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 Zleceniodawcy tych spotów sprawia-
ją wrażenie ludzi nie wiedzących nic 
o wynikach sondaży, które pokazują, 
że 72 proc. Kanadyjczyków opowia-
da się za uregulowaniem sprawy sprze-
daży marihuany, czyli po prostu za jej 
legalizacją. Truizmem stało się mó-
wienie o tym, że sprzedawana jak pa-
pierosy i alkohol marihuana ma bar-
dzo minimalną szansę – tak właśnie 
jak alkohol i papierosy – trafić do ma-
łoletnich, podczas gdy uliczny dealer 
o wiek kupującego nie pyta. Ta praw-
da była zresztą jednym z głównych 
punktów kampanii na rzecz zalegali-
zowania rekreacyjnej marihuany w sta-
nie Waszyngton. Straszenie przez kon-
serwatystów Justinem Trudeau spo-
wodowało, iż dzień marihuany pod 
Art Gallery był jednocześnie agitacją 
za wyborem na szefa rządu syna naj-
słynniejszego, kręcącego piruety pre-
miera Kanady – Pierre’a Trudeau.

 O pozytywnych doświadczeniach po 
wprowadzeniu legal weed w stanach
Waszyngton, Kolorado i in. mówiono 
12 czerwca w telewizyjnym progra-
mie CBC Fifth Estate, w którym naj-
mocniejszym argumentem przeciwko 
szybkiej legalizacji trawki była opinia
jednego z oponentów, że trzeba by naj-
pierw skupić się na edukacji młodzie-
ży, pod hasłem „zacznij później, uży-
waj mniej”. Program przypominał tak-
że o rzeczy istotnej, że te 72 proc. opo-
wiadających się za legalnością maryś-
ki to nie są w całości jej użytkownicy.
  Po drugie, skupienie się konserwa-
tystów na zdyskredytowaniu w spo-
tach przedwyborczych jedynie Justina 
Trudeau świadczy również o ich bu-
janiu w obłokach, ponieważ sondaże 
przed jesiennymi wyborami przewi-
dują możliwość rewolucyjnej zmiany 
– w badaniach opinii publicznej pro-
wadzi bowiem od jakiegoś już czasu 
lewicowa Partia Nowej Demokracji 
(NDP), ciesząca się zaufaniem 34 proc. 
kanadyjskich rodzin, przy 27-procen-
towym zaufaniu do liberałów i 26% 
do rządzącej obecnie partii. Preceden-
sem mogą być tegoroczne wybory 
w Albercie, w wyniku których po raz 
pierwszy w historii tej prowincji, po 
osiemdziesięcioletnim okresie spra-
wowania władzy przez partie centro-
prawicowe, rządy przejęła NDP. 
  Wróćmy jednak do obiekcji rządu 
Stephena Harpera wobec marihuany. 
Pani minister Rona Ambrose, wyra-
żając niezadowolenie konserwatystów 

