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DZIE¡ BEZDOMNI
“Parciaka, KrzyÊka i Âniegowego
droga na ulic´” - ciàg dalszy
Opublikowany w zeszłym tygodniu reporta˝ pod powy˝szym tytułem wywołał ˝ywe
reakcje u czytelników.
Dzwonili do naszej redakcji.

sulowie: p. Kasprzyk i p. Lukaszewicz aby z ka˝dym bezdomnym
usiàÊç, na osobnoÊci porozmawiaç i komu trzeba paszporty załatwiç bezpłatnie. Pan Waldek Biliƒski prowadził to dalej. Przychodziły na podany adres pisma
do odebrania paszportów, inne z
kolei o dostarczenie dodatkowych
dokumentów. Mówi, ˝e 2 paszporty były odebrane.
JeÊli chodzi o story Krzyszytofa Rybnickiego, ˝e zapłacił za
paszport, ale nie chcà mu wydaç,
bo nie posiada ID, to nieprawda.
On toczka w toczk´ to samo przy
mnie powiedział w rozmowie z
Konsulem, który zaprosił go do
Konsulatu. Krzysio si´ nie zgłosił, a story jak widz´ pozostało.
Według mnie obecna Dyrekcja
Konsulatu jeÊli chodzi o pomoc bezdomnym ju˝ sprawdziła si´ lepiej
od poprzednich. Ostatnio Konsul
Lukaszewicz był na przyj´ciu opłatkowym dla bezdomnych i byłam
Êwiadkiem, jak ka˝demu rozdawał
swojà wizytówk´ z telefonem.
Eryka Volker

ERYKA VOLKER

WÊród nich pani Halina, która kiedyÊ, z powodu bezdusznoÊci landlorda przez miesiàc mieszkała na ulicy. Wie jakie to uczucie. DziÊ powodzi si´ jej znacznie
lepiej, dlatego chce przekazaç
bezdomnym koce i materace.
Pod spodem drukujemy list
Eryki Volker, wolontariuszki
prywatnej organizacji non-profit Partnership for the Homeless, która w wolnym czasie pomaga te˝ bezdomnym Polakom
z Greenpointu:
***
Przeczytałam weekendowy reporta˝ o bezdomnych, który jest
bardzo dobry i jednoczeÊnie bardzo
potrzebny. Dzi´kuj´ za sp´dzenie z
nimi tak wiele czasu i poÊwi´cenie
temu problemowi tyle uwagi, jak
nikt dotàd, Mam nadziej´ ˝e niejeden czytelnik teraz, jak nie troszk´ inaczej spojrzy na bezdomnych,
to przynajmniej spojrzy.
Zauwa˝yłam natomiast ˝e w
dwóch podartykułach, „Mamy
miejsca dla Polaków” oraz „Nikt
nie odejdzie z kwitkiem” rzeczywistoÊç akurat przedstawia si´
nieco inaczej. Zast´pca Komisarza Miejskiego Wydziału ds. Pomocy Bezdomnym George Noshak
nie wydaje si´ byç do koƒca zaznajomiony ze sprawà bezdomnych Polaków na Greenpoincie.
Mówiàc „znam problem polskich
bezdomnych , którym stworzyliÊmy miejsca przy 300 Skillman
Ave. na Greenpoincie. Mo˝emy
pomieÊciç wszystkich bezdomnych
Polaków”. Chciałabym bardzo
skonfrontowaç z nim tà wypowiedê. Tak mo˝e było kiedyÊ, ale
teraz to ju˝ historia.
B´dàc na kilku zebraniach w
shelterze na 300 Skilmamm Ave.,
a tak˝e osobiÊcie na rozmowie z
dyrektorem, bezskutecznie walczyliÊmy o miejsca dla bezdomnych z Greenpointu. Motywowałam tym, ˝e shelter jest w naszej
dzielnicy, dlatego przynajmniej w
czasie bardzo mroênych zimowych nocy ten niewielki przywilej
powinni mieç przede wszystkim
bezdomni z tego sàsiedztwa.
Niestety nie udało si´ nic wy-

