
22 wrzeÊnia zosta∏a wznowiona na-
uka religii w j´zyku polskim dla dzie-
ci – poczàwszy od trzylatków. Na ka-
techez´ przyje˝d˝ajà rodzice z ró˝-
nych stron, niektórzy przemierzajà
spory dystans. Bo wszyscy rodzice
chcà, aby ich dzieci zdobywa∏y wie-
dz´ religijnà w j´zyku polskim.
Podczas katechezy dzieci wzboga-
cajà s∏ownictwo, którego podstawo-
we zasoby zdobywajà w szko∏ach po-
lonijnych. K∏adzie si´ tu du˝y nacisk
na piel´gnowanie polskich tradycji
zarówno religijnych, jak równie˝ na-
rodowych. Pami´ta si´ o wa˝niej-
szych rocznicach. Przede wszystkim
zaÊ ojcowie redemptoryÊci, którzy sà
tu gospodarzami, starajà si´ organi-
zowaç dzieciom czas. Latem by∏y
obozy dla dzieci – “Wakacje z Pa-
nem Bogiem”, gdzie przez tydzieƒ
w malowniczym Lake George powie-
wa∏o polskoÊcià, rozbrzmiewa∏y pol-
skie piosenki nie tylko religijne. Pod-

sumowaniem ciekawych wspomnieƒ
by∏o spotkanie 27 wrzeÊnia, na któ-
rym jednoczeÊnie ojcowie przedsta-
wili bogaty program “wakacji 2010”.
Szczegó∏y znajdujà si´ na stronie
www.st-stephens-church.com. Wprawdzie
do przysz∏ego lata jeszcze mnóstwo
czasu, ale comiesi´czne spotkania
przygotowujà ju˝ wszystkich i wpro-
wadzajà w nastrój wakacyjnej przy-
gody. Nast´pne spotkanie – 22 listo-
pada – b´dzie mia∏o charakter wy-
jàtkowy, bowiem tego dnia wszyst-
kie dzieci zosta∏y zaproszone na za-
baw´ andrzejkowà. Zaanga˝owanie
opiekunów przy wspó∏udziale rodzi-
ców przyniesie zamierzony cel – spra-
wi wielkà radoÊç najm∏odszym. I chy-
ba o to najbardziej zabiegajà ojco-
wie pracujàcy w tej parafii. Zapra-
szamy wszystkie dzieci, tak˝e te, któ-
re nie mia∏y jeszcze okazji uczestni-
czyç w naszych spotkaniach.

MARIA WORSA

W uroczystym otwarciu nowego
polskiego sklepu, w sobot´ w samo
po∏udnie, uczestniczyli prawie wszy-
scy najwa˝niejsi przedstawiciele w∏adz
miasta: burmistrz Garfield Frank J. Ca-
landriello, jego zast´pca Stanley J. Mo-
skal i cz∏onkowie zarzàdu Louis G.
Aloia i Joseph Delaney.

“W przysz∏ym roku w listopadzie
chcemy otworzyç w Garfield super-
market Walmart. Ale dzisiaj jest mi bar-
dzo mi∏o, ˝e otwieramy polski super-
market Piast – powiedzia∏ burmistrz
Frank Calandriello. – Dodam przy tym,
˝e bardzo lubi´ polskie jedzenie”.

“Bardzo si´ ciesz´, ̋ e mamy w Gar-
field ten wspania∏y ‘zamek’. Gratulu-
j´ Henrykowi Rybakowi i jego syno-
wi Marcinowi. Ich dzia∏alnoÊç jest do-
wodem, ̋ e Polonia ma pomys∏y i idzie
do przodu. A nasze miasto te˝ na tym
zyskuje” – podkreÊli∏ Stanley Moskal.

Proboszcz parafii Êw. Stanis∏awa
Kostki Edward Szpiech odmówi∏
krótkà modlitw´ i pob∏ogos∏awi∏ no-
wy obiekt.

A potem odby∏o si´ uroczyste prze-
ci´cie wst´gi i Marcin Rybak zapro-
si∏ licznie zebranych goÊci do zwie-
dzania sklepu i dokonania zakupów.
Zaprosi∏ tak˝e na piknik zorganizo-
wany na placu parkingowym obok de-
likatesów. Pi´kne dziewcz´ta poda-
wa∏y pyszne jedzenie z Piasta – oczy-
wiÊcie bezp∏atnie – i nalewa∏y piwo.
DJ gra∏ polskà muzyk´, no i zrobi∏o
si´ bardzo swojsko. W pewnym mo-
mencie pojawi∏ si´ te˝ król, który ma-

cha∏ ber∏em i koszykiem pe∏nym z∏o-
tych “çwierçdolarówek”. Po zdj´ciu
z∏otka okaza∏o si´, ˝e w Êrodku jest
pyszna czekoladka.

“Zamierzamy ju˝ co roku robiç ta-
ki piknik w paêdzierniku, na wzór nie-
mieckiego Oktober Fest –  powiedzia∏
Marcin Rybak. – Ju˝ dziÊ zapraszam
na ten przysz∏oroczny”.

