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The Aha! welcomes letters to the editor, 
however, we reserve the right to edit 

all letters for taste, legality and lenght, 
or to refuse publication.

All letters to the editor must be signed 
and have an address and phone number 
for verification. We will not run a letter 

that cannot be verified

  Cztery miesiące temu powiesił się 
Anthony Bourdain – postać telewi-
zyjna, człowiek bardzo wielu talen-
tów, autor książek, a przede wszyst-
kim wędrujący po świecie doku-
mentarzysta. Miał 61 lat. CNN przy-
pomniało we wrześniu poświęcony 
mu serial – Parts Unknown.
  Mówi się, że samobójca miał od lat 
problem z alkoholem i narkotykami. 
Gdzieś w tym miejscu zamyka się 
koło. Bourdain wędrował w miejsca 
bardzo oddalone od zachodniej kul-
tury, widział niedolę ludzi – sceny, 
które dla niektórych są wystarcza-
jące, aby zwątpić w Boga. Jak dłu-
go mógł patrzeć na to wszystko na 
trzeźwo? Jak długo mógł z tym żyć 
na trzeźwo? Jak długo mógł żyć 
z tymi obrazami w głowie…? Po-
wiesił się na pasku od szlafroka. Nie 
nam sądzić.
  Zbliża się jedyne nie zamerykani-
zowane, specyficznie polskie świę-
to – dzień Wszystkich Świętych – 
nawet jeśli kicz tych wprowadzo-
nych nie aż tak dawno temu wiel-
kich zniczy ze lśniącą złotawo po-
krywką psuje nastrój. Swoją drogą, 
czemu ta wielkość ma służyć. Po-
kazaniu, że jest się lepszym od ludzi
przy sąsiednim grobie, demonstra-
cji zasobności? Kiedyś zapalało się 
świeczkę…
  Ale jednak te łuny nad polskimi 
cmentarzami 1 listopada wieczorem 
to coś, czego gdzie indziej się nie 
zobaczy.
  Ten numer „Aha!” w lwiej części
poświęcony jest sprawom ostatecz-
nym, o których większość z nas nie
lubi mówić. 
  Być może niektórzy znajdą w tym
numerze „Aha!” jakieś zrozumienie, 
może pocieszenie, a przynajmniej 
zbudzi się w nich refleksja.
  Refleksję powinien też wzbudzić 
tekst zamykający numer – o tym, jak
łatwo wyzbywamy się swojej wol-
ności. Nie tylko tracąc nadmiar cza-
su na mobile devices, na media spo-
łecznościowe… Doniesienia z Pol-
ski, które wbrew mojej chęci,wdzie-
rają się do mnie różnymi kanałami
świadczą, że wielu Polaków – tych 
samych, którzy w latach 80. byli za 
Solidarnością przeciwko komunie, a 
także młodszych, nie pamiętających
tamtych czasów – nie chce wolności.
Chce jednopartyjnego systemu. Jed-
nego wodza, który powie im, co my-
śleć i czynić. Autorytaryzm bliższy
jest im niż demokracja. Straszne.

  W związku z legalizacją w Kanadzie 
marihuany (17 października) Kolumbia
Brytyjska, tak jak wszystkie prowincje,
przygotowała swój Cannabis Control 
and Licensing Act, którego prioryteta-
mi są: zapobieżenie dostępu do mari-
huany dzieci i młodzieży (nielegalni 
dealerzy nie pytają o wiek klienta), 
promocja zdrowia i bezpieczeństwa, 
zlikwidowanie nielegalnego handlu 
„ziołem”, bezpieczeństwo na drogach 
oraz oczywiście wpływy do prowin-
jonalnej i federalnej kasy ze sprzedaży 
ziela.
  Ustalono m.in., że minimalny wiek 
uprawniający do zakupu marihuany to 
19 lat, a dorosły człowiek może mieć 
przy sobie w miejscach publicznych 
do 30 gramów weed. Zakazane jest 
palenie marihuany generalnie w tych 
samych miejscach, co palenie papie-
rosów, a więc na placach zabaw, na 
stadionach i wszelkich obiektach spor-