pertraktowaç, jako ˝e jest to zwykły shelter miejski z bardzo ograniczonà liczbà miejsc. Była tam
kiedyÊ polska tłumaczka, teraz
ju˝ nikogo nie ma mówiàcego po
polsku. Pami´tam gdy wiosnà
ubiegłego roku zawiozłam do tego shelteru człowieka inwalid´
bez nogi. Chciałam ˝eby tam został na noc, a wiec najpierw jest
normalna procedura, muszà go
zawieêç do rejestracji do Manhattanu, [to get him in a system].
Pytam czy tu b´dzie mógł wróciç
na noc - nie wiadomo. Pani Halina - tłumaczka radzi mu ˝eby
tam powiedział, ˝e jest alkoholikiem, to mo˝e b´dzie miał lepsze
szanse. Pan Władysław bał si´ iÊç
do innych shelterow, wystraszony
zgodził si´, ˝e powie, co trzeba
aby tylko tu wrócił. Na drugi dzieƒ
okazało si´, ˝e tu nie było miejsca i z Manhattanu zawieziony
został do Bronxu. Mówi: „nic tam
nie rozumiałem, czekałem, nastałem si´ tylko o tej jednej nodze w
koƒcu wÊród nocy wyszedłem, dobrze ˝e nie padało, to o kulach si´
dowlokłem do metra i jakoÊ ju˝
prawie nad ranem wróciłem. Nie
chc´ tam ju˝ wi´cej iÊç”.
OczywiÊcie sposób prowadzenia oraz brak nale˝ytej ochrony w
shelterach publicznych to całkiem
odr´bny temat. Tak samo jak odr´bnym tematem jest sprawa alkoholizmu [ choroba czy psychiczna
rozpusta?]. Nas interesuje tylko
ochrona ˝ycia bezdomnych podczas srogiej zimy. B´dziemy dbaç
˝eby sytuacja zamarzni´cia naszego człowieka na ulicy ju˝ wi´cej si´
nie powtórzyła.
Pragn´ zwróciç uwag´, ˝e zanim zdecydowaliÊmy si´ stworzyç
tym ludziom miejsce przetrwania,
sprawdzonych było wiele shelterow, na pewno nikt z nas nie zawracałby sobie głowy, jakby było
tak, jak to przedstawił p. Nashak.
JeÊli chodzi o wywiad z p. konsulem Lukaszewiczem „Nikt nie
odejdzie z kwitkiem”, to troszk´
niesłusznie zaatakowany został
konsul Lukaszewicz, szczególnie
dwoma ostatnimi pytaniami odnoÊnie paszportów. Pisz´ o tym
dlatego, gdy˝ znam t´ spraw´ bardzo dobrze, nawet przyznam si´,
˝e było to troch´ z mojej inicjatywy zaprosiç p. konsula i poprosiç
o wydanie ID dla naszych chłopaków. Przyjechali do nas obaj kon-

Po lewej stronie stołu: konsulowie Kasprzyk i Łukaszewicz podczas
spotkania z bezdomnymi

