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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

 Zasada jest prosta i wszystkim znana: 
w miejscach publicznych – w kawiar-
ni na przykład lub w pubie – nie roz-
mawia się o polityce i religii. Rozma-
wia się o sporcie, jednak w sposób tak 
neutralny, że mogą zasiąść obok sie-
bie przy piwie kibice różnych drużyn i 
do awantury między nimi nie dojdzie.
Bardzo to ułatwia życie.
  Zasada ta wzbudziła jednak, jak się 
zdaje, wątpliwości kawowego olbrzy-
ma Starbucksa, którego pracownicy –
na żądanie swoich bossów rzecz jasna
– podpowiadają klientom temat roz-
mowy przy kawie, pisząc na tekturo-
wych kubkach hasło “Race together”. 
Na razie ma to miejsce tylko w USA; 
czy do Kanady dotrze – nie wiadomo, 
bo kawiarze w Kanadzie nie lubią jak 
im ktoś bazgrze na kubku.
 Pomysł – zdaniem pomysłodawców 
szlachetny – jest w opinii wiekszości 
okropnie głupi, głównie dlatego, że 
wchodzi na pole polityki społecznej, 
przez co stanowi zagrożenie dla poko-
jowych pogawędek przy kawie. Nie-
trudno sobie wyobrazić, co stać by się

mogło, gdyby dajmy na to wpadł do 
Starbucksa na kawę członek narodu,
który zawsze wie swoje, i zachęcony 
napisem na kubku zacząłby rozmowę 
z innymi klientami od zdania zawie-
rającego w sobie bardzo podręczny 
w ustach tego narodu spójnik ale: - Ja 
nie jestem rasistą, ale...
  Nurtujące jest przy tym wszystkim 
pytanie, co też najwyższym dyrekto-
rom kawowego koncernu porobiło się 
w głowie, że oto nagle zapragnęli być 
obecni w roztrząsaniu ważnych kwe-
stii społecznych. Być może mieli oni 
widzenie, może głos usłyszeli we śnie, 
który przemówił: - Bossowie Starbuck-
sa, forsa nie jest w życiu najważniejsza 
– pomyślcie o braterstwie ludzi, imagi-
ne all the people living life in peace... 
To zresztą nie byłoby jeszcze dla nich 
najgorsze, jeśli pomyśleć, że głos mógł-
by im powiedzieć, żeby zamiast przy-
oblekać twarz koncernu w minę zatro-
skania o równość wszystkich ludzi, za-
troszczyli się o podwyżkę dla swoich
sprzedawców kawy.

Starbucks wzywa do dyskusji o rasizmie.
Może Starbucks miał widzenie

Jerzy Steinmetz, pseudonim Kamieniecki i Jerzy Piros, pseudonim Roman

Warsaw Treasures in Vancouver. Heroes Who Never Gave Up
Wystawa fotografii Tomasza Przystupy

(zdjęcia z wystawy na str. 7,9 i 11)

  Od 1 kwietnia sklepy spożywcze 
w BC, o powierzchni co najmniej 
930 m2, które nie są dużymi sklepa-
mi wielobranżowymi ze stoiskiem 
artykułów spożywczych (department 
stores), oddalone są przynajmniej o ki-
lometr od istniejącego sklepu mono-
polowego itd., mogą sprzedawać alko-
hol. Chyba jednak długo ta wiadomość 
wydawać się będzie primaaprilisowym 

żartem, o ile rząd nie zmieni przepisów 
określających warunki uzyskania po-
zwolenia na sprzedaż napojów procen-
towych. Oblicza się, że w Vancouver 
są dwa sklepy spożywcze spełniające 
obecne wymagania.
  Bardziej odczuwalne będzie pewnie 
nowe prawo, zezwalające BC liquor 
stores na przedłużenie godzin otwarcia 
i sprzedaż alkoholu w niedzielę.

Nowe prawo alkoholowe