z traktowania tej kwestii w Vancouver, 
powtarza za każdym razem, że nie 
istnieją udokumentowane badaniami 
dowody o małej szkodliwości mari-
huany, a wręcz przeciwnie. Tyle że 
z tą szkodliwością lub nieszkodliwo-
ścią jest tak, że opowiedzenie się za 
jednym lub drugim zależy w rzeczy-
wistości przede wszystkim od punktu 
widzenia. Na przykład w Polsce, gdzie 
rozkręca się ostatnio dyskusja nad le-
galnością medycznej marihuany, le-
karz i były minister zdrowia dr Marek 
Balicki na poświęconej tej sprawie 
konferencji mówi co następuje (cytat 
za Gazeta.pl z 22.06.2015): „– Ideal-
ny lek powinien być tani, skuteczny 
i bezpieczny. Marihuana taka jest. Jak 
okrutna musi być władza, która za-
miast ułatwiać, stawia bariery?”.
  Nasi konserwatyści, jakby odkry-
wając nagle sprawę legalnej hodowli 
i sprzedaży medycznej marihuany 
w Kanadzie, zaczęli kombinować do 
czego by się tu doczepić. Wykombi-
nowali, że mogą wprowadzić restryk-
cję na tę sprzedaż, ograniczając ją do 
przeznaczonego na marihuanowe 
skręty suszu. Na początku czerwca sąd 
najwyższy zwrócił rządzącym uwagę, 
żeby (w wolnym przekładzie) się nie 
wygłupiali, wydając wyrok, że korzy-
stający z medycznych właściwości 
cannabis pacjenci mogą konsumować 
marychę w jakiej chcą postaci, a więc 
nie tylko ją palić.
  W Vancouver natomiast, w odpo-
wiedzi na upomnienia rządu federal-
nego, władze miasta przegłosowały 
w tych dniach regulację prawną do-
tyczącą udzielania pozwoleń na dzia-
łalność punktów sprzedaży medycz-
nych konopi. Opłata za uzyskanie ta-
kiego zezwolenia wynosić będzie te-
raz 30 tysięcy dolarów, a sklepy z ma-
rihuaną muszą być oddalone przynaj-
mniej o 300 metrów od szkół, osied-
lowych centrów kultury i od siebie na-
wzajem. Postanowiono, że ze sprze-
daży mają być wycofane zawierające 
marihuanę produkty jadalne (np. pot 
brownies), poza marihuanowym ole-
jem, co związane jest prawdopodob-
nie z kilkoma przypadkami zatrucia się 
dzieci ciasteczkami z trawką w USA.
  Decyzja radnych Vancouver wy-
wołała rzecz jasna kolejną gniewną 
reakcję pani minister Rony Ambrose, 
co już staje się wręcz śmieszne (w ję-
zyku polskim istnieje określenie upier-
dliwość). Jednak – przypuszczalnie 
żeby nie rozdrażniać konserwatystów 
jeszcze bardziej – władze miejskie nie 
udzieliły pozwolenia na organizację 
kolejnego święta konopi, jak co roku 
pod Galerią Sztuki w Canada Day, 
a więc 1 lipca, tłumacząc tę odmowę 
m.in. przygotowaniem placu po po-
łudniowej stronie galerii pod rozpo-
czynające się tam w połowie miesią-
ca prace nad wymianą zabezpieczają-
cej podziemne magazyny membrany. 
Organizatorzy – Marc i Jody Emery 
z Cannabis Culture – są zawiedzeni tą 
decyzją, szczególnie że otrzymali już 
około sto, wspartych trzema setkami 
dolarów dotacji, zamówień na usta-
wienie stoisk handlowych – i dodają, 
że nie będą w stanie powstrzymać lu-
dzi przybywających tradycyjnie w tym 
dniu świętować konopie i gotowych 
rozstawiać swoje stragany na Robson 
Street, czym mogą znów popsuć świą-
teczny nastrój Dnia Kanady rządzą-
cym konserwatystom.
  Przyjmując zaś słuszność zasady, że
– jak z wszelkimi używkami – lepiej
później i z umiarkowaniem, to pozo-
staje jedynie zalegalizować weed.

  Biorąc pod uwagę, że była to bardzo 
słoneczna i ciepła czerwcowa sobota, 
frekwencję na koncercie jazzowym 
w sali widowiskowej Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów w Vancouver 
należy uznać za całkiem przyzwoitą. 
Wystąpił zespół w składzie: George 
McFetridge (pianino cyfrowe), Steve 
Holy (kontrabas), Jan Kozłowski (per-
kusja) i Mariusz Kwiatkowski (sakso-
fon). Koncert przyjęty został przez pub-

liczność bardzo pozytywnie, a zdaniem
redakcji „Aha!” była to znakomita i 
świeża propozycja kulturalna dla miej-
scowych Polaków, która po wakacjach 
ma według zapowiedzi stać się impre-
zą cykliczną, o czym przyjdzie jeszcze 
powiedzieć w gazecie bliższej datą 
czasowi powakacyjnemu, gdyż obec-
nie są duże szanse na to, że za miesiąc
nikt nie będzie o jazzie w SPK pamię-
tał.

 Teraz natomiast, mówiąc o wydarze-
niach kulturalnych, należy zasygnali-
lizować przy tej okazji wiadomość
z ostatniej chwili – że 26 lipca po po-
łudniu, w Ambleside Park w West 
Vancouver, odbędzie się polonijny 
piknik z kiełbasą i parówkami z rożna, 
na który zaprasza Zrzeszenie Polaków 
„Belweder”. 
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