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DZIE¡ NOWY JORK

Krzysztof Klicki jest jak
Achmetow
str. 37

AKCJA NA POŁUDNIOWYM BROOKLYNIE
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Działacze polonijnej organizacji Pro – Life, pomagajàcej greenpoinckim bezdomnym, nawiàzali współprac´
z Rosyjskim KoÊciołem Ortodoksyjnym, szczycàcym
sià sukcesami w Êrodowisku emigrantów z dawnego
Zwiàzku Radzieckiego.

W czwartek na zapoznawcze
spotkanie do rosyjskiej dzielnicy wybrali si´ Marian Meller, Janusz Pukianiec, Irena Bieƒ
(mieszkanka dzielnicy i inicjatorka spotkania; cała trójka z
Pro – Life), pastor Zygmunt Karel z KoÊcioła Zbawiciela i reprezentujàcy Konsulat RP Adrian
Michalak.
Przywitał ich charyzmatyczny, młody rosyjski batiuszka Vadim Arefiev, który od 2002 r.
prowadzi na Brighton Beach
Fundacj´ na Rzecz Bezdomnych
im. Êw. Jana. MieÊci si´ ona w
zgrzebnym budynku kaplicy
cerkiewnej przy Ulicy Brighton
1. Od 6 do 15 bezdomnych Êpi

tam i ˝yje ka˝dego dnia. “Mamy
tylko szeÊç łó˝ek w pokoiku w
piwnicy, ale jak trzeba rozkładamy materace w kaplicy” - tłumaczy. Do dyspozycji pensjonariuszy jest te˝ malutka kuchnia.
Problem bezdomnoÊci w
dzielnicach Brighton Beach i Coney Island jest du˝o bardziej
skomplikowany ni˝ na polskim
Greenpoincie gdzie na ulicy ˝yje ok. 40 Polaków, w tym 38 alkoholików i jeden narkoman.

dawni ˝ołnierze armii radzieckiej, byli narkomani.
“Idziemy nad ocean i zaczynamy si´ modliç tu˝ przy grupie
pijàcych alkohol. OczywiÊcie pytamy czy chcà si´ przyłàczyç. Zazwyczaj odkładajà wódk´ i si´
modlà. Czasem jednak, szczególnie narkomanii, sà agresywni i wtedy potrzebna jest ochrona” - tłumaczy batiuszka.
Doskonale zna dzielnice i nie łudzi si´. “Ludzie na ulicy umierali
i b´dà umieraç. Tylko jednego
stycznia 2005 r. mieliÊmy 7 zgonów. Pi´ciu zamordowano (najpewniej zwiàzek z narkotykami –
red.), a pijana dwójka umarła w
skutek zamarzni´cia” - wylicza.
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Rosjanie i Polacy
dla bezdomnych
Na zdj´ciu od lewej: Janusz Pukianiec, Genady Danilov, Marian Meller, Wojciech MaÊlanka, Irena Bieƒ,
Vadim Arefiev, Adrian Michalak, Zygmunt Karel

