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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

  W sobotę, 24 maja, kilkaset osób 
zebrało się pod Art Gallery w Van-
couver, aby zaprotestować przeciwko 
genetycznie modyfikowanej żywnoś-
ci i koncernowi Monsanto, który pro-
dukuje zmodyfikowane genetycznie 
ziarno. Według protestujących jedze-
nie takiego jedzenia odbija się nie-
zdrowo na ludzkim zdrowiu i na śro-
dowisku. Takie same manifestacje 
odbywały się w innych miastach Ka-
nady i na świecie.
  Natomiast bardzo lokalny protest, 
który także zgromadził dużo ludzi, 
zorganizowano tego samego dnia po
zachodniej stronie Vancouver, w Kit-
silano. Mieszkańcy dzielnicy protesto-
wali przeciwko zamknięciu ich ulu-
bionego ośrodka zdrowia – Pine Free 
Clinic. Władze, które podjęły tę decy-
zję, a więc Vancouver Coastal Health, 
odpowiedziały na gniewne głosy de-
monstrantów, że przychodnia nie tyle
zostaje zamknięta, co przeniesiona trzy 
kilometry dalej, i gdy ktoś w Kitsilano 
poczuje się chory, wciąż będzie mógł 
w nowym miejscu odwiedzić tego sa-
mego lekarza, który przypadł mu do 
serca w miejscu dotychczasowym. 
  Trzecia demonstracja odbywała się 
w tę majową sobotę w Stanley Parku 
przed Vancouver Aquarium i skiero-
wana była przeciwko trzymaniu w nie-
woli orek, białuch i innych delfinów 
tudzież morświnów. Był to jeden z po-
nad 50 protestów, które pod wezwa-
niem Empty the tanks! miały miejsce 
w tym samym terminie w 21 krajach 
świata. 
  Przeciwko trzymaniu morskich ssa-
ków w akwarium opowiedział się 
w wydanym w kwietniu oświadcze-
niu przewodniczący rady miejskiej 
Gregor Robertson, którego postawa 
ekologiczna zasługuje na uznanie, co 
zostało przez manifestantów zauwa-
żone. Najładniejszym hasłem zgroma-
dzenia w Stanley Parku było „If I was 
a dolphin child instead of a human 
child would you...”, czyli „Gdybym 
był (-a) dzieckiem delfinim...” 
   Nie bez wpływu na sprzeciw wo-
bec więzienia wodnych stworzeń jest 

na pewno film dokumentarny Black-
fish, opowiadający o samcu orki, groź-
nym Tilikum, oskarżonym o zabój-
stwo 20-letniej studentki w oceana-
rium na Wyspie Vancouver w 1991 r., 
i podejrzanym o dwa kolejne morder-
stwa dokonane w Orlando na Flory-
dzie, dokąd upłetwiony mściciel trafił 
na początku 1999 r.
 W vancouverskim akwarium nie ma 
dziś orek, ostatnia z nich, o imieniu 
Bjossa, oddana została w 2001 r. do 
San Diego, gdzie wkrótce zakończy-
ła życie. Są dwa delfiny pacyficzne, 
dwie białuchy, para morświnów (Jack 
i Daisy), wydry morskie, foki i lwy 
morskie. W planach jest jednak po-
większenie ekspozycji; trwa kosztują-
ca sto milionów dolarów rozbudowa
wodnych zbiorników, która ma być 
zakończona w 2016 roku.
  Trzy duże (a więc takie, które przy-
ciągają uwagę mediów) demonstracje 
w jednym dniu to w Vancouver nic 
nadzwyczajnego. Po pierwsze, mało 
jest rzeczy pod słońcem, przeciwko 
którym nie protestowano by w tym 
mieście, a dodatkowo, jego łagodny 
klimat sprzyja organizowaniu protes-
tów przez okrągły rok – zaś chętnych 
do ich organizowania naprawdę tu nie 
brakuje. Po drugie, z rozkwitem wios-
ny pojawia się więcej apeli o włącze-
nie się w międzynarodowe akcje pro-
testacyjne (jak dwa ze wspomnianych 
wyżej protestów), co wiąże się z tym, 
że na wielkich połaciach tego konty-
nentu i w większej części Europy po-
goda nie jest aż tak łaskawa. A po trze-
cie, to przecież maj! – zielono, ptaki 
śpiewają, ćwierkają, kwaczą, gęgają, 
piszczą, krzyczą i kraczą – aż chce się 
protestować.

Majowe protesty
Obchody 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino w SPK

zdjęcia Tomasz Przystupa


