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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
niedziela                   11.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI
poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00
niedziela          11.00 - 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

NICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBA

  Niemal każdego dnia naszą Chełm-
żyńską w dzielnicy Rembertów, tak 
zwaną drogą wojewódzką przecinają-
cą osiedle, mknie pogotowie, policja 
lub straż pożarna „na sygnale”. Piesi za-
trzymują się z przestrachem w oczach 
i zarazem jakby z uznaniem i podzi-
wem dla śpieszących ratowników. In-
ne pojazdy zwalniają, zjeżdżają ze zro-
zumieniem i usłużnie pod krawężnik 
lub na chodnik. Powaga, szacunek, po-
dziw uznanie. Żona mówi, że podobne 
wycie słyszała dniem i nocą w Chi-
cago w latach siedemdziesiątych. Wy-
gląda na to, że kraj nasz goni kraje 
przodujące z determinacją godną po-
dziwu. Ta hałaśliwa troska o ludzkie 
życie i zdrowie wydaje się jednak mo-
cno podejrzana. Gdybym powiedział, 
że oto pędzą jedni rąbnięci, by rato-
wać innych rąbniętych, którzy właś-
nie pędzić przestali, naraziłbym się na 
zarzut cynizmu, bezduszności i czego 
tam jeszcze. Gdybym powiedział, że 
w owym ratowaniu, bo niewątpliwie 
jest ono również ratowaniem, wcale 
nie o ratowanie chodzi, mógłbym od 
niejednego ratownika dostać w pysk. 
A jednak mam powody, by patrzeć nie-
ufnie na to wszechobecne zjawisko. 
  W programie pierwszym polskiego 
radia nadają co godzinę wiadomości 
pod tytułem „Radio kierowców”. Do-
niesienia brzmią mniej więcej tak: „Na 
krajowej ‘ósemce’ tuż przed Szczy-
głowicami doszło do poważnego wy-
padku z udziałem samochodu dostaw-
czego i auta osobowego marki opel.
Dwie osoby – kierowca i pasażer – nie 
żyją. Droga będzie zablokowana oko-
ło dwóch godzin. Prosimy korzystać 
z objazdu w stronę Kupowa…”; po-
między Strupami i Naroślami, na dro-
dze powiatowej numer siedemnaście 
zlikwidowano skutki karambolu, w wy-
niku którego ucierpiało aż dwanaście 
aut. Od godziny jest już w pełni prze-
jezdna; na trasie Zubki-Pupki, w oko-
licy Pyckowa wywróciła się ciężarów-
ka przewożąca majonez. Do północy 
będzie obowiązywał ruch wahadło-
wy; na drodze wojewódzkiej numer 

Płynność ruchu

siedemnaście w okolicy Tuścisk sa-
mochód osobowy marki mazda zaje-
chał drogę mercedesowi, w którym 
podróżowały trzy osoby dorosłe i 
dziecko. Dwie osoby – obie z mazdy 
– nie żyją. Wszyscy pasażerowie mer-
cedesa zostali ranni. Prawdopodobnie 
najbardziej ucierpiało dziecko. Skutki 
wypadku usunięto dopiero po trzech 
godzinach, w tej chwili ruch odbywa 
się płynnie; wolna już jest także dro-
ga krajowa numer piętnaście, gdzie 
w godzinach rannych rower potrącił 
traktorzystę a traktor rowerzystę. Obu 
poszkodowanych przewieziono do 
szpitala powiatowego w Końskich. 
Nie ma również kłopotu z przejaz-
dem przez wieś Gruby pod Brodnicą 
w powiecie Suchowola gdzie około 
godziny dziewiątej usunięto skutki wy-
padku z udziałem autobusu i moto-
cykla. Motocyklista poniósł śmierć na 
miejscu. Prawdopodobnie wyprzedzał 
z nadmierną prędkością. Ruch na tym 
odcinku był wstrzymany około czte-
rech godzin; nie wiadomo jak długo 
potrwa blokada drogi powiatowej 
Ostróda–Stawiguda. Doszło tam do 
potrącenia ze skutkiem śmiertelnym 
dwojga pieszych. Sprawca wypadku 
zbiegł. Jak nas poinformował komen-
dant policji w Stawigudzie, wszystkie 
służby postarają się aby droga była jak 
najszybciej wolna…; doniesiono nam,
że właśnie udrożniono trasę krajową 
numer 15 na odcinku Mielce-Cielce, 
gdzie szambiarka staranowała śmie-
ciarkę. Przytomnego jeszcze kierow-

cę szambiarki i nieprzytomnego kie-
rowcę śmieciarki zabrano do szpitala 
w Opolu; ruch na krajowej „dwójce”  
pomiędzy Jędrzejowem i Staszowem 
jest już płynny. We wczesnych godzi-
nach rannych doszło tam do śmiertel-
nej w skutkach kolizji dwóch samo-
chodów dostawczych i droga była nie-
przejezdna do południa. Kierowcy mu-
sieli korzystać z objazdu przez Bogo-
rię; czołowo zderzyły się auta osobowe 
pod Piątkiem na krajowej „czwórce”. 
Liczba ofiar wypadku nie jest jeszcze 
znana. Wznowienia ruchu na tym od-
cinku można się spodziewać dopiero 
koło południa…
  W cogodzinnych doniesieniach od 
rana do wieczora uderza jedno: droga 
musi być wolna, droga powinna być
wolna, wolność drogi jest najważniej-
sza, gdy droga została zablokowana, 
zrobi się wszystko, aby była odbloko-
wana jak najprędzej. Wolność drogi 
stała się drogą do wolności. Leżące
trupy na jezdni są wprawdzie nieszczę-
śliwymi ofiarami i zasługują na współ-
czucie, ale przede wszystkim powo-
dują utrudnienie w ruchu. Dopiero po 
ich usunięciu (jak najszybszym) mo-
żemy ogłosić dobrą nowinę: – Już 
można jechać! A zniecierpliwieni kie-
rowcy mogą krzyknąć z ulgą „jedzie-
my! jedziemy!”,  jak krzyczał głupa-
wo ów naiwny nieszczęśnik z „Przy-
gód dobrego wojaka Szwejka”, gdy po 
przeciągającym się wielogodzinnym 
postoju pociąg wypełniony żołnierza-
mi ruszył wreszcie w kierunku frontu.    

