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Nowojorska skandalistka
oddaje hołd swoim mistrzom
str. 24

Studia z prawa
imigracyjnego
JeÊli jesteÊ ju˝ posiadaczem zielonej karty albo
obywatelem USA, to mo˝e czas najwy˝szy zdecydowaç si´ na zawód,
który pomo˝e innym.

Uniwersytet miejski
(CUNY) w swojej School
for Professional Studies,
prowadzi zapisy na kurs
Immigration Law Certificate Program.
Semestr wiosenny zaczyna si´ 28 stycznia. Tej wiosny mo˝na skorzystaç z kursu Introduction to Immigration Law (wprowadzenie do
prawa imigracyjnego) oraz
dwóch zaawansowanych
przedmiotów: business im-

migration law (imigracja
zwiàzana z prowadzeniem
biznesu w USA), a tak˝e całoÊç procedur zwiàzanych z
deportacjà.
Program wprowadzony
przez CUNY ju˝ został
uznany przez ekspertów za
najszerszy i najbardziej
zró˝nicowany spoÊród oferowanych na rynku.
˚eby uzyskaç certyfikat
(Certificate in Immigration
Law Studies) nale˝y ukoƒczy kurs wprowadzajàcy i
dwa z czterech oferowanych
kursów zaawansowanych.
Wi´cej informacji na stronie: http://sps.cuny.edu,
lub pod tel.: 212-817- Od lewej: Waldek Biliƒski, Sławek, Waldek (stoi bokiem), Tomek i Szczepan (w tle)
7255.
rÊ
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P O L S K A A N I M A C J A P O D B I J A Â W I AT

„PiotruÊ i Wilk”
powalczà o Oscara?

Bezdomni walczà z mrozem
RADOSŁAW ÂWI¢S
POLSKI DZIE¡

Na Greenpoincie ˝yje
od 25 do 40 bezdomnych Polaków. WłaÊnie
rozpoczàł si´ dla nich
najgorszy okres w roku.

PiotruÊ i Wilk
DziÊ Amerykaƒska Akademia Filmowa og∏osi list´ kandydatur do statuetki Oscara. Szans´ na
trofeum ma „PiotruÊ i
Wilk” – animacja przygotowana przez ∏ódzki
Se-Ma-For.

Czy bajk´, która podbija Êwiat, b´dzie mo˝na
obejrzeç w telewizji?
„PiotruÊ i Wilk”, animowana wersja kompozycji Sergiusza Prokofiewa,
to wspólne dzie∏o ∏ódzkiego Stu dia Ma ∏ych Form
„Se-Ma-For” i brytyjskich
koproducentów. Animacja
mia∏a brytyjskà premier´
w Roy al Al bert Hall we
wrzeÊniu 2006 roku przy
akom pa nia men cie The
Philharmonia Orchestra.
Od tego czasu film by∏ kilkakrotnie pokazywany – z
udzia∏em na ˝ywo orkiestry symfonicznej – m.in.
w Stanach Zjednoczonych,
Australii, Hongkongu czy
Rosji. Polscy widzowie na
razie mogli oglàdaç bajk´
na specjalnych pokazach
w Warszawie, ¸odzi i Poznaniu. „PiotruÊ i Wilk”
zna laz∏ si´ te˝ na li Êcie
kandydatów do nominacji
do Osca ra w ka te go rii
krótkometra˝owy film animowany. DziÊ oka˝e si´,
czy polska bajka dostanie

Wczorajszej nocy temperatura znowu zeszła grubo
poni˝ej zera. Po raz trzeci,
wszyscy bezdomni z Greenpointu mogli skorzystaç
ze schronienia w piwnicach
koÊcioła Êw. Antoniego przy
862 Manhattan Ave.
„Zasada jest taka, ˝e gdy
temperatura opadnie poni˝ej 5 stopni Celsjusza, to
ksiàdz udost´pnia nam
Êwietlic´ na dole” – tłumaczy Waldek Biliƒski pseu-

donim „Cygan”, który sp´dza noc w Êwietlicy z bezdomnymi. Waldek działa w
ramach organizacji non-profit „Pro-Life” zało˝onej
przed trzema laty przez Polaków, którym nie jest oboj´tny los bezdomnych na
Greenpoincie. Pierwszoplanowe role odgrywajà w niej
m.in. Marian Meller (prezes), Janusz Pukianiec i niezmordowana Eryka, która
nawet gotuje dla polskich
bezdomnych. Poza nimi na
spotkania „Pro-Life” przychodzi ok. 10 osób.
Wczorajszej nocy w
Êwietlicy pojawiło si´ kilkunastu bezdomnych.
WÊród nich znani z umiłowania do wódki i przestawania na rogu Greenpoint

Ave. i Manhattan Ave.
Szczepan, Krzysiek, Kolejarz i Wał´sa. Przyszedł i jeden czarny (zarzekał si´, ˝e
tylko dlatego, ˝e klucz do
mieszkania zgubił) i Meksykanin. Ci od razu poło˝yli si´ z boku. Polacy tymczasem zasiedli wokół stołu, poza Waldim, który bez
namysłu walnàł si´ na posadzk´. Kilku innych drzemało na siedzàco, głoÊno
chrapiàc. Czasem si´ budzili, by posłuchaç, lub
skomentowaç ust´py biblii, które czytał „Cygan”.
Na stoliku obok rozstawiono dwa rodzaje zup, sałatk´, pieczywo i herbat´ –
wszystko za sprawà wspierajàcego misj´ „Pro -Life”
sklepu The Garden,