Firma Piast Meats & Provisions, Inc.
– za∏o˝ona i prowadzona przez Hen-
ryka Rybaka wspólnie z synem Mar-
cinem – wzbogaci∏a si´ o wspania∏y
obiekt. Mo˝na Êmia∏o zaryzykowaç
twierdzenie, ̋ e tej klasy sklepu nie ma
w najbli˝szej okolicy, poczàwszy od
Wallington i East Rutherford, a skoƒ-
czywszy na Elmwood Park. Za∏oga no-
wych delikatesów liczy 25 osób. W
ca∏ej firmie Piast Meats & Provisions,
Inc. – jak podaje Henryk Rybak – pra-
cuje obecnie 60 osób.

Na parterze delikatesów mo˝na ku-
piç w´dliny i podroby, poczàwszy od
zwyk∏ej kaszanki, a na najbardziej wy-
szukanych szynkach skoƒczywszy. Jest
ogromny wybór w´dlin, a prawie wszy-
stkie robione sà na miejscu. Mo˝na tu
tak˝e kupiç Êwie˝utkie pieczywo oraz
ciasta, no i oczywiÊcie obiady. Na
pierwszym pi´trze znajdujà si´ polskie
s∏odycze, kosmetyki, polskie gazety i
czasopisma oraz pi´kne wyroby ze
szk∏a, g∏ównie z Huty Krosno.

Jest jeszcze jedno pi´tro, ale na ra-
zie niezagospodarowane. By∏y tam kie-
dyÊ pokoje goÊcinne. Co b´dzie teraz?
“Tego na razie nie mog´ powiedzieç –

mówi Marcin Rybak. – Wkrótce wszy-
scy si´ dowiedzà” – dodaje tajemniczo.

Dwa lata temu w budynku u zbiegu
River Drive i Passaic Street dzia∏a∏a la-
tynoska restauracja Pescador. Przed pa-
roma laty w∏aÊciciele Piasta wydzier-
˝awili od w∏aÊciciela Pescadora niewiel-
ki budynek tu˝ obok restauracji i tam
ulokowali sklep. “RyzykowaliÊmy
wiele, bo miejsce to nie cieszy∏o si´ naj-
lepszà s∏awà w mieÊcie, a poza tym lo-
kalizacja przy bardzo ruchliwej River
Drive, czyli drodze 507, te˝ nie wyda-
wa∏a si´ najszcz´Êliwsza – opowiada∏
Henryk Rybak. – Ale w biznesie ryzy-
kowaç trzeba. Dzisiaj mog  ́powiedzieç,
˝e by∏a to dobra decyzja”.

Okaza∏o si´, ̋ e sklep szybko zdoby∏
licznà klienteĺ  nie tylko wÊród mieszka-
jàcych w pobli˝u, w Garfield i Walling-
ton, Polaków. Coraz ch´tniej odwiedza-
li go równie˝ Amerykanie i Latynosi.
Kiedy wi´c w pewnym momencie w∏a-
Êciciel Pescadora zaproponowa∏... sprze-
da˝ nieruchomoÊci, Rybakowie nie za-
stanawiali si´ d∏ugo. “Dzi´ki wielkiej
˝yczliwoÊci pracowników niewielkie-
go Spencer Savings Bank dostaliÊmy
dogodny, bez zb´dnych ceregieli, kre-
dyt i szybko sfinalizowaliÊmy zakup
obiektu – podkreÊla Henryk Rybak. –
MyÊleliÊmy przez chwil´, ˝e mo˝e by
jednak otworzyç w tym miejscu restau-
racj´, ale stwierdziliÊmy, ̋ e handlowaç
lubimy najbardziej i zdecydowaliÊmy,
˝e b´dzie tutaj jednak sklep. Remont i
przebudow´ budynku przeprowadzali-
Êmy w∏asnymi si∏ami, dlatego zabra∏o
nam to dwa lata” – dodaje.

Nowe delikatesy Piast ju˝ zyska-
∏y okreÊlenie “Zamek Piast” lub
“Zamek Piastowski”. 

JANUSZ M. SZLECHTA
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Piast otworzy∏ podwoje

Za chwil´ b´dziemy malowaç dynie
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Parafia w Perth
Amboy dla dzieci...
■ Po wakacyjnej przerwie znów zaczà∏ si´ pracowity okres w parafii 
Êw. Szczepana w Perth Amboy. Proboszczem jest tu o. Waldemar Latkowski,
a w pracy duszpasterskiej pomagajà mu o. Wojciech i o. Marian.
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■ W sobot´, 31 paêdziernika, oficjalnie rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç w
Garfield, NJ, delikatesy Piast. By∏o to otwarcie od dawna oczeki-
wane. Skromne, ale jak nale˝y – bez specjalnego zad´cia.

Zamek Piast, 
usytuowany 
w pobli˝u rzeki
Passaic, przy
skrzy˝owaniu 
River Drive 
i Passaic Street,
sprawia imponu-
jàce wra˝enie
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W sklepie pachnie, wszystko pouk∏adane, no i mocnym
jego atutem jest kompetentna i urodziwa za∏oga

Uroczystego przeci´cia wst´gi dokonali (od lewej): Henryk
Rybak, burmistrz Frank J. Calandriello i Marcin Rybak


