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Pro – Life, organizacja działajàca na rzecz polskich bezdomnych z Greenpointu,
otrzymała kolejne wsparcie
finansowe.

RADOSŁAW ÂWI¢S

Tym razem udzielił go baptysta Zygmunt Karel, pastor KoÊcioła Zbawiciela, zlokalizowanego przy 60 Sutton St. na Greenpoincie.

Przekazał on organizacji czek
na 1000 dolarów. „Kilka osób
zwiàzanych z naszym koÊciołem
od dawna jest zaanga˝owanych
w działania Pro – Life – powiedział „Polskiemu Dniu” pastor
Karel. – Rozmawiałem z moim
szefostwem, które opowiada si´
za pomocà bezdomnym. Istotà
KoÊcioła jest bowiem patrzenie
przez pryzmat witra˝a zaspakajania pilnych potrzeb Êrodowiska w którym tkwi Êwiàtynia. To
jest sens działalnoÊci” – tłumaczy.

Od lewej: Zygmunt Karel, Irena Bieƒ i Marian Meller

Pro – Life, organizacja non-profit działajàca od trzech lat
na Greenpoincie, po raz pierwszy w tym roku przyj´ła preliminarz rocznych potrzeb finansowych. Obliczono ˝e, by efektywnie wspieraç i pomagaç zejÊç
z ulicy polskim bezdomnym,
potrzebuje 75 tys. dolarów rocznie.
Ju˝ w zeszłym tygodniu z pomocnà r´kà wyszła Polsko – Słowiaƒska Federalna Unia Kredytowa, jedyna polonijna instytucja finansowa działajàca nie tylko na rzecz swoich członków,
ale równie˝ wspierajàca Poloni´.
Przekazała Pro – Life 5 tys. dolarów.
Bezdomnym pomagajà te˝
koÊcioły katolickie – Êw. Antoniego przy Manhattan Ave. oraz
Matki Bo˝ej Pocieszenia przy
Metropolitan Ave. W trakcie
mrozów ksi´˝a udost´pniajà
bezdomnym Êwietlice w piwnicach tych Êwiàtyƒ.
„To ju˝ kolejne działanie ekumeniczne konserwatywnych katolików i konserwatywnych
ewangelików. SpoÊród wszystkich grup religijnych jest nam
do siebie najbli˝ej” – cieszy si´
pastor Karel.
Marian Meller, stojàcy na czele Pro – Life liczy, ˝e dwie pierwsze donacje, to tylko poczàtek i
ju˝ wkrótce inne instytucje, polonijni biznesmeni i osoby prywatne pomogà bezdomnym.

Poczàtek stycznia 2008 r. Temperatura -2 ℃. Na koƒcu Java St Êpià: Waldemar “Âniegowy” Busz, lat 39
i Sławomir “Mikołaj” Milan, lat 48

„Wa˝ne, ˝e działamy ponad
podziałami i idziemy do przodu.
Nie ma kłótni. Jest konkretna
praca. Teraz liczymy, ˝e znajdzie
si´ ktoÊ, kto ma na przykład
przestrzeƒ w jakimÊ budynku
na Greenpoincie, którà mógłby
przekazaç na naszà działalnoÊç.
Np. gdzieÊ przy nabrze˝u, tak
by nie było konfliktu z mieszkaƒcami, nie chcàcymi sàsiedztwa bezdomnych. MoglibyÊmy
sami wyremontowaç takie pomieszczenie, a potem prowadziç
tam zawsze otwartà Êwietlic´,
gdzie ci biedni ludzie mogliby
przyjÊç, napiç si´ herbaty, wziàç
prysznic. Równie˝ mo˝na by
tam składowaç przekazywane w
formach darów kołdry, materace, ˝ywnoÊç”.
Ktokolwiek chce wesprzeç działania Pro – Life mo˝e dzwoniç pod nr.
718-349-8787 (Marian Meller),
718-457-3680 (Eryka Volker),
718-389-7785 (Janusz Pukianiec).
W internecie:
www.prolifehomeless.com

Komentarz
Zach´camy Poloni´ do pomocy bezdomnym. OczywiÊcie najlepiej, by grupa ludzi
mieszkajàcych na ulicy i w
wi´kszoÊci majàca problemy z
alkoholem trafiła do schronisk
miejskich. Tam mogà otrzymaç
nie tylko schronienie, ale równie˝ pomoc w powrocie do
normalnoÊci, poprzez prac´,
Êwiadczenia socjalne.
Dla polskich bezdomnych
jest to cz´sto wyjàtkowo trudne. Istnieje bariera j´zykowa,
obawy przed nieznanym, złe
doÊwiadczenia z bycia wykorzystanym czy oszukanym. Ci
ludzie bojà si´ opuszczaç swoje Êrodowisko.
Dlatego inicjatywa Pro – Life idzie w dobrym kierunku. JeÊli organizacja znajdzie lokal,
to polscy bezdomni b´dà mieli szans´ dostrze˝enia, ˝e tu˝

obok nich czai si´ prawdziwe
˝ycie – pod ciepłym dachem.
Tam usłyszà miłe słowo, dostanà coÊ do jedzenia.
We wtorek rano w West
Hempstead na Long Island znaleziono nie˝yjàcego bezdomnego. Nie chciał iÊç do schroniska.
Najprawdopodobniej zmarł w
skutek wychłodzenia organizmu. W 2006 r. na Greenpoincie zamarzli dwaj Polacy.
Nie pozwólmy, by to si´ powtórzyło. Pomoc bezdomnym
nie jest działalnoÊcià samà w
sobie, ale akcjà, która ma krok
po kroku Êciàgaç ludzi z ulicy
i pomóc im w powrocie do
normalnoÊci. KiedyÊ mo˝e oni
pomogà innym. Przykłady?
Dwie kluczowe osoby w organizacji Pro – Life, czyli Janusz
Pukianiec i Waldek Biliƒski, to
byli bezdomni.

Rekordowe obło˝enie LIRR
89,1 mln pasa˝erów przewiozła w zeszłym roku kolej Long
Island Rail Road, łàczàca Long
Island z Nowym Jorkiem.

Choç mieszkaƒcy wyspy kochajà cztery kółka, to zauwa˝ajà wzrastajàce koszty podró˝y
samochodowych. Po raz ostatni
tak wielu pasa˝erów kolej miała w roku 1949 (91,8 mln). Wtedy jednak przemysł motoryza-

cyjny nie był rozwini´ty na dzisiejszym poziomie. Innym powodem wzrostu obło˝enia jest
rozwój nowojorskiego rynku
pracy.
Władze LIRR podkreÊlajà, ˝e
rekordowe zainteresowanie
przewozami tylko potwierdza
słusznoÊç planu przedłu˝enia linii LIRR. W 2014 r. kolejka doje˝d˝aç ju˝ b´dzie do Grand
Central Terminal. rÊ

Pociàgi LIRR przyciàgajà coraz wi´cej mieszkaƒców wyspy
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Pomogli baptyÊci
i Unia Kredytowa