znajdujàcego si´ przy 921
Manhattan Ave.
„Otwieramy im tu o
8:00 wieczorem. Mogà
zjeÊç, porozmawiaç, wyspaç si´ i umyç. Âwietlic´
opuszczajà o 7:00 rano.
Dzi´ki istnieniu tego miejsca w zeszłym roku nikt z
naszych bezdomnych nie
zamarzł” – mówi Waldek.
Rok wczeÊniej, w styczniu
2006 r., Êpiàc w szałasie
przy East River, zmarło
dwóch Polaków.
„Pro Life” zaprasza
wszystkich, którzy chcà pomóc bezdomnym. Najłatwiejszym sposobem, mo˝e
byç np. przebywanie z nimi
podczas nocy w Êwietlicy
pod koÊciołem.
Chcesz pomóc? Za-

nominacje Akademii.
– Czekamy w napi´ciu
na werdykt Akademii. Ta
nominacja by∏aby ukoro- D L A P O L S K I E J P O L I C J A N T K I P R A C A W P O L I C J I S TA J E S I ¢ C O R A Z C I E K AW S Z A
nowaniem szeÊçdziesi´ciu
lat naszej pracy w Se-Ma-Forze – mówi Zbigniew
˚mudzki, prezes ∏ódzkiego
Studia Ma∏ych Form.
Bajka by∏a ju˝ pokazywania z pracy.
RADOSŁAW ÂWI¢S
na przez kana∏ czwarty bryAresztowała dwie osoby.
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tyjskiej telewizji. ZgromadziPierwszà przy 9 Ave. i 43 St.
∏a przed telewizorami oko∏o
Konty nuuje my opisy- „M´˝czyzna sikał na rogu,
1,5 mln osób. Film pokazyprzechodziłam.
wanie pierwszych kro- kiedy
wa∏y te˝ telewizje azjatyckie
ków najlepszego rekru- Sprawdziłam mu papiery.
i amerykaƒskie. Polskiej preta nowojorskiej policji. W komputerze policyjnym
miery telewizyjnej bajka si´
wyszło, ˝e ma „active warjeszcze nie doczeka∏a. Czy
Karolina Wierzchowska rant” (czyli dostał mandat
jest na to szansa?
ukoƒczyła 27 grudnia aka- i nie stawił si´ w sàdzie –
– Czekamy na oficjalnà
demi´ policyjnà z najwy˝- red.). Wi´c go aresztowaofert´ z „Jedynki”. Z pryszymi honorami. Ju˝ w ty- łam” – opowiada.
watnych rozmów wiem, ˝e
dzieƒ póêniej zacz´ła paDrugim aresztowanym
kana∏ jest zainteresowany
trolowanie okolic Time był rikszarz, czyli kierowca
tym, ˝eby pokazaç naszà
Square. Poczàtkowo była popularnych taksówek roanimacj´ – mówi ˚mudzki.
zawiedziona, bo jej praca werowych. „Zaparkował w
„Piotrusia i Wilka” chce
ograniczała si´ informowa- przejÊciu dla pieszych, lipokazaç te˝ kana∏ Kultura.
nia turystów, jak dotrzeç do czàc na łatwy zarobek. TymZa dwuletnià koncesj´ zeposzczególnych nowojor- czasem całkowicie blokozwalajàcà na nieograniczoskich atrakcji. Małà ulg´ wał ruch. Po sprawdzeniu
nà liczb´ projekcji TVP chce
przyniosło jej wypisanie papierów wyszło, ˝e rówzap∏aciç 4 tysiàce z∏otych.
mandatu za złe parkowa- nie˝ ma sàdowy nakaz doPrezes Se-Ma-Fora nie chce
nie.
prowadzenia do aresztu (za
komentowaç propozycji.
Dwa tygodnie póêniej wczeÊniejsze przewinienia
Bajk´ na razie mo˝na kupiç
27-letnia Polka ma ju˝ wi´- – red.)”. Nakaz mówił o dona DVD.
Maciej Staƒczyk Karolina Wierzchowska ruszyla do akcji
cej powodów do zadowole- prowadzeniu do aresztu w

dzwoƒ: 646-427-2137
(Waldek Biliƒski) lub 718349-8787 (Marian Meller).
Dzwoƒ równie˝ pod te numery, gdy widzisz bezdomnego na mrozie i uwa˝asz, ˝e
mo˝e nie przetrwaç nocy.
O działalnoÊci „Pro-Life”
mo˝na te˝ poczytaç na stronie http://www.prolifehomeless.com/. Organizacja
ma zamiar zwi´kszyç pomoc polskim bezdomnym.
WłaÊnie zwróciła si´ o
wsparcie do Polsko -Słowiaƒskiej Federalnej Unii
Kredytowej i Centrum Polsko – Słowiaƒskiego, które
to pomagały „Pro-Life” w
przeszłoÊci.
W weekendowym wydaniu przeczytasz reporta˝ o
polskich bezdomnych.

Karolina aresztowała dwie osoby
Brooklynie. Karolina zawiozła go tam radiowozem.
„To był horror, pracowałam
razem 23 godziny. W Brooklynie panowało zamieszanie. Po wielu godzinach
okazało si´, ˝e nie ma s´dziego, który si´ z nim spotka” – Êmieje si´ Karolina.
Po dwóch tygodniach
patrolowania ulic Manhattanu Polka polubiła nawet
rozmowy z turystami:
„Cz´sto chcà sobie ze mnà,
policjantkà NYPD, zrobiç
zdj´cie. To zazwyczaj jest
bardzo miłe”.
Raz przekonała si´, ˝e
dzi´ki artykułom w gazetach stała si´ rozpoznawalna wÊród Polonii. „Kupowałam kaw´ w Starbacks.
Podszedł do mnie m´˝czyzna i pi´knà polszczyznà
˝yczył sukcesów w nowym
roku”.