bytu tutaj, był cały czas zaj´ty, a
za ka˝dà prac´ doceniany. Dopiero kiedy taka osoba odbudu“Z moich obserwacji i spotkaƒ
je si´ psychicznie, uwierzy w sieoceniam, ˝e mamy tu 400-500
bie, idzie do normalnej pracy. A
bezdomnych. WÊród nich Rosjajak zarobi pierwsze pieniàdze, to
nie, Ukranicy, Uzbecy, Gruzini,
wynajmuje pokój i mo˝e nas
Rumunii, Polacy i inni. Przewa˝a- Działanie Fundacji:
opuÊciç” - opisuje batiuszka.
jà alkoholicy, mnóstwo jednak jest
W całym procesie funkcjonute˝ narkomanów. Zresztà te dwie “Kiedy spotykam potrzebujàce- je fundamentalna zasada – nie
grupy nie trzymajà si´ razem. Co go, musz´ wiedzieç, ˝e on chce wolno wypiç nawet kropli alkowi´cej, tam gdzie sà narkotyki, jest wyjÊç z nałogu i wróciç do god- holu. “Jesli ktoÊ wypije, zostaje
równie˝ wysoka przest´pczoÊç” - nego ˝ycia. Wtedy zawozimy go wyproszony, dla alkoholu nie
wyjaÊnia batiuszka Vadim.
do szpiatala na detoksynacj´ i ma tolerancji” - podkreÊla.
WłaÊnie narkomania i wyso- rehabilitacj´. Po wyjÊciu, by nie
Czy takie działanie si´ sprawka przest´pczoÊç odró˝niajà te trafił na ulic´, dostaje miejsce w dza? “Pierwsze 2 lata pytałem
dwie dzielnice od polskiej. Dla- piwnicy przy cerkwi. Przydziela- Boga – co robi´ êle? Nasze prótego batiuszka wprowadził za- my mu proste zaj´cia, jak sprzà- by wyciàgania tych ludzi były
sad´, ˝e nigdy nie idzie na spo- tanie, malowanie. Idziemy te˝ pasmem pora˝ek. Teraz jest
tkanie z bezdomnymi bez ob- np. sprzàtaç pla˝´. Najwa˝niej- znacznie lepiej, choç zawsze tylstawy. Jego pomocnikami sà sze, by przez te kilka tygodni po- ko cz´Êç wychodzi z choroby,

500 bezdomnych

Irena Kowalczuk wróci do Polski
RADOSŁAW ÂWI¢S
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Na Coney Island i Brighton
Beach znajdziemy dziesiàtki
opuszczonych, rozwalajàcuch si´ budynków. Do wielu z nich wprowadzajà si´
bezdomni, alkoholicy i narkomani. ˚yjà bez ogrzewania, pràdu, wody. W zimnie.
Podczas mrozów, w zawilgoconych pomieszczeniach
jest gorzej ni˝ na zewnàtrz.

Na 13 St., tu˝ przy Avenue Z.
na Coney Island zlokalizowane
sà zakłady produkcyjne. Jest tam
spora cementownia, przy której
ostała si´ jedna kamieniczka.
Pusta tylko oficjalnie, gdy˝ przez
lata przystaƒ zrobili z niej sobie
bezdomni.
Drugà z kolei zim´ w małym,
zagrzybionym pokoju na pi´trze
le˝y 67-letnia Irena Kowalczuk.
Od 6 lat mieszka w Nowym Jorku. Przez pierwsze cztery sprzàtała mieszkania. Potem zachorowała. Problemy z ˝ołàdkiem, nast´p-

nie złamana i êle zło˝ona r´ka oraz
alkohol sprawiły, ˝e nie była w stanie utrzymaç mieszkania. Trafiła
na ulic´. Przestała piç, ale na zdrowiu podupadła jeszcze bardziej.
DziÊ prawie nie wstaje z łó˝ka.
Nim przyjechała do USA,
przez 30 lat pracowała w Polsce
jako nauczycielka geografii, nauczania poczàtkowego i rosyjskiego. W kraju ma córk´ Halin´ (40 l.) w Legionowie, oraz
dwóch synów na Podlasiu – Janka (38 l., emerytowany policjant) i Mirka (37 l., rolnik).
Przez lata słała im pieniàdze i
do dzisiaj utrzymujà kontakt listowny. Pani Irena chce wrociç
do Polski, gdzie ma nauczycielskà
emerytur´, a jej córka zadeklarowała, ˝e mam´ przyjmie. “Zbrzydła mi Ameryka, chc´ do dzieci”
- mówi.
Kowalczuk straciła paszport i
nie ma pieni´dzy na przelot. Jej
córki te˝ nie staç na bilet, bo zarabia grosze w supermarkecie. Irena Kowalczuk
Dzi´ki batiuszce Vadimowi, który przychodzi si´ z panià Irenà po- ganizacja powiadomiła Konsulat pracownika. Pani Irena otrzyma
modliç, o jej losie dowiedziała sie RP, który stanàł na wysokoÊci za- nowy paszport oraz pomoc w poIrena Bieƒ z Pro – Life. Polska or- dania, wysyłajàc w odwiedziny wrocie do kraju.