Partnership for the Homeless
powstało w 1982 r., zaczynajàc
od spontanicznie zało˝onego
pierwszego schronienia dla bezdomnych w piwnicy koÊcioła w
Greenwich Village na Manhattanie. Obecnie, podczas zimy
prowadzi 107 przytułków w
pi´ciu dzielnicach Nowego Jorku. Wszystkie osoby pomagajàce sà wolontariuszami. Przytułki znajdujà si´ w koÊciołach i synagogach. Do tych miejsc bezdomni rozwo˝eni sà wieczorem
autobusami i o 6 rano zabierani z powrotem. Wolontariusze
asystujà bezdomnym, jak równie˝ przygotowujà im, za własne pieniàdze, po˝ywienie.
„Ró˝nica mi´dzy tymi schroniskami, a miejskimi jest taka, ˝e
Partnership skupia si´ na nocowaniu małych grup bezdomnych (10-12 osób), dzi´ki czemu
bezdomni czujà si´ bezpieczniej i cz´sto cały dzieƒ czekajà w
kolejce ˝eby załapaç si´ na list´.
Wolontariusze rozmawiajà z nimi, słuchajà ich problemów” –
mówi p. Eryka. W zeszłym roku
9 tys. wolontariuszy przepracowało łàcznie 353 tys. godzin na
rzecz bezdomnych.
Eryka współprowadzi przytułek przy koÊciele katolickim
p.w. Niepokalanego Pocz´cia na
Astorii. Adres: 2147 29 St.,
Astoria, NY 11105.
Zainteresowani nawiàzaniem
współpracy, wolontariatem, mogà si´ z nià kontaktowaç. Tel.:
718-457-3680. Osoby studiujàce kierunki zwiàzane z opiekà
społecznà, pedagogikà, psychologià, mogà równie˝ otrzymaç
potwierdzenia odbytego wolontariatu, dzi´ki czmu wliczy im
si´ to do zaliczonych zaj´ç.
Wi´cej informacji:
http://www.partnershipforthehomeless.org/
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Jest schronienie
przed mrozem
RADOSŁAW ÂWI¢S
POLSKI DZIE¡

W minionà sobot´ kilkunastu polskich bezdomnych
po raz ostatni schroniło si´
przed zimnem pod koÊciołem Êw. Anto niego przy
Manhattan Ave.

Organizacja Pro – Life za zgodà proboszcza prowadziła tam
dla nich zimowà noclegowni´.
Działała w ka˝dà noc, kiedy temperatura schodziła poni˝ej 5
stopni Celsjusza. Teraz jest zamkni´ta.
„To nie była niespodziewana
decyzja. Ju˝ dawno ksiàdz nas
poinformował, ˝e niezb´dny jest
remont i wyznaczył t´ dat´” –
powiedział „Polskiemu Dniu”
Władek Biliƒski z Pro – Life. Co
wi´cej, remont ma potrwaç tylko 3 tygodnie i po jego zakoƒczeniu bezdomni b´dà mogli tam
wróciç. Proboszcz tego koÊcioła
jest bardzo zaanga˝owany w pomoc.
Od tygodni wolontariusze,
wÊród nich Eryka Volker, Waldek Biliƒski, Janusz Pukianiec
Irena Bieƒ i Marian Meller szukali nowego schronienia. Prowadzili rozmowy z kilkoma Êwiàtyniami, m.in. luteranami, ale ostatecznie r´k´ polskim bezdomnym podał proboszcz z parafii
Matki Bo˝ej Pocieszenia przy 184
Metropolitan Ave. na Williamsburgu.
To pi´kny gest, bo w Êwietlicy
pod tym koÊciołem równie˝ prowadzony jest remont. Ta parafia
przed laty pomagała ju˝ bezdomnym.
Kiedy odwiedziliÊmy Êwietlic´
koÊcioła w Êrod´ po południu
ostro zasuwali tam przy zakładaniu boazerii Zdzisław Gogolewski
i Daniel ˚akiewicz z firmy ZG &
Son Renovation. W piwnicy na
sufitach zamontowano nowe

Nowa noclegownia b´dzie si´ mieÊciç w koÊciele Matki Bo˝ej
Pocieszenia przy 184 Metropolitan Ave.