towych, w parkach i na plażach, oraz 
oczywiście w szkołach i wszelkich
miejscach, w których zbierają się dzie-
ci; nie wolno palić jointów w samo-
chodach.
  Dorośli mogą uprawiać w domu do 
czterech krzewów marihuany, z tym 
że nie mogą być one widoczne z ze-
wnątrz, z miejsc publicznych; także 
wykluczone są z tego zezwolenia do-
my prowadzące placówki opieki nad 
dziećmi.
  Sprzedaż marihuany oparta jest na 
przepisach zbliżonych do przepisów 
regulujących sprzedaż alkoholu. Nie-
legalna sprzedaż jest ścigana prawem, 
a kara wynosi od 2000 do 100000 do-
larów albo od trzech do 12 miesięcy 
więzienia, albo jedno i drugie.
  Do sprzedaży marychy uprawnione 
są punkty, które uzyskały na to licen-
cję, a także niektóre sklepy rządowe; 
rządowy handel online również.
 Za jazdę samochodem na haju grozi 
90-dniowy zakaz prowadzenia po-
jazdów. Jazda po marihuanie trakto-
wana będzie podobnie jak jazda po pi-
janemu.
  Tak to ogólnie wygląda. Legalizacja
nie jest aż taką wielką sensacją w mie-
ście, które a co dzień pachnie marihu-
aną, dostępną co krok – dealerzy wcale 
specjalnie się nie kryją, większość roz-
poznać można z daleka, niektórzy sa-
mi zaczepiają ewntualnych klientów. 
Najważniejsze jest w tym jest to, że 
w licencjonowanych punktach sprze-
daży nie ryzykuje się kupna marihua-
ny pomieszanej ze śmiercionośnym 

fentanylem, zaś jeśli ceny rządowe 
będą równe cenom ulicznym canna-
bis lub, jeszcze lepiej, je przebiją, znik-
ną nielegalni handlarze, co zapobieg-
nie kupowaniu marihuany przez ma-
łoletnich – i da policji więcej czasu na
ściganie poważnych przestępców, a 

nie delikwentów z kilkoma jointami 
w kieszeni.
  Ze sprzedaży wyłączone są produkty 
jadalne, zawierające marihuanę, jak np.
marihuanowe brownie. Podyktowane 
jest to tym, że po takie smakołyki mo-
gą sięgnąć dzieci.

LEGALNA MARIHUANA

  - Takie okoliczności podpisania dokumentu to obraza międzynarodowa. Komentarz jest jednoznaczny: Amerykanie nie 
szanują Polaków – stwierdza w rozmowie z Gazeta.pl dr Janusz Sibora, badacz dziejów dyplomacji, protokołu dyplomacji i 
ceremoniału państwowego.

Polska wstała z kolan?

  Natomiast Coca-Cola jest bardzo za-
interesowana produkcją napojów za-
wierających marihuanę.
  Jest jeszcze jedna sprawa, o której
trzeba pamiętać. Otóż przekraczając
granicę kanadyjsko-amerykańską za
nic w świecie nie należy się przyzna-

wać amerykańskiej służbie granicz-
nej, że kiedykolwiek paliło się pot. To
może oznaczać zakaz wjazdu do USA,
co ma już swój precedens.
 Jeszcze gorzej, jeśli po powrocie np.
z Kolorado, gdzie marihuana jest le-
galna, powiemy szczerze, że owszem,

pociągnęliśmy dyma, ale przecież by-
ło to w stanie, gdzie jest to dozwolone.
To może zakończyć się dożywotnim
zakazem wjazdu do USA.

  W marcu tego roku Vancouver zare-
komendował Ottawie dekryminaliza-
cję wszystkich narkotyków. Latem do
tego apelu przyłączyli się najwyżsi 
przedstawiciele służby zdrowia z To-
ronto. Argumentem za podjęciem ta-
kiej decyzji jest to, że dekryminaliza-
cja zredukuje wysoką i wciąż rosnącą 
liczbę śmierci z przedawkowania opio-
idów, jak i ilość związanych z prze-
dawkowaniem interwencji. Rzecz – 
zdaniem zwolenników dekryminali-
zacji – polega na tym, że obecne prawo 
zmusza narkomanów do niebezpiecz-
nych praktyk (byle co – może być fen-
tanyl – w jakimś brudnym zaułku) oraz 
tworzy barierę dla tych, którzy goto-
wi byliby szukać pomocy medycznej 
w wypadku uczucia choroby opioido-
wej (drug use disorder), ponieważ w
świetle obecnego prawa są przestęp-
cami, którymi czyni ich dawka kokai- 
ny czy heroiny do własnego użytku.
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