumiesz jakiejœ rzeczy, mo¿e tu 
o tym napisaæ.” O dziwo, ludzie pisz¹.
  Czy malkontenctwo mo¿e mieæ te¿ 
dobre strony? Wydaje siê, ¿e tak. Za-
wsze mo¿emy porozmawiaæ z innymi 
o naszych problemach, przez to mo¿e 
doradziæ czy pomóc komuœ w potrze-
bie. Stanis³aw Morgalla, w swoim 
artykule3/ pisze: „Wbrew pozorom 
g³oœne narzekanie ma swoje dobre 

strony. Niedawno w USA dowiedzio-
no (eksperymentalnie oczywiœcie), ¿e 
ujawnianie - na piœmie lub werbalnie 
- urazów emocjonalnych daje wiele 
korzyœci, m.in. rzadsze wizyty u leka-
rza i narzekania na objawy somatycz-
ne czy depresjê, a u studentów lepsze 
wyniki egzaminów. Powód jest prosty: 
ujawnianie negatywnych emocji po-
zwala je lepiej poznaæ, uporz¹dkowaæ 

i znaleŸæ dla nich w³aœciwe miejsce 
w ¿yciu. Jeœli wiêc lamentowaæ, to 
z g³ow¹ na karku i tak, by oczyœciæ 
umys³y i serca z chorobliwych kwa-
sów.” 
  Oczywiœcie, mo¿na stwierdziæ, ¿e 
ujednolicenie – wszyscy Polacy to  
malkontenci – jest krzywdz¹ce. I s³usz-
nie. Bo ka¿dy z nas jest inny. Ka¿dy
ma inny system wartoœci, sposób 
bycia. Coraz wiêcej osób jest nasta-
wionych optymistycznie do ¿ycia, 
a na zadane pytanie: „Co s³ychaæ?” 
odpowiada „œwietnie”. Myœlê, ¿e ame-
rykañski optymizm na masow¹ skalê 
jest w naszym kraju nieosi¹galny, 
ale mo¿e w³aœnie tacy jesteœmy, ¿e 
po prostu lubimy sobie ponarzekaæ.  
Mamy to zapisane w genach.

1/  cytat ze „S³ownika Wyrazów Ob-
cych” Wydawnictwo Europa
2/ cytat z artyku³u Onet.pl – „S³oma 
z butów”
3/ cytat z artyku³u S. Morgalli „Gorz- 
kie ¿ale przybywajcie”

  Od razu, kiedy tylko zobaczy³em te 
przys³ane przez Andrzeja Leszczyñ-
skiego zdjêcia – na których, jak pisze 
nadawca, znajome mi gêby – nasz³a 
mnie ochota na zamieszczenie ich w 
„Aha!”. Fotografie pochodz¹ z wrzeœ-
niowego wernisa¿u obrazów Danuty 

Jopek w prowadzonej przez konesera 
sztuki ZofiêWatrak Galerii Refektarz 
w Kartuzach. 
 Na zdjêciu górnym – artystka i filozof, 
na zdjêciu dolnym widzimy dodatko-
wo dwóch œwietnych aktorów gdañ-
skich: Floriana Staniewskiego (po le-

wej) i Krzysztofa Matuszewskiego 
(drugi z prawej). 
   Zamieszczam te zdjêcia szczêœli-
wych z ¿ycia w swoim naturalnym 
œrodowisku ludzi wy³¹cznie dla w³as-
nej przyjemnoœci. W koñcu mi te¿ 
coœ siê od tej gazety nale¿y.  (A.J.)

JAK RYBA W WODZIE

 


