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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

  Szczytem głupoty jest natomiast re-
reakcja „jednoczących Polonię” władz 
KPK na rezygnację Zgody z człon-
kostwa w Kongresie: opublikowanie 
w gazecie prywatnego listu (mam 
wrażenie, że pisanego po naprawdę 
dużej wódce) kierownika jakiegoś ze-
społu ludowego w Polsce, o którym 
nigdy wcześniej nie słyszałem, do Pa-
ni Prezes KPPCiKS i towarzyszący 
tej publikacji apel wydawcy gazety 

do członków Zgody, żeby pozbyli się
swojego prezesa („Gdzie wasz honor 
szanowni członkowie. [...] Nie siedź-
cie biernie na zebraniach [...] Każdego 
prezesa można odwołać.”). Jest to ab-
solutne kuriozum, żeby gazeta trakto-
wała członków jakiejś organizacji jak 
kompletnych durniów i decydowała, 
co jest dla nich dobre, i co w związku z 
tym powinni zrobić. Ciekawy spo-
sób jednoczenia Polonii przez obecne 
władze Kongresu. Bo przecież nie ma 
wątpliwości, że to one za tym stoją, 
są motorem tych idiotyzmów, kryjąc 

się nieudolnie za swoimi  (dwiema za-
sadniczymi) „żołnierkami”, jak ulu-
biony przez rzeczoną gazetę Putin za 
plecami separatystów na Ukrainie. 
Czy ktoś zna jakąś publiczną wypo-
wiedź Pani Prezes KPK? Ilu w ogóle 
wie, kto jest obecnie prezesem Kon-
gresu w tej prowincji? Ja na przykład 
tak do końca tego nie wiem. Znam
nazwisko... I dotychczasowe dokona-
nia.

  Panie Prezes narobiły „podziemnie” 
bigosu i znalazły w końcu cel swoje-
go prezesowania: pozbyć się prezesa 
Zgody. Podobno na zwołanym przez 
Kongres wrześniowym zebraniu ro-
boczym był to główny temat.
  I w ten sposób, na skutek jednoczenia 
Polonii przez KPK, stanęliśmy w ob-
liczu polonijnej wojny, która grozi roz-
ognieniem na wielką skalę (jak 20 lat 
temu), ponieważ dowódcy Kongresu 
nadal nie rozumieją roli tej organizacji 
i nie stać ich na żaden normalny, po-
jednawczy gest – np. wyjście za szań-

ce Port Coquitlam i kawałka Surrey i 
śmiałe pokazanie się w Vancouver na 
Zgodowskich Dożynkach, co niewąt-
pliwie nabiłoby im punktów i na pew-
no żadnych ran nie przysporzyło.
  Polonijna konfederacja intelektualnej 
mizerii istnieje w vancouverskiej me-
tropolii nie od wczoraj i rady na to nie 
ma. Można natomiast zastanowić się

nad faktem, iż władze KPK do tego 
samonakręcającego się towarzystwa 
przystąpiły i z wielką szkodą dla po-
lonijnego spokoju nakręcają intrygi 
i bezgranicznie głupie wypowiedzi. 
Oczywiście, że jest na to sposób – trze-
ba go tylko organizacjom członkow-
skim Kongresu podpowiedzieć: Gdzie 
wasz honor, szanowni członkowie? 

Nie siedźcie biernie na zebraniach. 
Każdego prezesa można odwołać.

fot. Tomasz Przystupa

 Na zdjęciu wyżej Konsulowie Gene-
ralni RP – ustępujacy z urzędu i obe-
jmujący urząd – panowie Krzysztof 
Czapla i Krzysztof Olendzki z rodziną.