płytki, Êcian´ przy małym barku
pokryły kafelki, a filary okładane
były właÊnie drewnem. „Robot´
zacz´liÊmy około miesiàca temu.
MyÊl´, ˝e za dwa tygodnie wszystko powinno byç gotowe” – poinformował nas pan Zdzisław.
Choç w mijajàcym tygodniu
pogoda dopisywała, to ju˝ w
weekend temperatury majà zejÊç
poni˝ej zera. Czy remont nie stanie na przeszkodzie przenocowania kilkunastu polskich bezdomnych?
„Mo˝e b´dzie to troch´ kłopotliwe dla budowlaƒców, jak i
dla nocujàcych, ale nie b´dzie
problemu. Jedno drugiemu wcale nie przeszkadza. Wydzieli si´
miejsce, gdzie nasi rodacy b´dà
mogli si´ przespaç” – powiedział
nam ksiàdz proboszcz.
Działacze z Pro – Life cieszà si´
z takiego obrotu sprawy. „Widaç,
ze coÊ si´ ruszyło. Na pewno
istotne jest nagłoÊnienie problemu w mediach” – uwa˝ał zadowolony Marian Meller, stojàcy na
czele organizacji. W mi´dzyczasie wesprzeç działalnoÊç Pro –
Life zdecydowała si´ Polsko - Sło-

wiaƒska Federalna Unia Kredytowa. Przeka˝e 5 tys. dolarów.
Pomoc zadeklarował równie˝ pastor Zygmunt P. Karel z First Polish Baptist Chuch przy 60 Sutton St. „Powiedział, ˝e jeÊli nie
b´dzie miejsca dla naszych bezdomnych, to jego zbór pokryje
koszt wynaj´cia pokojów w hotelu” – potwierdziła po rozmowie
z pastorem Irena Bieƒ.
Pro – Life przygotowała te˝
preliminarz roczny z zakładanym
bud˝etem. Na jego podstawie b´dzie si´ staraç zbieraç fundusze.
Organizacja chce te˝ nawiàzaç
współprac´ i przyjrzeç si´ działaniu cerkwi na Brighton Beach,
gdzie tamtejszy batiuszka prowadzi schronienie dla miejscowych bezdomnych. Podobno zebrał ju˝ 200 tys. dolarów na budow´ specjalnego budynku. Mo˝e podsunie pomysły dla polskiej
dzielnicy?
„B´dziemy si´ starali znaleêç
jakieÊ miejsce na Grennpoincie,
gdzie mo˝na by przyjàç bezdomnych, nakarmiç ich, pozwoliç
wziàç prysznic” – zapowiada
Meller.
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Nitkowski, nie Kaczyƒski
Po przeczytaniu artykułu w
weekendowym wydaniu gazety pt. „Parciaka, KrzyÊka i Âniegowego droga na ulic´” byłem
w szoku. Osoba przedstawiona na zdj´ciu na stronie 17 i
opisana na stronie 18, to nie
jest ani Bogdan, ani Ryszard
Kaczyƒski.
W rzeczywistoÊci jest to Ryszard Nitkowski z Grajewa, zamieszkały przy ul. Kolejowa 3.
Ja nazywam si´ Jan Kaczyƒski, a Nitkowski o˝enił si´ kiedyÊ z mojà siostrà. Nie wiem dla-

czego podał
moje nazwisko. Wiem, ˝e
gdy artykuł
ten przeczytajà w Grajewie,
Ryszard
gdzie znajà
Nitkowski
mnie i jego, to
b´dà si´ po
prostu Êmiali. Jednak stawia
mnie on w złym Êwietle tu w Nowym Jorku. Mam wielu znajomych Polaków, którzy przyjechali z Warszawy i innych miast. Oni
zawsze wiedzieli, bo im mówi-

łem, ˝e nie mam brata. Teraz myÊlà, ˝e ja coÊ kr´c´.
Jan Kaczyƒski, Boro Park

Od autora:
Zamieszanie z nazwiskiem
jest efektem fantazji p. Nitkowskiego. Niestety, choç opisana w
artykule grupa ma skłonnoÊci do
wymyÊlania historii, to starałem
si´ ka˝dego z bohaterów sprawdzaç podwójnie, a nawet potrójnie. Pan Nitkowski skutecznie
wyprowadził mnie jednak w pole.
Radosław Âwi´s