  Sposób informowania o sytuacji na 
drogach dowodzi, że najbardziej istot-
na jest tak zwana płynność ruchu oraz
wszystko to, co się za nią kryje i cze-
mu ona służy. To dla niej muszą sta-
wać na głowie lekarze, strażacy i po-
licjanci w naiwnym choć szczerym i 
nierzadko prawdziwie misyjnym prze-
świadczeniu (właśnie dlatego daliby 
mi w pysk), że ratują ludzi. Cóż, wy-
siłek lekarzy lazaretów w przyfronto-
wych z natury rzeczy był zawsze he-
roiczno-idiotyczny.
  W tym miejscu zakończyłem pisanie 
i zajrzałem na tytułową stronę „Wir-
tualnej Polski”, gdzie natknąłem się 
– jakby na potwierdzenie własnego 
bajdurzenia – na następującą świeżutką 

poranną wiadomość (2015 - 01 – 11): 
„W Jaczkowie na Dolnym Śląsku do-
szło do zderzenia karetki z samocho-
dem osobowym. Sześć osób zostało 
rannych – podaje RMF 24 (…) Jak 
wynika ze wstępnych ustaleń policji, 
do wypadku doprowadził 25-letni kie-
rowca samochodu osobowego, który 
jechał zbyt szybko i na łuku drogi wje-
chał na przeciwległy pas ruchu. Przez 
pewien czas droga wojewódzka nr 357 
w pobliżu miejscowości Jaczków była 
całkowicie zablokowana. Teraz ruch 
odbywa się tam bez zakłóceń”(sic!). 
Autor tej wiadomości sugeruje, iż tylko 
jedna ze stron wypadku była stuknięta, 
gdy najwyraźniej w świecie stuknięte 
były obie.      

ANDRZEJ KWIATEK   Sąd Najwyższy Kanady unieważnił 
zakaz praktyki samobójstwa asysto-
wanego. Podjęte jednogłośnie posta-
nowienie dotyczy sprawnych umysło-
wo osób dorosłych, doznających cier-
pień na granicy wytrzymałości, które
chcą zakończyć swe życie z pomocą
lekarza.
   Decyzja sądu nie obejmuje jedynie 
osób niepełnosprawnych, niezdolnych 
do popełnienia samobójstwa samo-
dzielnie, nieuleczalnie (terminalnie) 
chorych bądź umierających – lecz od- 
nosi się szeroko do ludzi, których cho-
roba lub kalectwo powoduje stałe cier-
pienie fizyczne lub psychiczne. Jedno-
cześnie, w zapisie wydanego wyroku 
nie ma niczego, co mogłoby być od-
czytane jako zmuszanie lekarzy do 
udziału w akcie zakończenia życia 
wbrew ich sumieniu lub wyznawanej 
przez nich religii. Pogodzenie dekrymi-
nalizacji samobójstwa asystowanego 
i indywidualnych przekonań lekarzy 
należy do ustawodowców na szczeblu 
federalnym i prowincjonalnym, którzy 
otrzymali dwanaście miesięcy na spo-
rządzenie nowego zapisu prawnego, 
uwzględniającego powyższy kompro-
mis. Do tego czasu samobójstwo asys-
towane pozostaje nadal nielegalne. 
Jeśli rząd federalny i rządy prowin-
cjonalne nie przygotują w wyznaczo-
nym terminie nowego prawa, obowią-

zująca będzie legalność odmowy po-
mocy w zakończeniu czyjegoś życia 
z powodu światopogladu lekarza.
  Proces o dekryminalizację samobój-
stwa asystowanego rozpoczął się za 
sprawą dwóch kobiet z Kolumbii Bry-
tyjskiej – Kay Carter i Glorii Taylor 
– cierpiacych na choroby zwyrodnie-
niowe. Kay Carter zakończyła życie 
w Szwajcarii, gdzie śmierć przy udzia-
le lekarza jest dopuszczalna, zaś Glo-
ria Taylor zmarła dwa lata później. Ich 
walkę o zmianę prawa kontynuowało 
The British Columbia Civil Liberties 
Association. W piątek, 6 lutego, kana-
dyjski Sąd Najwyższy wydając wyrok
zarządził zwrot przez rząd federalny 
idących w miliony kosztów postępo-
wania na rzecz Stowarzyszenia Swo-
bód Obywatelskich BC, uznając iż był 
to proces o wymiarze ogólnospołecz-
nym.
   Data ogłoszenia wyroku staje się 
znacząca w życiu politycznym kraju, 
jeśli pamiętać o październikowych 
wyborach federalnych i zdecydowa-
nym sprzeciwie konserwatywnego
rządu Stephena Harpera wobec dekry-
minalizacji samobójstwa asystowane-
go. Stanowisko w tej sprawie – opo-
wiedzenie się za decyzją sądu lub by-
cie przeciwko tej decyzji – będzie nie-
wątpliwie miało wpływ na wynik te-
gorocznych wyborów.

Wyrok w sprawie dopuszczalności
samobójstwa asystowanego

(A.J.)


