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  W rozpoczynającą świąteczny długi 
weekend sobotę państwo Angelika i 
Peter Langen – mieszkający w Smi-
thers, w północno-zachodniej części 
Kolumbii Brytyjskiej, i prowadzący 
tam schronisko dla dzikich zwierząt 
– otrzymali telefon od konserwatora 
przyrody z leżącego we wchodniej 
części prowincji Invermere, że w po- 
przedni wieczór znalazł on dwoje ma-
łych grizzly, których matka zginęła 
uderzona przez pędzący samochód. 
Langenowie wsiedli w swojego trucka 
z przyczepą do przewożenia zwierząt i 
ruszyli w 15-godzinną drogę, dociera-
jąc w niedzielę rano do Kamloops, 
gdzie otrzymali wiadomość od kon-
serwatora Grega Krugera z Invermere, 
że wyrusza on im naprzeciw i spotka 
ich w połowie pozostałej części drogi 
– w okolicy Golden.

  W umówionym miejscu spotkania 
dwójka niedźwiadków została uśpio-
na, odrobaczona, zakolczykowana dla 
ich identyfikacji, po czym przeniesiona 
do przyczepy samochodu małżeństwa 
ze Smithers. Niestety, 30 kilometrów 
przed Revelstoke (ponad 1100 km od 
Smithers), ich stare auto – mające na
liczniku czterysta tysięcy przejecha-
nych kilometrów – odmówiło posłu-
szeństwa, temperatura silnika przekro-
czyła dopuszczalną wysokość. Za-
dzwonili więc po samochód pomocy 
drogowej (tow-truck), którego kierow-
ca w trakcie załatwiania papierowych 
formalności zainteresował się zawar-
tością przyczepy. Kiedy dowiedział 
się, że są w niej małe grizzly, odmówił 
odholowania zepsutego samochodu, 
zostawiając jego właścicieli na pobo-
czu drogi i obiecując dać im znać, jeśli 
uda mu się znaleźć kogoś gotowego
zabrać do miasta ich pojazd ze zwie-
rzętami.
  Langenowie oczekiwali półtorej go-
dziny na wiadomość, której nie otrzy-
mali. Była wigilijna niedziela Świę-
ta Dziękczynienia, robiło się późno. 
Ostatnią deską ratunku pozostawało 
umieszczenie wiadomości o sytuacji, 
w jakiej się znaleźli, na facebookowej
stronie ich schroniska dla zwierząt 
– Northern Lights Wildlife Society. 
Odzew był natychmiastowy – telefon
w siedzibie pomocy drogowej w Ra-
velstoke nie przestawał dzwonić, tele- 
fonowano nawet z Kaliforni. Pół go-
dziny po zamieszczeniu wiadomości 
na Facebooku na miejsce przymuso-

wego postoju pary ze Smithers przy-
był inny tow-truck...
  W Ravelstoke znaleźli się wieczorem. 
Ich problem został załatwiony w po-
łowie – nadal mieli na głowie naprawę 
samochodu, a warsztaty były pozamy-
kane: ich właściciele i pracownicy, 
jak i wszyscy mieszkańcy miasta, byli 
już myślami przy poniedziałkowym 
świątecznym stole z pieczonym indy-
kiem pośrodku. Nie pozostawało nic 
innego, jak umieścić następny post na 
Facebooku. Dość szybko ktoś z od-
biorców wiadomości znalazł numer 
telefonu komórkowego mechanika, 
mieszkającego i prowadzącego zakład 
naprawy samochodów w Revelstoke. 
  Właściciel warsztatu Grizzly Auto-
motive, Tom Patry, który uczestniczył 
właśnie w Thanksgiving party, od ra-
zu odpowiedział na prośbę i mimo póź-

nej pory zorganizował przetransporto-
wanie auta Langenów do swojego za-
kładu, gdzie stwierdził, że potrzebna 
jest wymiana pompy wodnej. Wyglą-
dało na to, że, w związku z poniedział-
kowym świętem, samochód będzie go-
towy do jazdy we wtorek. Jednak Tom 
Patry obiecał im, że zadzwoni do zna-
jomego, zajmującego się sprzedażą   
części samochodowych, który będzie
w stanie dostarczyć nową pompę 
wodną w poniedziałek rano i jeszcze 
przed lunchem opiekunowie zwierząt 
ze Smithers będą mogli ruszyć w dro-
gę.
  Na miejscu zjawili się inni chętni do 
pomocy – małe grizzly zostały nakar-
mione i znalazły nocleg w bezpiecz-
nym garażu. Langenowie udali się do 
hotelu.
  Tak jak im pan Tom Patry obiecał, 
w Dzień Dziękczynienia przed połud-
niem mogli opuścić Revelstoke. 
  W drodze powrotnej czekały ich no-
we niespodzianki, tym razem miłe. 
Byli zaskoczeni, że w czasie jazdy to-
warzyszyły im stale podniesione kciu-
ki mijanych ludzi. Na stacje benzyno-
we, na których się zatrzymywali, przy-
noszono jabłka i soki owocowe dla mi-
siów oraz kanapki z indykiem na spóź-
niony Thanksgiving dinner dla nich.
  We wtorek około drugiej po połud-
niu dotarli do domu. Na Facebooku 
znaleźli blisko pięć tysięcy polubień 
ich postów.
  Mówią, że ten świąteczny weekend 
był dla nich ważny.

HANNA SEMIN
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   W środę, 22 października, rano 
wybuchły strzały w centrum Ottawy 
– w budynku parlamentu w oraz przy 
pobliskim National War Memorial i 
w centrum handlowym Rideau Cen-
tre. Pod pomnikiem poległych w woj-
nach ranny został stojący na warcie 
honorowej żołnierz, który został od-
wieziony do szpitala. Wydane przez 
szpital oświadczenie mówi o trzech 

rannych osobach, z których dwie są 
w stanie nie zagrażającym ich życiu. 
W doniesieniach medialnych pojawi-
ło się, do chwili oddania tej gazety do 
druku nie potwierdzone oficjalnie do-
niesienie, że ranny żołnierz zmarł.
 W budynku parlamentu trwało posie-
dzenie Partii Nowej Demokracji (NDP).
Uczestnicy zebrania najpierw zabary-
kadowali się w pomieszczeniu, w któ-

rym przebywali – budując pod drzwia-
mi barykadę z krzeseł i stołów – a na-
stępnie ewakuowani przez siły policyj-
ne. Ewakuowane zostały także inne 
osoby pracujące w siedzibie parlamen-
tu; w tym premier Stephen Harper. 
Nieoficjalnie mówi się, że jeden z na-
pastników został zastrzelony przez 
ochroniarza. Liczba strzelających nie 
jest znana. (22.10.14, rano)

Strzały w Ottawie


