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Shane Harvey, Serena Eades, zespół Polonez, Gooral

Tomek Ławreszuk (Black Powder Toys) i Serena Eades (Dehli2Dublin)

Na scenie Rio Theatre: Mateusz Górny znany jako Gooral i Maciej Szymonowicz

  Polonijne Radio Iks uczciło 150 rocznicę Kanady koncertem pod polsko-angielskim tytułem „Wszystkiego Dobrego 
Canada!”, na którym wystąpili świetni muzycy z Vancouver, tancerze z zespołu Polonez oraz goście z Polski. Przeciekła 
do nas informacja, że (cytat) „99% ludzi, którzy byli na koncercie mówiło, że było fajnie”. To bardzo dobra wiadomość. 
Umieramy jednak z ciekawości, kim są owi malkontenci, składający się na pozostały 1% ludzi, którzy byli… 
  Zdjęcia z koncertu autorstwa red. Rafała Czekajło.

Koncert z okazji 150-lecia Kanady

  Zacznijmy od piwa i cydrów:
• SteamWorks – Pilsner
• Steamworks – IPA
• Lonetree – Dry Cider
  Teraz wina:
• Pinot Grigio – CedarCreek 2015, 
  Okanagan Valley
• Sauvignon Blanc – Kim Crawford, 
  Nowa Zelandia
• Pinot Noir – Haywire 2014, 
  Okanagan Valley
• Malbec – Trapiche Broquel, 
  Argentyma
• Cabernet Sauvignon – The Show, 
  Kalifornia, USA
• Prosecco – Cupcake Vineyards, 
  Włochy
  Powyższe trunki można od 1 czerw-
ca zamówić w kawiarni Starbucks 
w Mount Pleasant (2980 Main Street) 
– pierwszym Starbucksie w Vancou-
ver i pierwszym, poza Ontario, w Ka-
nadzie, w którym można wypić nie 
tylko cappuccino.
  Mało tego – według nowych przepi-
sów, od 23 czerwca o zezwolenie na 
podawanie alkoholu (płatne lub bez-
płatne) mogą występować galerie sztu-

ki, księgarnie, salony fryzjerskie, skle-
py obuwnicze i temu podobne biznesy 
w tej prowincji. Oczywiście, wydawa-
nie takich zezwoleń obwarowane jest 
różnymi warunkami, ale kto pamięta 
jak jeszcze kilkanaście lat temu trzeba 
było ganiać w niedziele po mieście 
z wywieszonym jęzorem, żeby zna-
leźć Cold Beer & Wine store, w któ-
rym można było kupić niskoprocen-
towe trunki, też musi zauważyć, że na 
naszych oczach odbywa się rewolucja 
obyczajowa – państwowe sklepy mo-
nopolowe już od jakiegoś czasu ot-
warte są w niedzielę i święta do godz. 
21 (od 9.30 w niedziele i od 11.00 
w święta!), a już wcześniej w prywat-
nych liquore stores pozwolono sprze-
dawać także napoje właściwej mocy.
  Jeśli dodać do tego, że miasto roz-
waża także zmianę przepisów stano-
wiących, że alkohol można zamówić 
w lokalu do godz. 23.00 (last call) 
i spożyć w całości przez następne pół 
godziny – a więc nieco ten czas prze-
dłużyć – to już zupełnie przewraca się 
(ludzim trunkowym) w głowie.

Na piwo do fryzjera

  We wtorek, 13 czerwca, około go-
dziny 18.30 ktoś zapukał do drzwi 
domu Jamesa Goertzena i jego żony 
w Abbotsford. Właściciel, który jest 
dobrze po sześćdziesiątce, myśląc, że 
to ktoś znajomy wpadł do nich z wi-
zytą, otworzył drzwi i zaskoczony zo-
stał przez nieznajomego mężczyznę – 
jak się później okazało, w wieku 37 lat 
– który naparł na niego, usiłując we-
drzeć się do środka, co jednak nie bar-
dzo mu wyszło. Tak się bowiem zło-
żyło, że James Goertzen, były bram-
karz w Commodore Ballroom w Van-
couver, trzyma w kącie przy drzwiach 

– na wszelki wypadek, jak mówi – kij 
baseballowy, który okazał się w tym 
dniu przydatny. 
  Wezwani przez panią Goertzen po-
licjanci przybyli szybko, zastając wła-
mywacza trzymanego ramieniem za
gardło przez właściciela domu i rzecz 
jasna trochę pokiereszowanego spor-
towym ekwipunkiem, którego trzeba 
było odwieźć na opatrunek do szpita-
la, by następnie zamknąć w areszcie. 
Stwierdzono, że był pod wpływem 
narkotyków, a dom, który zamierzał 
okraść wybrał przypadkowo.

Włamywacz źle trafił

   Pani Paula Power z Chilliwack po-
stanowiła zaadoptować psa. Ponieważ
schroniska dla zwierząt w regionie 
Vancouver świeciły pustką, zaintere-
sowała się schroniskami w USA. 
 Zatelefonowała najpierw do kanadyj-
skiej służby granicznej, aby dowie-
dzieć się o warunki przywiezienia do 
Kanady amerykańskiego psa. Szczęś-
liwym trafem po drugiej stronie linii 
natrafiła na miłośnika psów, który po-
informował ją o wszystkim, co w in-
teresującej ją sprawie powinna wie-
dzieć, a także przekazał jej wiadomość
o schronisku w Sacramento w Kalifor-
nii, pękającym w szwach od nadmiaru 
bezdomnych czworonogów, które z te-
go powodu ogłosiło możliwość bez-
płatnej adopcji przez cały czerwiec.
  Nie namyślając się długo, pani Po-
wer wsiadła do samochodu i w 16 go-
dzin pokonała 1500 kilometrów, by
przygarnąć poleconego jej przez pra-

cowników schroniska pitbulla nazwa-
nego przez nią Sophie.
  Dodatkową pozytywną wiadomo-
ścią jest to, że w ciągu tylko jednego 
tygodnia ze schroniska w Sacramento 
zaadoptowano 275 zwierząt, w tym 
wiele pitbullów, z których adopcją 
jest pewien problem, ponieważ uwa-
żane są one za rasę agresywną; w On-
tario i kilku kanadyjskich miastach, np. 
w Montrealu, obowiązuje zakaz ich
posiadania. W Kolumbii Brytyjskiej  
takiego zakazu nie ma, ale według sto-
warzyszenia obrońców praw zwierząt, 
pod nazwą HugABull, w wielu schro-
niskach w Metro Vancouver są one 
automatycznie usypiane, właśnie z po-
wodu trudności z ich adopcją, chociaż
wiele osób – w tym na pewno także 
pani Paula Power z Chilliwack – po-
wiedziałoby, że charakter pitbulla za-
leży od domu, w którym przebywa.

na zdjęciu Paula Power i Sophie

16 godzin na ratunek psu