inni sà jeszcze za słabi. Ale w
ostatnich kilku latach mamy ju˝
pi´kne sukcesy, wielu ludzi wróciło do ˝ycia” - cieszy si´.
Jego fundacja utrzymuje si´ z
datków ludzi dobrej woli, bo jak
tłumaczy Vadim, nie udało mu
si´ na razie pozyskaç Êrodków
miejskich – po prostu brakuje
dodatkowych ràk do pracy, kogoÊ kto by si´ na tym znał. Niemniej Fundacja radzi sobie nieêle. W ciàgu ostatnich 12 miesi´cy zebrała 150 tys. dolarów
na poczet zakupu nowego budynku – pod cerkiew i miejsce
schronienia wykolejonych osób.
Do 1,5 mln potrzebnego na zakup budynku jeszcze daleko,
jednak niedługo Vadim chce si´
staraç o po˝yczk´.

Po˝yteczna lekcja
Batiuszka zapewnił, ˝e słu˝y polskim działaczom wszelkà mo˝liwà
pomocà i doÊwiadczeniem. PodkreÊlił te˝, ˝e jest mile zaskoczony
przychylnoÊcià polskiego konsulatu: “Kiedy sam zwracałem si´ o
pomoc do konsulatów rosyjskiego i ukraiƒskiego, to niczego nie
uzyskałem. A tu słysz´ i widz´, ˝e
wasi dyplomaci chcà pomóc”.
Pro – Life zamierza pójÊç za
rosyjskim przykładem i stworzyç podobne, skromne miejsce
dla polskich bezdomnych. “Ten
batiuszka jest niesamowity.
Udowadnia, jak du˝o mo˝na
zrobiç dla innych” - mówi baptysta Zygmunt Karel.

WPADŁ SAMOZWA¡CZY ADWOKAT

Łapiƒski za kratkami
dzy), za które s´dzia ustalił łàcznà kaucj´ w wysokoÊci 100 tys.
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dolarów, ale nawet wpłacenie tej
kwoty wymaga jeszcze potwierZatrzymano oskar˝onego o dzenia legalnego pochodzenia
kradzie˝ i prowadzenie nie- pieni´dzy. Na koncie ma rówlegalnej praktyki adwokac- nie˝ zarzut o drobnà kradzie˝, a
tak˝e inny, kluczowy dla sprawy
kiej Dariusza Łapiƒskiego.
– prowadzenia nielegalnej prakZnanego w Êrodowisku polo- tyki adwokackiej.
nijnym 39-latka, mieszkajàcego
Łapiƒski prowadził sprawy
w dzielnicy Corona na Queensie imigracyjne Polakom, niczym
policja aresztowała w Walentyn- prawnik. Był znany w Êrodowiki. 15 lutego przewieziono go do sku. Pobierał od klientów piearesztu Vernon C. Bain Center, niàdze, po czym nie wywiàzyzlokalizowanego na barce na rze- wał si´ z zadania. To właÊnie
ce East River – powiedziano nam oszuakani Polacy sprawili, ˝e Ław Miejskim Wydziale Wi´zien- piƒski nie b´dzie mógł ju˝ nanictwa. Do dzisiaj pozostaje za ciàgaç innych ludzi.
Powy˝ej opisane zarzuty nie sà
kratkami i raczej szybko na wolnoÊç nie wyjdzie.
jedynymi problemami ŁapiƒJest oskar˝ony o cztery kra- skiego. Cià˝y na nim równie˝ list
dzie˝e (przywłaszczenie pieni´- goƒczy z Urz´du Imigracyjnego.
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Masz pytanie, komentarz, pomysł na artykuł?
Napisz:
„Polski Dzieƒ”, 102 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Zadzwoƒ: 718-388-7710; email: rs@polskidzien.com

